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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Priveste: modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati, a devizul general si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivului de investitii  "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu 

Program Prelungit nr. 4",  Municipiul Alexandria 

 

 

In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la 

nivelul infrastructurii educaţionale, urmărind ca principal scop ridicarea nivelului procesului 

educational, gradul de siguranţa si imbunatatirea condiţiilor de studiu. 

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat  si obtinut finanţare, conform 

prevederilor Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea 

Programului National de Dezvoltare Locala, pentru realizarea de investitii in unitatile de 

invatamant in vederea reabilitării cladiriilor in care se desfasoara procesul educational, dotarea 

acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice si instalatii privind securitatea 

la incendiu. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33299/14.12.2017 pentru obiectivul de investitii" 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul Alexandria". 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru  modificarea art.nr.4 din 

HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a 

devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivului de investitii 

"Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4", pentru 

indreptarea erorii materiale privind contributia din bugetul local al Municipiului Alexandria la 

realizarea proiectului.  

In temeiul art. 136, alin. (1), din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ 

al Romaniei, propun iniţierea unui proiect de hotarare de catre Biroul Investitii Fonduri cu 

Finantare Interna si Direcţia Economica,  pentru modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”,  Municipiul Alexandria. 
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