
        

 

 

STADIUL LUCRĂRILOR PENTRU PROIECTUL “SISTEM PENTRU MANAGEMENTUL 
ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA” 

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în data de 24 august 2010, contractul de finanţare pentru 
proiectul “Sistem pentru managementul iluminatului public în municipiul Alexandria”, proiect finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul “Poli de dezvoltare urbană”.  
Realizarea acestui proiect, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, va contribui la creşterea calităţii 
vieţii în Municipiul Alexandria prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi gestionarea eficientă a iluminatului public.  
Pentru instalarea sistemului de iluminat  lucrarile au fost executate conform graficului de executie, astfel: 

- tronson: Dunarii 4: 
 -constructie camerete de tragere 

-montaj stalpi cu conexiuni , bransamente, brate si corpuri de iluminat 
-sapatura, decopertare, refacere 
-instalare F.O. si infrastuctura ,teava pentru F.O. 
-fundatii stalpi 

- tronson: Dunarii 3: 
 -constructie camerete de tragere 

-montaj stalpi cu conexiuni , bransamente, brate si corpuri de iluminat 
-sapatura, decopertare, refacere 
-instalare F.O. si infrastuctura ,teava pentru F.O. 

- tronson: Dunarii 5: 
-fundatii stalpi 
-montaj stalpi cu conexiuni , bransamente, brate si corpuri de iluminat 

- centrul de comanda: 
-furnizarea de tablouri, invertoare, etc 

-fundatie stalpi structura metalica pentru sustinerea panourilo 
La inceputul lunii aprilie a avut loc primul control al fazelor determinante  din  programul de urmarire tehnica a 

executiei de lucrari ce devin ascunse  pentru retelele electrice exterioare. 
 

Valoarea totală al proiectului este 24.125.963,20 lei, din care 15.660.293,24 lei fonduri FEDR.  
Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni. 
www.inforegio. 

                      
 

 

       www.inforegio.ro 

 Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaț ional Regional și co-finanț at de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

Anunţ site 

 

http://www.inforegio.ro/

