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COMUNICAT DE PRESĂ
cu privire la semnarea contractului de achiziție publică de lucrări pentru proiectul cu titlul

”Amenajare împrejmuire (spre strada Carpați), Amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 
Colegiul Național Al. I. Cuza”

Primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, a semnat astăzi, 18.04.2022, contractul de 
achiziție publică de lucrări privind proiectul ”Amenajare împrejmuire (spre strada Carpați), Amenajare 
curte (alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul Național Al. I. Cuza”, amplasat în Alexandria, str. Carpați, 
nr. 27. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă amenajarea împrejmuirii terenului spre strada 
Carpați, ce prezintă deformări și un grad ridicat de uzură dar totodată și amenajarea curții Colegiului
Național Al. I. Cuza .

Obiectivul specific al proiectului vizează modernizarea împrejmuirii existene spre strada Carpați, 
precum și amenajarea incintei cu alei, platforme, teren de sport pe material sintetic, locuri de recreere, 
spații verzi, spații parcare și utilități specifice..

Având în vedere faptul că importanța desfășurării în condiții optime a activității educaționale este 
evident necesară, vă detaliem mai jos lucrările de bază care se vor realiza în conformitate cu proiectul care 
stă la baza contracului de execuție al lucrărilor, astfel:
- împrejmuire cu stâlpi din beton, parapet din beton, finisată cu tencuială decorativă și panouri din 

confecții metalice pentru latura spre strada Carpați.  Noua împrejmuire va avea fundații izolate și 
grindă de fundare;

- porțile auto pentru elevi și pentru profesori se vor realiza din confecții metalice;
- desființare clădire C 6 – cabină poartă;
- desființare clădire C 4 – anexă;
- curtea se va amenaja cu pavele colorate distinct;
- la parcarea amenajată în incintă se vor amplasa pavele înierbate;
- în zonele de recreere se vor amplasa bănci circulare cu arbori decorativi la mijloc;
- se vor amplasa obiecte de mobilier urban: bănci lemn, bănci inteligente (cu sursa USB pentru încărcat 

telefoane), mese tenis de exterior (2 buc.) și un foișor lemn (amplasat pe o platforma betonată);
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- terenul de sport existent pentru baschet, pe asfalt, se va reface pe o platformă de beton acoperită cu o 
suprafață sintetică modulară, marcat corespunzător și va fi dotat cu 2 panouri care includ și coșuri 
pentru baschet;

- spațiile verzi vor fi  extinse și reamenajate cu vegetație joasă, medie și înaltă;
- în incintă se va amplasa o pistă de atletism pentru alergări de viteză, cu suprafața din tartan pe suport 

din beton;
- se va asigura iluminatul incintei, supravegherea video și se va monta un sistem de sonorizare exterior.

Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor
având o valoare totală de 1.108.464,94 lei, asigurată din bugetul local. 

Întocmit,
Vîrban Liliana


