
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 

 

 

Cod SMIS proiect: 127991. 
Axa/Prioritate de Investiții: Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Durabile, Prioritatea de investiții 4.3 -
  Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 
regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3 -  Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 
comunității marginalizate în municipiile reședința de județ din România 
 Titlul proiectului: “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona 
blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Contract nr. 12036/09.06.2020 
Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): - nu este cazul. 
Denumire beneficiar: U.A.T. Municipiului Alexandria. 
Loc de implementare: localitatea Alexandria, județul Teleorman. 
Adresa: zona delimitată de străzile 1 Mai, Frații Golești, Alexandru Ghica și Cuza Vodă, zona care cuprinde 
14 blocuri ( 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ) 
Coordonate GPS ale locației de implementare: Latitudine 43.9833, Longitudine 25.3333. 
Dată de începere a proiectului: 09.03.2018. 
Dată finalizării proiectului: 31.07.2021. 
Valoarea totală a proiectului (lei): 4.321.746,92. 
Suma nerambursabilă solicitată (lei): 3.961.638,83. 
Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea condițiilor infrastructurale deja existente ( 
sisteme canalizare, suprafață carosabilă, rețele iluminat și sistem de canalizare) și realizarea unor spații de 
recreere urbană care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la : 
îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria; 
Promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit; Asigurarea egalității de șanse, a 
grupurilor defavorizate și a celor cu probleme de ordin social prin regenerarea fizică, economimca și 
socialăâ comunității ce trăiește în zona blocurilor 100; Asigurarea unor spații de recreeresi ocuri de joacă 
pentru copii; Asigurarea bunastariicomunitatii prin reabilitarea sistemului de canalizare și iluminare. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. OS 1. Modernizarea acceselor carosabile cu o suprafață totală de 3780 mp, prin refacerea integrală a 
infrastructurii rutiere în perioada de implementare a proiectului; 
2. OS 2. Refacerea și extinderea trotuarelor cu suprafață totală de 1880 mp în corelare cu modernizarea 
acceselor carosabile, pentru facilitarea și creșterea siguranței traficului pietonal în perioada de 
implementare a proiectului; 
3. OS 3. Realizarea unei suprafețe ecologice de 1650 mp; 
4. OS 4. Realizarea unei rețele de canalizare pluvială care va facilita preluarea și evacuarea apelor 
provenite din precipitații în zona marginalizată ce face obiectul prezentului proiect, în perioada de 
implementare a proiectului; 
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5. OS 5. Modernizarea rețelei de iluminat stradal cu scopul creșterii siguranței și confortul comunității din 
zona blocurilor 100, ce se realiza prin prezentul proiect; 
6. OS 6. Realizarea unui spațiu de joacă pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani, respectiv 3-12 ani și 
a unei zone de recreere urbană ( zona de agrement) cu o suprafață totală de 650 mp (loc de joacă pentru 
copii de 450 mp și un spațiu de recreere urbană de 200 mp), în vederea regenerării fizice și sociale din 
zona blocurilor 100, propuse a fi realizate prin prezentul proiect; 
7. OS 7. Amenajarea de spații verzi adiacente blocurilor în suprafață de 1910 mp, până la finalizarea proiectului. 
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