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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare 

cartier zona blocurilor ANL – Sere” in Municipiul Alexandria 

Municipiul Alexandria are o retea stradala in lungime de aprox. 72 km din care aprox. 7 km au un 
sistem rutier nemodernizat fiind din pamant. 

In concluzie se poate spune ca starea tehnică a reţelei rutiere a Municipiului Alexandria este bună. 
Participarea elementelor de peisaj la imaginea urbana datorita apropierii lor de centru este unul 

dintre factorii pozitivi pentru perceptia orasului in general, in timp ce facilitatile recreative si sportive 
dezvoltate in legatura cu acestea au sansa de a deveni atractii importante. 

In Municipiul Alexandria s-au derulat in anii anteriori o serie de proiecte de reabilitare la nivelul 
infrastructurii rutiere si edilitare, urmarind ca principal scop ridicarea nivelului de civilizatie si imbunatatirea 
conditiilor de trai a locuitorilor din acele zone, precum si micsorarea consumurilor de energie, materiale, 
etc. care se reflecta in pretul de cost al utilitatilor. 

Autoritatile administratiei publice locale propun reabilitarea sistemului rutier aferent strazilor din 
zona blocurilor ANL - Sere, astfel incat acestea sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ 
cerintelor actuale si viitoare ale participantilor la trafic, conform normelor europene actuale. 

Strazile  propuse pentru modernizare, fac parte din trama stradală a Municipiului Alexandria, au o  
îmbrăcăminte din beton de ciment, cu degradări multiple , fără pante transversale corespunzatoare. 

Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea străzilor la parametrii tehnici actuali si care in 
principal va consta în: 

-rectificarea în plan, în profil transversal a elementelor străzilor existente şi eliminarea punctelor 
periculoase; 

-reabilitarea  structurii rutiere; 
-amenajarea trotuarelorr; 
-rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul străzilor  expertizate; 
Prin realizarea acestor lucrări de reabilitare a străzilor, cetatenii Municipiului Alexandria, vor beneficia 

de condiţii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala. 
Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico – economice,  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 pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare cartier 
zona blocurilor ANL – Sere” in Municipiul Alexandria. 
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