
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 22249/21.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 22250/21.09.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 22251/21.09.2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 

Fonduri cu Finanțare Internă și externă;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- adresa nr. T1487/25.08.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind 

influența pe anul 2021sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului Bucuresti;

- adresa nr. T11634/17.09.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman 
privind influența pe anul 2021 a cotelor defalcate din impozitul pe venit;

- prevederile Hotărârii nr. 6655/13.09.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale 
privind avizarea favorabilă a contractării de catre Municipiul Alexandria, judetul Teleorman a unei 
finanțări rambursabile;

- prevederile art. 5, alin. (2) și art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificarile și completările ulterioare;

- prevederile O.M.F.P. nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de 
catre institutiile publice;

- prevederile O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G.  

nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 656,26
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9 care fac parte integrantă
din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria și Direcţiei Economice pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IOANA PANAGOREŢ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 220 din 29 septembrie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 22249 din 21.09.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2021

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2021 cu suma de 656,26 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-a avut în vedere și prevederea art. 5, alin. (2) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ce specifică
„Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi 
cheltuieli numai după încasarea lor”, adresa nr. T1487/25.08.2021 a Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Teleorman privind influența pe anul 2021 a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, adresa nr. T11634/17.09.2021 a Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind influența pe anul 2021 a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit, precum și prevederile Hotărârii nr. 6655/13.09.2021 a Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale privind avizarea favorabilă a contractarii de catre Municipiul Alexandria, 
judetul Teleorman a unei finantari rambursabile. 

Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și 
necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 
„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021".

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate și Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în 
fața Comisiilor de specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 22250 din 21.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 22249 din 21.09.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2021.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.” La rectificarea bugetului s-a avut în vedere  si 
prevederea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare ce specifica „Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară 
locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor”. 

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la partea 
de cheltuieli cu suma de 656,26 mii lei, conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile totale ale bugetul local se majorează astfel:
- „Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” 21,41 mii lei,

- „Cote defalcate din impozitul pe venit” 822,00 mii lei,

- „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti” -370,00 mii lei,

- „Donatii si sponsorizari” 30,05 mii lei,

- „Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii” 150,00 mii lei,

- „Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului” 2,80 mii lei.

Cheltuielile de funcţionare se majoreaza cu suma de 509,97 mii lei dupa cum urmează:
- Titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 15,00 mii lei, reprezentând suplimentare pentru salariile 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, la capitolul 68-Asigurări și asistență socială;
- Titlul II Bunuri si servicii cu suma de 281,46 mii lei, astfel:

- la cap. 51-Autoriţati publice şi acţiuni externe se reduce cu suma de -220,00 mii lei,
- la cap. 61-Ordine publică şi siguranţă naţională se diminuează cu suma de -62,70 mii lei, 
- la cap. 66-Sanatate se majorează cu suma de 216,00 mii lei reprezentând dotare cu materiale 

sanitare și medicamente pentru cabinetele scolare precum şi pentru plata utilităţilor şi a prestarilor de 
servicii medicale la Centrul de vaccinare, 

- la cap. 67-Cultură, recreere si religie se reduce cu suma de -220,70 mii lei,
- la cap. 68-Asigurări şi asistenţă socială se reduce cu suma de -210,00 mii lei, 
- la cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica se majorează cu suma de 572,17 mii lei

reprezentând lucrări montare plasă de protectie copertine în zona blocurilor F6 si F12, reparaţii 
hidroizolaţie bloc B7 scara B, reparatii apart. 38 Bloc B8, sc. B, suplimentare la plata utilităţilor la
primarie, servicii ecarisaj, precum şi pentru suplimentare la plata utilităţilor la Serviciul Public A.D.P, 



- la cap. 74-Protecţia mediului se majorează cu suma de 508,19 mii lei reprezentând 
suplimentarea pentru plata apei pluviale, pentru modernizarea platformelor de gunoi din zonele blocurilor 
V6 și 805, pentru contractul de gunoi „plateşte cât arunci” şi pentru ecologizare, 

- la cap. 84-Transporturi se diminuează cu suma de -301,50 mii lei;
- Titlul III Dobanzi se diminuează cu suma de -200,00 mii lei;
- Titlul VI Transferuri interne între unități ale administrației publice se majorează cu suma de 865,75
mii lei pentru suplimentarea bugetului la Clubul Sportiv Municipal Alexandria;
- Titlul VII Alte transferuri se reduce cu suma de -70,00 mii lei la cap. 67-Cultură, recreere şi religie și 
cu suma de -12,24 mii lei cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică;
- Titlul XI Alte cheltuieli se reduce cu suma de -370,00 mii lei, ȋn baza adresei nr. T1487/2021 a  
Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice Teleorman, reprezentând burse de la bugetul de stat aferente
urmatoarelor unităţi de invatamant: Şcoala Gimanzială „Mihai Viteazul”, Şcoala Gimanzială „Mihai 
Eminescu”, Şcoala Gimanzială nr. 7, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza”, Colegiul Naţional „M. Scarlat”, 
Liceul Teoretic „Al. Ghica”.

Cheltuielile de dezvoltare se majorează cu suma de 146,29 mii lei la Titlul XII Active nefinanciare 
conform Notei de fundamentare nr. 22251/2021 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu 
Finanțare Internă și Externă și a anexelor nr. 4, 5, 6, 7, 8 și 9 la prezentul proiect de hotarâre.

2. Bugetul creditelor interne se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu 
suma de 2.300,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Veniturile totale ale bugetul creditelor interne se majorează astfel:
- „Sume aferente creditelor interne” cu suma de 1.700,00 mii lei, conform Hotarârii nr. 665 din 

13.09.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin care, pentru anul 2021, a fost 
autorizată tragerea în valoare de 1.700,00 mii lei.

- „Sume aferente împrumuturilor contractate conform O.U.G. nr. 46/2015 pentru finantarea 
cheltuielilor de dezvoltare” cu suma de 600,00 mii lei. 

Cheltuielile de dezvoltare ale bugetul creditelor interne se majorează astfel:
- cap. 51-Autoriţati publice şi acţiuni externe cu suma de 700,00 mii lei pentru proiectul FEN 

„Reabilitare termică sediu primarie ȋn municipiul Alexandria”,
- cap. 70-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica cu suma de 600,00 mii lei pentru proiectul FEN 
„Amenajare peisagistică parc fosta UM”,
- cap.  84-Transporturi cu suma de 1.000,00 mii lei pentru cofinantare la proiectul FEN „Reducerea 
emisiilor de carbon ȋn municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”

3. Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 875,75 mii lei, conform 
anexei nr. 3 la prezentul proiect de hotărâre, sumă necesară suplimentării pâna la sfârșitul anului 2021 a 
cheltuielilor de funcționare la C.S.M. Alexandria.

Luând ȋn considerare că cele prezentate sunt legale, iar aceste modificări s-au făcut în conformitate 
cu prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare și că echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre dezbatere și aprobare 
prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

Compartiment Buget,
Mirela Bolintineanu
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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat,
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIMAR
Nr. 22251/ 21.09.2021 Victor DRAGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local
în anul 2021

Cap. 51.02  - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
A. – Lucrări în continuare 
1. Reabilitare termica sediu primarie

În conformitate cu Hotarârea nr. 665 din 13.09.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin care, 
pentru anul 2021, a fost autorizată tragerea în valoare de 1.700.000 lei, pentru acest obiectiv de investitii este necesară 
suplimentarea cu suma de 700.000  lei reprezenrând cofinanțare și cheltuieli neeligibile la proiectul respectiv.

Suma solicitată  este de 700.000,00 lei.

Cap. 61.02  - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
1. Stații portabile digitale si echipamentul necesar

Direcției Poliția Locală  Alexandria solicită înlocuirea stațiilor portabile foarete vechi cu stații  portabile digitale noi și 
echipamentul necesar pentru dotarea polițiștilor locali. 

Suma solicitată  este de 116.500,00 lei.
2. Autoturism de teren 4x4

Direcției Poliția Locală  Alexandria solicită achiziționarea unui autoturism de teren, cu tracțiune integrală 4x4, având 
în vedere numarul mare de sesizări din partea cetățenilor, în care se solicită deplasarea pe terenuri accidentate din 
zonele agricole aflate pe raza Municipiului Alexandria.. 

Suma solicitată este de 105.000,00 lei.

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
36. Achizitionarea de utilaje agricole de capacitate redusa la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcesu

Prin Actul adițional nr. 3468 din 16.09.2021 la Contractul de finanțare nr. 850 din 08.06.2021 încheiat între 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Municipiul Alexandria – ordonator principal de credite și Liceul Tehnologic

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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Nicolae Balcescu Alexandria – beneficiar (ordonator terțiar de credite), a fost suplimentată suma inițială de 225.000 lei 
cu suma de 25.000 lei, pentru achiziționarea de utilaje agricole de capacitate redusă.

Suma solicitată este de 25.000,00 lei..
38. Elaborare studiu topografic și studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții „Construire creșă mică” str. 
Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și .Administrației nr. 
1207/26.08.2021 prin care a fost aprobată realizarea unei creșe în Municipiul Alexandriaca, pentru obiectivul de investiții 
„Construire creșă mică” str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, propunere depusa la Compania Națională de Investiții, este 
necesară elaborarea de studiu topografic și studiu geotehnic pentru acest obiectiv.

Suma solicitată este de 13.100,00 lei.
39. Plasă protecție prelată acoperiș teren de sport la Școala Gimnazială Mihai Eminescu 

Achiziționarea plasei de protecție în vederea protejării prelatei cu care este acoperit terenul de sport și a caloriferelor 
din interior care sunt alimentate la curent electric și care asigură încălzirea încăperii în sezonul rece.

Suma solicitată este de 6.010,00 lei.
40. Porți de handbal la Școala Gimnazială Mihai Eminescu 

Achizitionarea a 2 porți de handball, din lemn, pentru dotarea terenului de sport acoperit, recent construit, în 
vederea desfășurării în bune condiții a orelor de sport și a jocuriilor care se vor desfășura pe teren, respective handball 
și mini fotbal.

Suma solicitată este de 5.300,00 lei

Cap. 67.02 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
12. Videoproiector la Clubul Pensionarilor

Pentru activitățile care se vor desfășura în condiții optime la locația nouă a Clubului Pensionarilor este necesară 
achoziționarea unui videoproiector cu suport pentru tavan și cablu.

Suma solicitată este de 7.000,00 lei
13. Aere condiționate la Clubul Pensionarilor

Pentru buna desfășurare a activităților din locația noua a Clubului Pensionarilor este necesaraă achizitia a 7 bucati
de aere conditionate de capacitaăți diferite.

Suma solicitată este de 27.500,00 lei

Cap. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
5. Lucrări instalații de încălzire și montare CT la sediu Direcția de Asistență Socială - Proiectare+executie

Având în vedere că obiectivul de investitie „Reabilitare termică sediu primărie” nu a avut în studiul tehnic și 
alimentarea cu energie termică la sediul Direcției de Asistență Socială se impune lucrări de instalații de încălzire montare 
CT proprie.

Suma solicitată este de 70.000,00 lei
6. Achiziție și montare CT la Cabinetul Medical de la Liceul Teoretic Al. Ghica

În urma verificării centralei termice exsistente la Cabinetul medical de la Liceului Teoretic Al. Ghica, în procesul 
verbal întocmit în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că centrala termică existent are un grad avansat de uzură , iar 

mailto:primalex@alexandria.ro
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durata normal de funcționare este depășită, aceasta trebuie urgent înlocuită, existând riscul de producere de avarii și 
accidente de muncă..

Suma solicitată este de 5.000,00 lei

Cap. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
B. – Lucrări noi
8. Amenajare platformă colectare pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile – Zona bloc V10

Având în vedere aprobarea indicatorilor tehnico-economici la acest obiectiv de investitie se impune alocarea de 
fonduri din bugetul local, valoarea totală a investiției aste de 118.420,00 lei, din care pentru construcții-montaj suma este 
de 69.784,00 lei.

Suma solicitată este de 118.420,00 lei
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021
25. Proiectare și execuție cameră tehnică cazan + Achiziție și montaj instalație încălzire în camera tehnică la 
Blocurile CO1 - CO2

În vederea realizării obiectivului Proiectare și Execuție camera tehnică, obiect Proiectare cameră tehnică cazan + 
Achiziție și montaj instalație încălzire în camera tehnică, aferente blocurilor de locuințe CO1-CO2 este necesar alocarea 
sumei respective..

Suma solicitată este de 183.150,00 lei
28. Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii avizului de la Direcția de Cultură Teleorman pentru 
semnalizarea monumentelor istorice de pe raza Munucipiului Alexandria

Suma solicitată este de 15.300,00 lei
29. Actualizare PUZ Parc Industrial Alexandria

Prin adresa nr. 2031/25.08.2021 înaintată de SC Parc Industrial SRL Alexandria, prin care sunt menționate o serie 
de modificări față de tema de proiectare inițială propuse cu scopul eficientizării și utilizării terenului aferent parcului la 
capacitate maximă, beneficiarul solicită actualizarea PUZ -ului pentru Parc Industrial aprobat prin H.C.L. nr. 
226/17.08.2017. Actualizarea PUZ-ului este necesară pentru a se întruni cadrul legal în vedera emiterii Autorizației de 
construire pentru investiții viitoare.

Suma solicitată este de 63.100,00 lei.
30. Elaborare PUZ - Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, utilități, iluminat 
public, în zona str. Soseaua Turnu Magurele, nr. 4 în Municipiul Alexandria, suprafața de 9.517 mp

Elaborarea acestui PUZ este necesară pentru a se întruni cadrul legal în vederea emiterii Autorizației de construire 
pentru investiții viitoare în lotizarea, sistematizarea vertical a unor terenuri, asigurarea acceselor auti și pietonale, utilități,
iluminat public, respective realizarea de immobile cu funcționarea de locuințe în zona str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4.

Suma solicitată este de 34.000,00 lei.
31. Elaborare PUZ - Lotizare, sistematizare verticală, asigurarea acceselor auto și pietonale, utilități, iluminat 
public, în zona str. Soseaua Turnu Magurele, nr. 4 în Municipiul Alexandria, suprafața de 4.371 mp

Elaborarea acestui PUZ este necesară pentru a se întruni cadrul legal în vederea emiterii Autorizației de construire 
pentru investiții viitoare în lotizarea, sistematizarea vertical a unor terenuri, asigurarea acceselor auti și pietonale, utilități, 
iluminat public, respective realizarea de immobile cu funcționarea de locuințe în zona str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 4.

Suma solicitată este de 34.000,00 lei.

mailto:primalex@alexandria.ro
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32. Diagnostic arheologic intruziv pe suprafața afectată - PUZ amenajare zonă industrie nepoluană, depozitare, 
servicii și dotări sociale complementare - nr. cadastral 28812

Diagnostic arheologic intruziv pe suprafața afectată, necesar completării documentației de avizare "PUZ - amenajare 
zona industrie nepoluantă, depozitare, servicii și dotări sociale complementare, tarlaua 12, parcela 1, nr. cadastral 
28812, a fost solicitat de către Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman

Suma solicitată este de 67.830,00 lei.
33. Studiu pedologic și agrochimic - PUZ amenajare zonă industrie nepoluană, depozitare, servicii și dotări 
sociale complementare - nr. cadastral 28812

Acest studiu este necesar pentru completarea ducumentației de avizare PUZ - amenajare zona industrie nepoluantă, 
depozitare, servicii și dotări sociale complementare, tarlaua 12, parcela 1, nr. cadastral 28812 în vederea scoaterii 
terenului din circuitul agricol și introducerea acestuia în inravilan.

Suma solicitată este de 3.200,00 lei.
34. Studiu pedologic și agrochimic - PUZ amenajare zonă industrie nepoluană, depozitare, servicii și dotări 
sociale complementare - nr. cadastral 31801

Acest studiu este necesar pentru completarea ducumentației de avizare PUZ - amenajare zonă industrie nepoluantă, 
depozitare, servicii și dotări sociale complementare, tarlaua 55, parcela 595, nr. cadastral 31724 în vederea scoaterii 
terenului din circuitul agricol și introducerea acestuia în inravilan.

Suma solicitată este de 3.200,00 lei.
35. Studiu pedologic și agrochimic - PUZ amenajare zonă industrie nepoluană, depozitare, servicii și dotări 
sociale complementare - nr. cadastral 31724

Acest studiu este necesar pentru completarea ducumentației de avizare PUZ - amenajare zonă industrie nepoluantă, 
depozitare, servicii și dotări sociale complementare, tarlaua 51, parcela 581, nr. cadastral 31801 în vederea scoaterii 
terenului din circuitul agricol și introducerea acestuia în inravilan.

Suma solicitată este de 3.200,00 lei.
36. Achiziție și montare CT la Bloc F Modern apart. 17

Includerea în lista de investiții a achiziționării, montări și a verificării centralei termice, pentru o locuință de 
serviciu a Primăriei municipiului Alexandria, apart. 17, Bloc F Modern din strada Ion Creangă.

Suma solicitată este de 6.000,00 lei.
37. Lucrări instalații de încălzire și montare CT la Dispecerat si WC Public - proiectare și executie

Având în vedere că obiectivul de investitie „Reabilitare termică sediu primărie” nu a avut în studiul tehnic și 
alimentarea cu energie termică la sediul Dispeceratului si a WC Public se impune lucrări de instalații de încălzire 
montare CT proprie.

Suma solicitată este de 50.300,00 lei
38. Extindere rețea electrică - Stație Încărcare Rapidă Alexandria Zona Koyo

În vederea realizării extinderii rețelei electrice de distribuție zona KOYO, localitatea Alexandria, județul Teleorman” 
necesară pentru racordarea consumatorilor individuali, se propun următoarele categorii de lucrări aferente investiției de 
bază: realizare PTAb urban și realizare LES 0,4 KV în lungime de cca 150 m.

Valoarea totală estimată a lucrării ce face obiectivul cofinanțării este de 246.669,52 lei (exclusiv TVA),  din care:
coparticipare Autoritate publică – Municipiul Alexandria 123.334,76 lei (exclusiv TVA) și coparticipare Distribuție Energie 
Oltenia S.A. –123.334,76 lei (exclusiv TVA).

Suma solicitată este de 146.780,00 lei.
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39. Extindere rețea electrică - Autobază ți Parcare Park&Ride
În vederea realizării extinderii rețelei electrice de distribuție necesară zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, 

localitatea Alexandria, județul Teleorman” pentru racordarea consumatorilor individuali, se propun urmatoarele categorii 
de lucrări aferente investiției de bază: realizare PTAb urban și realizare LES 20KV în lungime de cca 225 m.

Valoarea totală estimată a lucrării ce face obiectul cofinanțării este de 454.427,88 lei (exclusiv TVA), din care:
coparticipare Autoritate publică – Municipiul Alexandria 227.213,94lei (exclusiv TVA) și coparticipare Distribuție Energie 
Oltenia S.A. –227.213,94 lei (exclusiv TVA)

Suma solicitată este de 270.400,00 lei

Cap. 84.02 TRANSPORTURI
B. – Lucrări noi
2. Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public ecologic

În conformitate cu Hotarârea nr. 665 din 13.09.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin care, 
pentru anul 2021, a fost autorizată tragerea în valoare de 1.700,00 mii lei, pentru acest obiectiv de investitii este 
necesară suplimentarea cu suma de 1.000,00 mii lei reprezenrând cofinanțare la proiectul respectiv.

Suma solicitată este de 1.000.000,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI BIROUL INVESTIȚII FONDURI
CU FINANȚARE INTERNĂ CU FINANȚARE EXTERNĂ

Șef Birou, Șef Birou,
Andreea UNTEȘU Claudia PÎRJOLEA
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