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Priveste: 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  

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
Prin Expunerea de motive nr. 10611/15.05.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la 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 

 
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor Ordonantei 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 reabilitarii cladiriilor in care se 
desfasoara procesul educational, dotarea acestora cu mobilier didactic, utilaje si echipamente tehnologice 
si instalatii privind securitatea la incendiu. 

Prin adresa nr. 21748/11.02.2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice solicita 
actualizarea  indicatorilor tehnico economici, in conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, art. 71, 
pentru obiectivele de investiti aprobate la finantare prin PNDL 2014-2020, in baza OMDRAPFE nr. 
3406/21.06.2017. 

In conformitate cu prevederile Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, 
republicat cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare locala se impune, defalcarea valorii investitiei pe surse de 
finantare (buget de stat si buget local) si aprobarea sumelor ce reprezinta cofinantarea asigurata de la 
bugetul local. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea contractelor de 
proiectare si executie lucrari incheiate in urma finalizarii procedurilor de achizitii publice, prin acte 
aditionale, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor 
acte normative si prorogarea unor termene. 

 
2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 



Actualizarea devizului general al investitiei, tinandu-se cont de prevederile Instructiunii nr. 1/2019 
pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.2/2018, privind 
ajustarea pretului de achizitie publica/sectoriala, stadiul fizic si valoric al investitiei, in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
cuprinde si stabileste sumele necesare pentru realizarea investitiei aferente tuturor capitolelor ce fac parte 
din structura devizului general tinand cont de legislatia aplicabila la data actualizarii, dupa cum urmeaza: 

- Valoarea totala privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii 
,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, 
Municipiul Alexandria, este de 1.844.928,08 lei, din care valoarea C+M este de 1.524.981,91lei; 

 
3. SURSELE  DE FINANTARE  

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau 
în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 
4. LEGALITATEA INVESTITIEI 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

 Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea Administraţiei publice  
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

 Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 

 Prevederile Instructiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui Agentiei Nationale 

pentru Achizitii Publice nr.2/2018, privind ajustarea pretului de achizitie publica/sectoriala; 

 Art. 45, alin.(1) si (2) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
       publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

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, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru 

care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 
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