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EXPUNERE DE MOTIVE 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din 
zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 
cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.3/1, 
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile 
urbane și rurale Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestei prioritati de 
investitii obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea 
din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”. 

Prioritatea de investitii 4.3  are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a 

comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România. Această prioritate de 

investiție se adresează municipiilor – reședință de județ din România, din regiunile de dezvoltare Nord-

Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, contribuind astfel la 

promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care 

vizează ocuparea forței de muncă, creșterea educației, îmbunătățirea asistenței medicale și a 

serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și siguranță publică. 

Obiectivul specific pentru aceasta prioritate de investitii este imbunătățirea regenerarii fizice, 

economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. 

In acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico economica faza  
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii ,,Imbunătățirea 
condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” 
prin care se propune îmbunătătirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților 
marginalizate din Municipiul Alexandria. 

Prin urmare investitia ce presupune „Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru 
comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” va avea un impact social 
semnificativ, tinand cont de optimizarea urmatorilor parametri: 

- Modernizarea acceselor carosabile prin refacerea integrala a infrastructurii rutiere, care se va 
incadra la o perioada de perspectiva de minimum 20 ani  

- Refacerea si extinderea trotuarelor, in corelare cu modernizarea acceselor carosabile, pentru 
facilitarea si cresterea sigurantei traficului pietonal 

- Realizarea de locuri de parcare, inclusiv locuri de parcare special amenajate pentru persoanele 
cu dizabilitati locomotorii 

- Realizarea unei retea de canalizare pluviala care va facilita preluarea si evacuarea apelor 
provenite din precipitatii 

- Modernizarea retelei de iluminat stradal cu scopul cresterii sigurantei si confortului comunitatii 
- Realizarea de spatii de joaca si zone de recreere urbana cu impact major asupra comunitatii 

din Zona 100 
Astfel, in urma elaborarii documentatiei tehnico – economice, faza Documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii,  in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea 
unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarii 
documentatiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii 
faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale 



pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” in forma elaborata. 
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