
ROMANIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

  

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, 

pentru anul 2020 

 

  

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in sedinta 

extraordinara, având in vedere: 

- referat de aprobare nr. 1469/21.01.2020 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- raport de specialitate nr. 1470/21/01/2020 al Direcţiei Economice; 

- nota de fundamentare nr. 1471/21.2020 a Directiei Tehnic-Investitii - Biroul investitii 

fonduri cu finantare interna; 

-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

municipiului Alexandria; 

-   prevederile art. 58, alin 1 lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-    prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si (3) lit. „a” si ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

      

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1. Se aproba utilizarea excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti pentru 

anul 2020 in suma de 6.745,37 mii lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, conform anexelor 1, 

2, 3, 4, 5, 6 si 7  care fac parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcţiei Economice si Directiei Tehnic-Investitii - Biroul investitii 

fonduri cu finantare interna pentru cunoaştere si punere in aplicare. 

 

  

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 

     CONSILIER,             SECRETAR GENERAL, 

         GINA GEORGETA CUREA                                          ALEXANDRU RAZVAN CECIU   

                                                    

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. 01 din 23 ianuarie 2020 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUN. ALEXANDRIA 

Nr.  1469 din 21.01.2020  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Priveste: aprobarea utilizarii excedentului  Municipiului Alexandria din anii 

precedenti, pentru anul 2020 

 

 

 Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, excedentul din anii precedenti poate fi utilizat si 

pentru finantarea unor investitii din competenta administratiei publice locale. 

 Analizand disponibilitatile existente  la aceasta data propun utilizarea sumei de 

6.745,37 mii lei pentru finantarea unor investitii. Propunerea este necesara,  oportuna si 

legala, fiind in conformitate cu prevederile  art. 58, alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  Urmare  a prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, propun urmatorul proiect de hotarare : „Proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru 

anul 2019".  

Directia Economica va intocmi raportul de specialitate, iar Directia Tehnic 

Investitii - Biroul investitii fonduri cu finantare interna va intocmi nota de fundamentare 

pe care le vor sustine in fata comisiilor de specialitate, spre avizare. 

 Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus 

mentionate, proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare al primarului 

municipiului Alexandria  si avizul comisiei de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere 

si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 

 



Judetul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Directia Economica 

Nr. 1470 din 21.01.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveste:  aprobarea utilizarii excedentului  municipiului Alexandria din anii precedenti,  

pentru anul 2020 

 

 Prin referatul de aprobare nr. 1469/2020 Primarul Municipiului Alexandria, propune elaborarea 

unui proiect de hotarare cu privire la utilizarea excedentului  municipiului Alexandria din anii 

precedenti, pentru anul 2020. 

1. Necesitatea si oportunitatea 

 Propunerea Primarului Municipiului Alexandria de utilizare a excedentului din anii precedenti, 

pentru anul 2020 pentru finantarea unor obiective de investitii, este necesara oportuna si legala. 

 Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 

completata, se specifica urmatoarele: 

            La alin. 1: excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele 

două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul 

de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 

financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:  

 a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

 b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în 

urma aplicării prevederilor lit. a); 

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar). 

 2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor acte 

normative si documente: 

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

2. Consideratii de ordin economic 

La sfarsitul anului 2020 contul de excedent este in suma de 7.965,09 mii lei. Pentru anul 2020 

se propune utilizarea  sumei de  6.745,37 mii  lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5. 6 si 7  care fac parte 

integranta din prezenta  hotărâre si a Notei de fundamentare nr. 1471/21.01.2020, pentru sectiunea de 

dezvoltare in vederea finantarii unor obiective de investitii ale Municipiului Alexandria. 

Proiectului de hotarare impreuna cu intreaga documentatie cu privire la utilizarea excedentului 

din anii precedenti pentru anul 2020 este necesara, oportuna si legala  si se va supune spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

HARITINA GAFENCU 
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITI  Aprob,     

BIROUL INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA  PRIMAR 

Nr.1471/21.01.2020  Victor DRAGUSIN 

                 

                                                                                                                         

                                                                                                                      

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate din excedent in anul 2020 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte 

Conform prevederilor legale, investitorii au obligatia sa achite taxe, avize, comisioane 

ISC, APM, CEZ Distributie, Distrigaz Sud Retele, Politia Rutiera, Telecom, Apa Serv,etc, 

pentru obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care exista elaborate 

studii de fezabilitate sau documentatii de avizare a lucrarilor de interventii precum si proiecte 

tehnice mai vechi, este necesara actualizarea acestor documentatii si verificarea acestora de 

catre verificatori atestati. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 10.000,00  lei. 

-Tehnica de calcul 

Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu mai sunt 

compatibile cu sistemele de operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea a 3 

statii de lucru cu tehnica noua pentru PC care cuprind: 

-Statii de lucru (unitate centrala+monitor +periferice +sistem de operare)-3 buc; 

-Imprimante-1 buc; 

-UPS-uri. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

-Programe si sisteme informatice 

Avand in vedere pierderea suportului tehnic pentru sistemul de operare Windows XP 

se impune schimbarea licentelor la 3 de statii de lucru, fiind necesara achizitionarea de  

echipamente informatice, pentru salvarea si securizarea bazelor de date care cuprind: 

- licenta sistem informatic integrat pentru managementul electronic al documentelor, 

cu instalare pe serverul beneficiarului pentru 90 de utilizatori, inclusiv costuri implementare 

sistem informatic(analiza, configurari, instalare ,testare, trainig); 

-licenta sistem informatic pentru asistarea procesului de acordare a autorizatiilor de 

functionare, alimentatie publica si orare de functionare cu instalare pe serverul beneficiarului, 

pentru 5 utilizatori, inclusiv costuri implementare sistem informatic(analiza, configurari, 

instalare, testare, trainig); 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00  lei. 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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Cap. 65 – INVATAMANT 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei  cu PP nr.4 in Municipiul 

Alexandria– executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea 

acoperisului, reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem 

de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita 

in anul1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33299/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul 

Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 in vederea  continuarii lucrarilor de executiei a obiectivului, 

mentionat mai sus este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria -

executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal restaurarea cladirii gradinitei,  

monument istoric, precum si marirea spatiului destinat activitatilor educationale,prin 

extinderea cladirii printr-o constructie noua, cu regim de inaltime D+P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de  finantare nr.33911/21.12.2017, pentru  obiectivul de 

investitii" Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 , in vederea finalizarii executiei lucrarilor  este necesara o 

alocatie de 500.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria din bugetul 

local la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul 

Alexandria-executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de 

cladire in incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in 

vedere ca in prezent activitatea unitatii de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa 

insuficiente pentru desfasurarea procesului de invatamant. 

Cladirea propusa pentru construire,  situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15,va avea  

un regim de inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp. 

           In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului 

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu 

modificarile ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33296/14.12.2017, pentru  

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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obiectivul de investitii "Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in 

Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 in vederea  executiei lucrarilor  la obiectivul de investitii 

mentionat mai sus, este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local, la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1 in Municipiul Alexandria-- 

executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, 

modernizarea instalatiilor termice, electrice si sanitare, cladire situata in Municipiul 

Alexandria , Sos. Turnu Magurele, nr.1-3. 

Cladirea unde functioneaza Liceul Tehnologic nr.1  din Municipiul Alexandria 

formata din 4 corpuri a fost construita in anul 1975 si are un regim de inaltime P+2E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33910/21.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1 in Municipiul 

Alexandria". 
Astfel pentru anul 2020 in vederea finalizarii executiei lucrarilor a obiectivului, este 

necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 

din bugetul local la realizarea obiectivului de investitii. 

 

B-Lucrari noi  

 

-Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor trotuare si alei pietonale, 

pentru  fluidizarea traficului pietonal si asigurarea conditiilor optime de circulatie. 

De asemenea se vor amenaja parcari necesare pentru a decongestiona  zona  unitatii de 

invatamant si zona sediului administrativ pentru un trafic fluent si  de siguranta.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie  de 

300.000,00 lei. 

 

- Modernizare si reparatii la Scoala gimnaziala Mihai Viteazul 

Scoala gimnaziala Mihai Viteazul situata pe str.AL.Colfescu , nr.34, este frecventata 

de un numar mare de elevi, impunandu-se in consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii 

optime si de siguranta a activitatilor unitatii de invatamant. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii.  

Cladirea unde functioneaza Scoala  gimnaziala Mihai Viteazul  din Municipiul 

Alexandria, a fost construita in anul 1998 si are un regim de inaltime P+3E(partial). 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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Astfel pentru anul 2020 in vederea lansarii in executie a obiectivului  este necesara o 

alocatie de 25.000,00 lei. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Amenajare imprejmuire si alei curte Gradinita cu PP nr.4-DALI+DTAC+PT 

Gradinita cu PP nr.4 este situata in intravilanul municipiului Alexandria ,in strada 

Al.Ghica nr.148. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor alei in incinta unitatii de 

invatamant. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice, in vederea lansarii in executie a obiectivului de investitii. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 62.340,00 lei. 

 

-Amenajare curte (parc+alei acces din str.1907,parcare) la Scoala gimnaziala nr.7-

SF+DTAC+PT 

 Scoala gimnaziala nr.7, situata in intravilanul municipiului Alexandria in str.1907, 

nr.60, este frecventata de un numar mare de copii impunandu-se in consecinta, asigurarea 

desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatilor unitatii de invatamant. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea adecvata a curtii cu un parc  

asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii de siguranta, in incinta unitatii de 

invatamant. 

De asemenea se propune amenajarea unor parcari si alei de acces din str.1907 ,pentru  

fluidizarea traficului pietonal si asigurarea conditiilor optime de circulatie. 

 Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice , in vederea lansarii in executie a obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru anul 2020, este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

 

-Intocmire expertiza tehnica +PT+DTAD pentru desfiintare cladiri( C4-centrala termica 

dezafectata+C4-magazie) Liceul Teoretic Al.D.Ghica 

In vederea intocmirii documentatiei tehnice de desfiintare a unor cladiri degradate si 

care nu mai pot fi reabilitate din cadrul LiceuluiTeoretic Al.D.Ghica, se propune elaborarea 

unor expertize tehnice, intocmite de un expert atestat, conform prevederilor din Legea 

nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie, precum si 

masuri necesare astfel incat demolarea sa nu afecteze constructiile din jur.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea elaborarii expertizelor tehnice, si intocmirea 

proiectului tehnic de desfiintare pentru cladirile mentionate mai sus, este necesara o alocatie 

de 35.250,00 lei. 

 

- Pachete interactive unitati de invatamant 

Tablele interactive au adus imbunatatiri semnificative in sectorul educatiei prin 

simplificarea proceselor de invatare.Tehnologia a fost integrata in toate nivelurile de 

invatare,inclusiv scoala primara, gimnaziu, liceul si institutiile de invatamant superior. 

mailto:primalex@alexandria.ro
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Avand in vedere solicitarile unitatilor de invatamant din Municipiul Alexandria,  se 

propune achizitionarea unor pachete interactive care cuprind table interactive, 

videoproiectoare,  suporturi profesionale pentru perete si aplicatiile software interactive, care 

sa asigure o experiența de invațare mult mai buna decat folosind doar metode clasice, ducand 

la creșteri semnificative ale concentrarii, receptivitatii si implicarii elevilor in timpul orelor. 

Astfel, pentru anul 2020,  este necesara o alocatie de 148.500,00 lei.  

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Elaborare Studiu geotehnic+elaborare Studiu topografic+intocmire documentatie 

pentru emitere CU+avize si acorduri pentru obiectiv"Construire baza sportiva tip 1" 

Sos.Turnu Magurele, Municipiul Alexandria, Baza sportiva Peco; 
In anul 2019, UAT Municipiul Alexandria, a solicitat Companiei Nationale de 

Investitii(CNI) includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, 

pe lista sinteza a Subprogramului "Complexuri Sportive", a obiectivului  de investitii 

"Construire baza sportiva tip 1", Sos.Turnu Magurele, Municipiul Alexandria . 

Prin adresa nr.11451/17.10.2019,CNI-SA, ne aduce la cunostinta ca obiectivul de 

investitii mentionat mai sus ,a fost introdus pe lista sinteza a Subprogramului"Complexuri 

Sportive", aprobata prin Ordin MDRAP nr.2833/09.10.2019, iar pentru promovarea 

obiectivului de investitii in etapa a doua ,este necesar sa elaboram urmatoarele documentatii:  

studiu geotehnic, studiu topografic, documentatie pentru emitere certificat de urbanism 

insotit de documentatii pentru obtinere avize si acorduri. 

Astfel in vederea  finalizarii elaborarii documentatiilor pentru anul 2020 este necesara 

o alocatie de 19.600,00 lei. 

 

-Sistem 3D Pasiv-Cinema Alexandria 

           Avand in vedere adresa nr.28250/11.12.2019 a Biroului Achizitii Publice, prin care ne 

aduce la cunostinta ca nu se mai comercializeaza baterii pentru ochelarii 3 D , este necesara 

modernizarea sistemului de proiectie de la "Cinema Alexandria",prin achizitionarea unui filtru 

LCD polarizant si a unui ecran de proiectie polarizant. 

Astfel, pentru anul 2020,  este necesara o alocatie de 56.500,00 lei.  

 

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA 

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Autoturism -1 buc; 

La nivelul institutiei se intocmesc un numar mare de anchete sociale, efectuate la 

domiciliul persoanelor, de catre personalul cu atributii in asistenta sociala cu aplicarea 

legislatiei in vigoare. 

Avand in vedere solicitarea nr.510/17.01.2020 a Directiei de Asistenta Sociala, se 

propune achizitionarea unui autoturism, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii 

institutiei, avand in vedere ca autovehiculele din dotare nu sunt suficiente, pentru numarul 

mailto:primalex@alexandria.ro
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mare  a anchetelor sociale efectuate  (persoane cu ajutor social, persoane cu ajutoare solciaale 

de urgenta,persoane cu handicap cu asistent personal sau indemnizatie lunara).           
   Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

   

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Amenajare Club Pensionari 

Clubul pensionarilor functioneaza in prezent in incinta cladirii Casei de Cultura din 

Municipiul Alexandria. 

Deoarece Casa de Cultura  a Municipiului Alexandria va intra intr-un proces de 

reabilitare si modernizare, este necesara mutarea clubului in alta locatie, in vederea 

desfasurarii in continuare a activitatilor specifice. 

Astfel a inceput amenajarea unui spatiu in hala veche a Pietei Centrale din Municipiul 

Alexandria, situat la etajul I al cladirii vechi, precum si spatiul  de la etajul I al cladirii noi 

(partial). 

Lucrarile  constau in reabilitarea acestor spatii si  recompartimentarea lor, in vederea 

crearii de spatii noi cu diverse functiuni: sali de sah, remi, biliard, tenis de masa, biblioteca, 

birouri pentru asociatiile de pensionari, spatii de depozitare, sala multifunctionala, sala de 

claculatoare, grupuri santitare, etc. 

Astfel, pentru anul 2020, pentru  finalizarea executiei lucrarilor , este necesara o 

alocatie, de 700.000,00lei.  

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Elaborare Plan Urbanistic Zonal-PUZ-zona H.C.C. 

Avand in vedere solicitarea Directiei Arhitect sef-Compartiment Urbanism 

nr.18348/20.08.2019, pentru incadrarea urbanistica si stabilirea conditiilor de parcelare, 

construibilitate si acces, relatiile cu vecinatatile, indici de ocupare a terenului, inaltimea 

maxima a constructiilor, estetica urbana a zonei nou infiintate, posibilitati de racordare la 

retelele edilitare existente, volumetria constructiilor si estetica urbana a acestora, in scopul 

dezmembrarii terenului analizat in parcele, cu  folosinta curti-constructii si strazi, este 

necesara elaborarea unui Plan Urbaniztic Zonal-PUZ-zona H.C.C, pentru teren in suprafata de 

15155 mp ,in conformitate cu prevederile art.47, alin.(3) din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie  de 39.900 ,00 lei. 

 

-Sistem de supraveghere video platforme de gunoi 

Avand in vedere faptul au fost identificate deseuri depozitate pe langa platformele 

amenajate pentru colectarea deseurilor din Municipiul Alexandria al caror responsabil nu a 

putut fi identificat, se propune  dotarea platformelor de gunoi cu sistem de supraveghere video 

in vederea securizarii lor si identificarea in timp util a persoanelor care depoziteaza 

necontrolat deseurile, astfel incat toti cetatenii sa  colecteze in mod selectiv. 

Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie  de 50.000 ,00 lei. 
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Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.195/20.01.2020 

achizitionarea urmatoarelor pentru anul 2020: 

 

- Echipamente pentru locuri de joaca-160.000,00 lei, necesare pentru inlocuirea 

echipamentelor deteriorate din mai multe locuri amenajate in municipiul Alexandria cu 

destinatia de locuri de joaca pentru copii.  

 

-Placi alveolare pentru locurile de joaca(tartan)-160.000,00 lei, necesare pentru 

amenajarea spatiilor de joaca, montarea unor covoare de cauciuc(tartan), pe suport de nisip 
diverse culori,  care sa reusesca sa satisfaca dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata 

conditii optime pentru petrecerea timpului liber in conditii de siguranta. 

 

-Intocmire PT+DTAD pentru desfiintare cladiri( blocul B10 si blocul B11) din 

Municipiul Alexandria 

Avand in vedere elaborarea expertizelor tehnice in anul 2017, intocmite de un expert 

atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, s-a stabilit 

ca solutie de interventie, ca blocurile nu mai indeplinesc condiitiile de locuire conform 

exigentelor Legii nr.114/1996-Legea locuintei, precum si costurile ridicate de consolidare si 

amenajare, se propune desfiintarea acestor cladiri degradate.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea intocmirii proiectului tehnic de desfiintare pentru 

cladirile mentionate mai sus, este necesara o alocatie de 65.000,00 lei. 

 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria 

Investitia are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona a 

cartierului, asigurarea unor spatii speciale de parcare, precum si o retea de trotuare care sa 

asigure circulatia pietonala in conditii de maxima siguranta. 

De asemenea proiectul cuprinde amenajarea unor locuri de joaca, un  sistem public de 

iluminat, mobilier urban si amenajarea spatiilor verzi. 

Astfel pentru anul 2020, in vederea finalizarii obiectivului de investitii este necesara o 

alocatie  de 309.550 ,00 lei. 

 

-O mai buna conexiune  a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T- Proiectare si 

executie 

Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul Alexandria si 

tinand cont ca traseul drumului national DN51 se suprapune cu traseul str.Al.Ghica si 

str.Mestesugari si str.Dunarii, sistemul rutier in cauza este grav deteriorat, aproape 

impracticabil, iar traficul se desfasoara cu mare greutate, afectand siguranta locuintelor din 

zona, este necesara reabilitarea carosabilului, trotuarele si intrarilor in curti  si amenajarea 

spatiilor verzi ale strazii , precum si colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul 
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strazii, cu devieri de retele hidroedilitare subterane, refaceri de bransamente si racorduri 

individuale, dezafectari racorduri pluviale existente si aducere la cota a capacelor caminelor 

de la nivelul strazii.  

De asemenea pe strazile Fabricii si Sos.Turnu Magurele sistemul rutier este degradat 

traficul se desfasoara cu mare greutate, fiind necesara reabilitarea acestor strazi prin 

amenajarea infrastructurii, precum si a stratului de uzura din asfalt pentru asigurarea 

conditiilor optime de siguranta si confort in circulatia rutiera si pietonala. 

Proiectul a fost depus si am obtinut finantare pe Programul Intereg V-A Romania-

Bulgaria, Axa Prioritara1-"O regiune bine conectata". 
Avand in vedere ca s-a semnat contractul de finantare nr.6116/19.03.2019, este 

necesara intocmirea proiectul tehnic si lansarea in executie a obiectivului. 

Astfel, pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 1.573.680,00 lei reprezentand 

contributia UAT Municipiul Alexandria  la realizarea proiectului. 

 

 

B-Lucrari noi  

 

-Reabilitare cartier zona locurilor ANL-Sere  

Scopul obiectivului de investitii propus este de a reabilita si moderniza cartierul din 

zona blocurilor ANL-sere prin realizarea retelei de strazi ( carosabilul, trotuarele si intrarile in 

curti), pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de siguranta si 

confort privind circulatia pietonilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale si asigurarea 

accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea executiei lucrarilor, este necesara o alocatie  de 

500.000 ,00 lei. 

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Mestesugari 

Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , pentru  

fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil 

transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 

scurgerii apelor pluviale, precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea executiei lucrarilor , este necesara o alocatie  de 

624.080 ,00 lei. 

 

Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada HCC(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea 

Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , pentru  

fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil 

transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 

scurgerii apelor pluviale, precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea , demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 397.300,00 lei. 
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-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea) 
Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , si de 

amenajare a spatiilor verzi ale strazii, pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea 

conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil transversal, cu elemente geometrice, 

care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale, aducerea la 

cota a caminelor de vizitare , a gurilor de scurgere precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea , demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 238.670,00 lei. 

 

 

 

                                                SEF BIROU 

                                           Andreea UNTESU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                       Mihaela IVAN                  
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Consiliul Local

mii lei

DENUMIRE  INDICATORI
PREVEDERI 

BUGETARE    
2020

CHELTUIELI TOTAL, din care: 6,745.37

Autoritati publice si actiuni externe 110.00

    - active financiare 110.00

Invatamant 1,691.09

    - active financiare 1,691.09
Cultura, recreere si religie 76.10
    - active financiare 76.10
Asigurari si asistenta sociala 50.00
    - active financiare 50.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1,174.90
    - active financiare 1,174.90

Transporturi 3,643.28

    - active financiare 2,069.60

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care: 6,745.37

Autoritati publice si actiuni externe 110.00

    - active financiare 110.00

Invatamant 1,691.09

    - active financiare 1,691.09
Cultura, recreere si religie 76.10
    - active financiare 76.10
Asigurari si asistenta sociala 50.00
    - active financiare 50.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1,174.90
    - active financiare 1,174.90
Transporturi 3,643.28

    - active financiare 2,069.60
    - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020 1,573.68

             CONSILIER,
           GINA GEORGETA CUREA

Judetul Teleorman                                                                                                       Anexa nr.1  la H.C.L.
Municipiul Alexandria                                                                                           nr. 01din 23 ianuarie 2020

     privind utilizarea excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, 
pentru anul 2020

                                                                              S I T U A T I A

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

Page 1



JUDETUL TELEORMAN                    ANEXA nr. 2  la HCL
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                      NR. 01/23 ianuarie 2020

LISTA 
                                                               a obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare partiala sau integrala din  excedent

INV/ C+M Mii lei

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala
Valoare 
totala 

actualizata
Total Credit CEC Credit 

Trezorerie

Total 
alocatii 

bugetare

 din care: 
Excedent

din care:      
De la bugetul 

local

din care:   
Cheltuieli 
neeligibile

Buget 
national

Uniunea 
European

a

din care:     
  

Transferuri 
 de la 

bug.local

din care:   
Transferuri de 

la bug.stat
Termen PIF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total
71,616.96 71,616.96 6,745.37 6,745.37 6,745.37

din care: 37,766.43 37,766.43
A LUCRARI IN CONTINUARE 64,735.80 64,735.80 3,683.23 3,683.23 3,683.23

33,118.41 33,118.41
B LUCRARI NOI 5,904.07 5,904.07 2,085.05 2,085.05 2,085.05

4,648.02 4,648.02

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 977.09 977.09 977.09 977.09 977.09

CAP 51 AUTORITATI PUBLICE 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

CAP 65
INVATAMANT

29,416.79 29,416.79 1,691.09 1,691.09 1,691.09
din care: 3,327.16 3,327.16

A LUCRARI IN CONTINUARE 28,220.83 28,220.83 1,100.00 1,100.00 1,100.00
2,598.97 2,598.97

1

REABILITAREA SI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII GRADINITEI CU PP NR.4-

EXECUTIE 1,844.93 1,844.93 200.00 200.00 200.00

2
REABILITARE,EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA 

CU PP NR.10-EXECUTIE 6,286.49 6,286.49 500.00 500.00 500.00

3

EXTINDERE CLADIRE SI AMENAJARE 
LABORATOARE SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL 

MARE-PROIECTARE+EXECUTIE 9,462.59 9,462.59 200.00 200.00 200.00

4

MODERNIZARE SI REABILITARE CLADIRE LICEUL 
TEHNOLOGIC NR.1-PROIECTARE+EXECUTIE

1,802.63 1,802.63 200.00 200.00 200.00

B LUCRARI NOI 929.87 929.87 325.00 325.00 325.00
728.19 728.19

1
AMENAJARE CURTE LA GRADINITA CU PN NR.5

929.87 929.87 300.00 300.00 300.00
728.19 728.19

2

MODERNIZARE SI REPARATII LA SCOALA 
GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL 

PROIECTARE+EXECUTIE 1,100.00 1,100.00 25.00 25.00 25.00
847.29 847.29

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 266.09 266.09 266.09 266.09 266.09

CAP 67 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 76.10 76.10 76.10 76.10 76.10
din care:



INV/ C+M Mii lei

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala
Valoare 
totala 

actualizata
Total Credit CEC Credit 

Trezorerie

Total 
alocatii 

bugetare

 din care: 
Excedent

din care:      
De la bugetul 

local

din care:   
Cheltuieli 
neeligibile

Buget 
national

Uniunea 
European

a

din care:     
  

Transferuri 
 de la 

bug.local

din care:   
Transferuri de 

la bug.stat
Termen PIF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 76.10 76.10 76.10 76.10 76.10

CAP 68 ASISTENTA SOCIALA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

CAP 70 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 2,547.09 2,547.09 1,174.90 1,174.90 1,174.90
din care: 1,347.74 1,347.74

A LUCRARI IN CONTINUARE 2,072.19 2,072.19 700.00 700.00 700.00
1,347.74 1,347.74

1 AMENAJARE CLUB PENSIONARI 2,072.19 2,072.19 700.00 700.00 700.00
1,347.74 1,347.74

C
ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE 

INVESTITII 474.90 474.90 474.90 474.90 474.90

CAP 84 TRANSPORTURI 39,416.98 39,416.98 3,643.28 3,643.28 3,643.28
din care: 33,091.53 33,091.53

A
LUCRARI IN CONTINUARE

34,442.78 34,442.78 1,883.23 1,883.23 1,883.23
29,171.70 29,171.70

1

O MAI BUNA CONEXIUNE A ORASELOR 
ALEXANDRIA SI CHERVEN BRYAG LA TEN-T-

PROIECTARE SI EXECUTIE 18,113.92 18,113.92 1,573.68 1,573.68 1,573.68
15,644.27 15,644.27

2
REABILITARE CARTIER ZONA BLOCURILOR F-uri SI 

I-uri IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 16,328.86 16,328.86 309.55 309.55 309.55
13,527.43 13,527.43

B LUCRARI NOI 4,974.20 4,974.20 1,760.05 1,760.05 1,760.05
3,919.83 3,919.83

1

REABILITARE CARTIER ZONA BLOCURILOR ANL-
SERE

4,161.85 4,161.85 500.00 500.00 500.00
3,272.90 3,272.90

2
REABILITARE TROTUARE SI INTRARI IN CURTI PE 

STR.MESTESUGARI 812.35 812.35 624.08 624.08 624.08
646.93 646.93

3
REABILITARE TROTUARE SI INTRARI IN CURTI PE 

STR.HCC 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30
287.03 287.03

4
REABILITARE TROTUARE SI INTRARI IN CURTI PE 

STR.VIITORULUI 238.67 238.67 238.67 238.67 238.67
149.19 149.19

                              PRESEDINTE DE SEDINTA
                      Consilier, 

   GINA GEORGETA CUREA



JUDETUL TELEORMAN            ANEXA nr.3  la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL nr. 01/23 ianuarie 2020
CONSILIUL LOCAL

                  LISTA
                                        pozitiei ,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020"
                                                                          cap.51 "Autoritati publice si actiuni externe"

Lei

Nr.crt. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si 
a altor cheltuieli de investitii U.M Cantitate Val.surse  

Excedent
Val.surse   

Bugetul local
Val.surse  

Credite

Plati 
efectuate:   
Nr.si data 

doc 

Plati 
efectuate:     

   Suma

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Taxe, avize, studii, verificari si 
actualizari proiecte 10,000.00

2 Tehnica de calcul 50,000.00
3 Programe informatice 50,000.00

Total pe surse de finantare 110,000.00
TOTAL

            PRESEDINTE DE SEDINTA
     Consilier, 

       GINA GEORGETA CUREA

110,000.00



JUDETUL TELEORMAN                                      ANEXA nr. 4 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                      HCL nr. 01/ 23 ianuarie 2020
CONSILIUL LOCAL

                 LISTA
                                        pozitiei ,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020"
                                                                                             cap.65 "Invatamant"

LEI

Nr.crt. Nominalizarea achizitiilor de bunuri 
si a altor cheltuieli de investitii U.M Cantitate Val.surse  

Excedent
Val.surse   

Bugetul local
Val.surse  
Credite

Plati 
efectuate:   

Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:     

Suma

0 1 2 3 4 5 6 7

1
Amenajare imprejmuire si  alei 

curte Gradinita cu PP nr.4-
DALI+DTAC+PT Buc. 1 62,340.00

2
Amenajare curte(parc+alei acces 

din str.1907,parcare)Scoala 
gimnaziala  nr.7-SF+DTAC+PT Buc. 1 20,000.00

3

Intocmire expertiza tehnica 
+PT+DTAD pentru desfiintare 

cladiri( C4-centrala termica 
dezafectata+C5-magazie) 
LiceulTeoretic Al.D.Ghica Buc. 1 35,250.00

5

Pachete interactive unitati de 
invatamant Buc. 11 148,500.00

Total pe surse de finantare 266,090.00
TOTAL 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA
               Consilier, 

            GINA GEORGETA CUREA

266,090.00



JUDETUL TELEORMAN              ANEXA nr.5   la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL nr.01./ 23 ianuarie 2020
CONSILIUL LOCAL

                                                                                 LISTA
                                           pozitiei,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020
                                                                             cap.67"Cultura, recreere si religie"

Lei

Nr.
crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a 
altor cheltuieli de investitii U.M Cantitate Val.surse 

Excedent
Val.surse   

Bugetul local
Val.surse  

Credite

Plati 
efectuate:   
 Nr.si data 

doc 

Plati 
efectuate:     

Suma

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Elaborare Studiu geotehnic+elaborare 
Studiu topografic+intocmire 

documentatiepentru emitere CU+avize 
si acorduri pentru obiectiv"Construire 

baza sportiva tip 1" Sos.Turnu 
Magurele,Municipiul Alexandria,Baza 

sportiva Peco Buc. 1 19,600.00

2 Sistem 3D Pasiv-Cinema Alexandria Buc. 1 56,500.00
Total pe surse de finantare 76,100.00

TOTAL

                   PRESEDINTE DE SEDINTA
                Consilier, 

           GINA GEORGETA CUREA

76,100.00



JUDETUL TELEORMAN            ANEXA nr. 6 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL nr01/23 ianuarie 2020
CONSILIUL LOCAL

   LISTA
                                        pozitiei,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020
                                                                          cap.68"Asistenta sociala"

Lei

Nr.crt.
Nominalizarea achizitiilor de bunuri 

si a altor cheltuieli de investitii U.M Cantitate
Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
 Credite

Plati 
efectuate:   
Nr.si data 

doc 

Plati 
efectuate:     

   Suma
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Autoturism Buc 1 50,000.00

Total pe surse de finantare 50,000.00
TOTAL

                                     PRESEDINTE DE SEDINTA
      Consilier, 

  GINA GEORGETA CUREA

                                                         

50,000.00



JUDETUL TELEORMAN                ANEXA nr. 7  la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL nr01/23 ianuarie  2020
CONSILIUL LOCAL

        LISTA
                                       pozitiei,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020

cap.70.02 "Servicii si dezvoltare publica"

Lei

Nr.crt. Nominalizarea achizitiilor de bunuri 
si a altor cheltuieli de investitii U.M Cantitate Val.surse  

Excedent
Val.surse   

Bugetul local
Val.surse  

Credite

Plati 
efectuate        
  Nr.si data 

doc 

Plati efectuate:     
  Suma

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Elaborare PUZ-zona H.C.C. In 

Municipiul Alexandria Buc 1 39,900.00

2
Sistem de supraveghere video 

platforme gunoi Buc 1 50,000.00

3 Echipamente locuri de joaca 160,000.00

4
Placi alveola pentru locurile de 

joaca(tartan) Mp 1,800.00 160,000.00

5

Intocmire PT+DTAD pentru 
desfiintare cladiri(bloc B10 si bloc 

B11) din Municipiul Alexandria 65,000.00
Total pe surse de finantare 474,900.00

TOTAL

                 PRESEDINTE DE SEDINTA
          Consilier, 

          GINA GEORGETA CUREA

474,900.00
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