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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii 
,,Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria” 

 
 
In Municipiul Alexandria a fost infiintat un cartier de locuinte rezindentiale denumit Zona Veterani. 

Pentru aceasta zona administratia locala a elaborat documentatia tehnica aferenta in vederea modernizarii 
structurii rutiere a strazilor ce fac parte din acest cartier si anume strada Oituz cu o lungime de 510 m, 
strada Veterani cu o lungime de 342 m si strada Marasesti cu o lungime de 566 m. 

Strazile propuse pentru modernizare fac parte din trama stradala a Municipiului Alexandria si au o 
lungime totala, propusa pentru modernizare de 1.418 ml. 

Obiectivul general este reprezentat de dezvoltarea si reabilitarea spatiului urban pentru 
ameliorarea conditiilor de viata ale locuitorilor Municipiului Alexandria cat si sprijinirea activitatilor 
economice prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere minimale. 

Obiectivul specific este reprezentat de ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de 
poluare, asigurarea parametrilor tehnici si de calitate ai infrastructurii rutiere  imbunatatirea acesteia prin 
aducerea la parametrii impusi de normele in vigoare. 

In cadrul acestui cartier municipalitatea si-a propus modernizarea carosabilului, a trotuarelor, 
acceselor la proprietati, spatiilor verzi, racordurilor si gurilor de scurgere aferente retelelor hidroedilitare, 
executarea lucrarilor de siguranta circulatiei. 

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 Buget 
Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de 
investitii  ,,Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria”. 
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Victor DRAGUSIN 
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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

Privind: aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii 
,,Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria” 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 16206/20.06.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico - 
economice pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria”. 

In Municipiul Alexandria a fost infiintat un cartier de locuinte rezindentiale denumit Zona Veterani. 
Pentru aceasta zona administratia locala a elaborat documentatia tehnica aferenta in vederea modernizarii 
structurii rutiere a strazilor ce fac parte din acest cartier si anume strada Oituz cu o lungime de 510 m, 
strada Veterani cu o lungime de 342 m si strada Marasesti cu o lungime de 566 m. 

Strazile propuse pentru modernizare fac parte din trama stradala a Municipiului Alexandria si au o 
lungime totala, propusa pentru modernizare de 1.418 ml. 

Necesitatea realizarii modernizarii acestor strazi este data de cresterea numarului de autovehicule 
care circula pe aceste strazi, cresterea gradului de poluare a mediului datorita cresterii consumului 
nejustificat de carburanti cat si existenta unor obiective economice pe aceste strazi. 

 Oportunitatea este impusa de considerente socio-economice si anume cresterea vitezei de 
deplasare a autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs, reducerea consumului de carburanti si 
reducerea costurilor cu lucrarile de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport. 
 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
Prin intocmirea documentatiei tehnico – economice, se propun urmatoarele: 
- modernizarea carosabilului, a trotuarelor, acceselor la proprietati, spatiilor verzi, racordurilor si 

gurilor de scurgere aferente retelelor hidroedilitare, executarea lucrarilor de siguranta 
circulatiei. 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
 

1. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 2.493,863 mii lei; reprezentand 550,765 mii euro  
 

 din care: 

- Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 2.192,210 mii lei; reprezentand =484,145 mii 
euro;  
 

Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = 4,528  lei din ianuarie 2017;  



 
2. Durata de realizare (luni); 

- Durata de realizare a proiectului este de 18 luni, 

- Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni; 
 

3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

- Lungime strazi – 1.418 ml, 

- Latime parte carosabila – 4,00-5,00 m, 

- Latime trotuare – 1,00 m, 
 

4. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: 
1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie - 35; 
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare – nu este cazul. 

 
5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia; 

valoare totala raportata la lungimea de strada (pret/km) 
2.493,863 mii lei/1.418 km=1.758,718 mii lei/km 
 

6. Sursele de finantare se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri 
proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

 
3. LEGALITATEA INVESTITIEI 

Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative : 

• Art. 36, alin. (2), lit. b si alin. (4), lit. d din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
 locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 44, din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Prevederile H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

• Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
 publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea proiectului ,,Modernizare zona 
Veterani in Municipiul Alexandria”, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a 
intocmit proiectul de hotarare propus care va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 
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