
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de 
Dezvoltare Locală 2014 -2020 (2023) a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017

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

∑ Referatul de aprobare nr. 17094/10.08.2020, al Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr.17095/10.08.2020, al Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare 

Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional 

Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean,inclusiv 
varianteleocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice tabere școlare) și 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial touristic;

∑ Ordonanța de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență 
tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 
(POIM);

∑ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism;

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale;
∑ HCL nr.279 din 10 octombrie 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014 -

2020(2023) a Municipiului Alexandria;
∑ Adresa nr.13052/22.07.2020 de la ADR Sud Muntenia referitoare la Pregătirea și prioritizarea 

portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 
2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POI M), conform OUG 
88/2020;

∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României;



În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de actualizare a listei de proiecte, propuse în Strategia de 
Dezvoltare Locală 2014 -2020 (2023) a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărarare va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, 
Biroului Investiții Fonduri cu Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și Direcției Economice, 
pentru  cunoaștere și punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 
Consilier,                                                                           

Marian Dragoș PETCU                                                                        

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 247/ 17 August  2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 17094/10.08.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de 
Dezvoltare Locală 2014 -2020 (2023) a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 
2014-2020 (POIM), prin care se se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico economice 
în următoarele domenii de interes strategic național/local:

∑ mobilitate urbană;
∑ regenerare urbană;

si tinand cont de direcțiile de dezvoltare cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023), 
aprobata prin HCL nr.279/2017, Municipiul Alexandria isi propune sa initieze pregatirea documentatiilor 
tehnico economice care vor fi finantate prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) aferente directiiilor de dezvoltare cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023), aprobata
prin HCL nr.279/2017.

Apelul de fise de proiect lansat de ADR Sud Muntenia va fi conformitate cu prevederile apelului de
proiecte "Sprijin pentru pregatirea proiectelor de proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate 
urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judefean, indusiv variantele ocolitoare si/sau 
drumuri - de legatura centre de agrement / baze turistice / tabere scolare si infrastructura si servicii publice 
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic", din cadrul Programului Operational 
Asistenta-Tehnica, Axa Prioritara 1 - Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte 
finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 – Intarirea 
capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a pregati si implementa proiecte mature, Actiunea 
1.1.1. – Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI  si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, 
indusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI.

Sprijinul financiar se acorda pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații tehnico-
economice:

a) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
b) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, 
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:
a) plan de afaceri;
b) studiu de marketing;
c) studiu de oportunitate;



d) studii geotehnice;
e) studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
f) studii arheologice;
g) studii hidrologice;
h) studii topografice;
i) documentații cadastrale;
j) orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt 

necesare pentru implementarea proiectelor.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor 

din POAT 2014 - 2020, alocarea  bugetara la nivelul regiunii Sud Muntenia este de: 49. 741. 877,00 lei.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a aprobat, prin Hotararea nr. 7/2020, defalcarea 
alocarii bugetare astfel: 2.949.234,51 lei / UAT Municipiu resedinta de judet

In urma analizei situatiei existente, prin Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023) a 
Municipiului Alexandria, rezultatele analizei diagnostic, coroborate cu analiza SWOT și cu prioritățile de la 
nivelul strategiilor și politicilor sectoriale relevante în plan local, regional și național, conduc la creionarea 
unui scenariu de dezvoltare activ asupra teritoriului municipiului și a principalelor domenii de activitate. Sunt 
vizate infrastructura tehnico-edilitară, infrastructura de transport, servicii publice, dezvoltare economică 
durabilă, protecția mediului, eficiența energentică.

Aceste direcții majore de dezvoltare constituie viziunea de dezvoltare a municipiului Alexandria. În
susținerea acestei viziuni investițiile care urmează a fi realizate vizează:

► Dezvoltarea urbanistică, modernizarea infrastructurii și protejarea mediului în
municipiul Alexandria

reevaluarea profilului arhitectural general al municipiului: zona centrală, cartiere, spaţii verzi, spaţii 
pentru utilităţile publice (apă, apă uzată, transport, deşeuri etc), spaţii pentru diverse activităţi;

reevaluarea spaţiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva creării de noi zone cu 
funcționalitate economică, rezidențială și de agrement;

îmbunătățirea colectării selecționate şi depozitării ecologice a deşeurilor menajere;
creşterea siguranţei circulaţiei prin extinderea monitorizării video a traficului rutier și

decongestionarea zonei centrale prin construirea de parcări subterane;
asigurarea mobilității populației în municipiu și către localitățile din zona periurbană;
asigurarea unui management eficient al transportului și mobilității;
promovarea transportului în comun și a mijloacelor de transport alternative;
asigurarea unor spații de parcare suficiente și amenajarea pistelor pentru bicicliști;
creșterea gradului de securitate și siguranță pe drumurile publice;
îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea de emisii poluante generate de traficul rutier;
reducerea consumului de combustibil şi utilizarea surselor alternative de energie;
regenerarea urbană a zonelor centrale şi periferice prin modernizarea trotuarelor, a spaţiilor de 

circulaţie pietonală, prin realizarea de parcări și oferirea unei soluții de trafic moderne;
înființarea de perdele de protecție;
îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi creşterea gradului de siguranţă prin 

realizarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii și supravegherea video a acestora;
îmbunătăţirea condiţiilor de recreere şi de mediu prin reamenajarea parcurilor şi spaţiilor verzi;
îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în municipiul Alexandria (maternitate, serviciu ambulanță, 

morgă și centrul de recoltare celule stem și transfuzii);



îmbunătăţirea condiţiilor de civilizaţie prin dotarea cu mobilier urban a municipiului;
amenajarea unor locuri speciale pentru recreere în cadrul incintelor blocurilor;
amenajarea de noi zone de agrement.

► Dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor economice
eficientizarea serviciilor publice pentru cetăţeni prin introducerea informatizării şi a

unei planificări mai eficiente;
eficientizarea serviciilor administraţiei publice locale, prin introducerea de sisteme informatice 

performante la nivelul Primăriei municipiului Alexandria, plăti effectuate cu cardul etc.;
► Dezvoltarea resurselor umane locale

dezvoltarea învăţământului (universitar, profesional);
promovarea şi sprijinirea structurilor de “învăţare continuă”, specializare, perfecţionare și 

reconversie profesională;

Astfel, în conformitate cu prevederile art.136 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre de către Biroul Investiții Fonduri cu 
Finanțare Externă din cadrul Direcției Tehnic Investiții și de către Direcția Economică privind aprobarea 
propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală 2014 -
2020 (2023) a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017.

P R I M A R,
Victor DRĂGUŞIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 17095/10.08.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de 
Dezvoltare Locală 2014 -2020 (2023) a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prin Referatul de aprobare nr. 17094/10.08.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune
dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerii de actualizare a 
listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală 2014 -2020 (2023) a Municipiului 
Alexandria, aprobată prin HCL nr.279 din 10.10.2017

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 
2014-2020 (POIM), prin care se se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico economice 
în următoarele domenii de interes strategic național/local:

∑ mobilitate urbană;
∑ regenerare urbană;

si tinand cont de direcțiile de dezvoltare cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023), 
aprobata prin HCL nr.279/2017, Municipiul Alexandria isi propune sa initieze pregatirea documentatiilor 
tehnico economice care vor fi finantate prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-
2020) aferente directiiilor de dezvoltare cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023), aprobata
prin HCL nr.279/2017.

Apelul de fise de proiect lansat de ADR Sud Muntenia va fi conformitate cu prevederile apelului de
proiecte "Sprijin pentru pregatirea proiectelor de proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate 
urbana, regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judefean, indusiv variantele ocolitoare si/sau 
drumuri - de legatura centre de agrement / baze turistice / tabere scolare si infrastructura si servicii publice 
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic", din cadrul Programului Operational 
Asistenta-Tehnica, Axa Prioritara 1 - Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte 
finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 – Intarirea 
capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a pregati si implementa proiecte mature, Actiunea 



1.1.1. – Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI  si specifica pentru beneficiarii POAT, POIM si POC, 
indusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI.

2. ANALIZA PRIVIND CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR 
Criteriile de eligibilitate obligatorii aferente domeniului regenerare urbană :

a) să facă parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană/stategia de dezvoltare locală/ județeană
elaboratăconform legii la nivelul autorităților publice locale/județene/polului de creștere/zonei urbane 
funcționale sau din alte studii de specialitate aprobate de acestea;

b) să integrezeintervenții de regenerare urbană care se referă la: locuire, spații culturale, spații 
comerciale,spații publice în zonele centrale şi/sau în cartierele de locuit, monumente istorice sau zone 
protejate,situri industriale cu scopul de a susţine dezvoltarea structurilor de afaceri şi/sau pentru 
reconversia funcţională a terenurilor, spaţii verzidefinite conform legii;

c) să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A.,echivalent în lei, a proiectului,cuprinsă între 3.000.000 euro 
și 7.500.0001 euro pentru municipiile reședință de județși între 1.000.000 euro și 5.000.0002 euro pentru 
celelalte municipii și orașe;

d) O unitate administrativ teritorială poate obține sprijin financiar pentru documentația tehnico-economică 
aferente unui singur proiect de regenerare urbană.

Sprijinul financiar se acorda pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații 
tehnico-economice:

a) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
b) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de 

execuție, 
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

a) plan de afaceri;
b) studiu de marketing;
c) studiu de oportunitate;
d) studii geotehnice;
e) studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
f) studii arheologice;
g) studii hidrologice;
h) studii topografice;
i) documentații cadastrale;
j) orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care 

sunt necesare pentru implementarea proiectelor.
Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor 

din POAT 2014 - 2020, alocarea  bugetara la nivelul regiunii Sud Muntenia este de: 49. 741. 877,00 lei.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a aprobat, prin Hotararea nr. 7/2020, defalcarea 
alocarii bugetare astfel: 2.949.234,51 lei / UAT Municipiu resedinta de judet



Sprijinul financiar se acorda pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații tehnico-
economice:

a) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
b) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, 
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:
a) plan de afaceri;
b) studiu de marketing;
c) studiu de oportunitate;
d) studii geotehnice;
e) studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
f) studii arheologice;
g) studii hidrologice;
h) studii topografice;
i) documentații cadastrale;
j) orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt 

necesare pentru implementarea proiectelor.
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor 

din POAT 2014 - 2020, alocarea  bugetara la nivelul regiunii Sud Muntenia este de: 49. 741. 877,00 lei.
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a aprobat, prin Hotararea nr. 7/2020, defalcarea 
alocarii bugetare astfel: 2.949.234,51 lei / UAT Municipiu resedinta de judet

In urma analizei situatiei existente, prin Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020(2023) a 
Municipiului Alexandria, rezultatele analizei diagnostic, coroborate cu analiza SWOT și cu prioritățile de la 
nivelul strategiilor și politicilor sectoriale relevante în plan local, regional și național, conduc la creionarea 
unui scenariu de dezvoltare activ asupra teritoriului municipiului și a principalelor domenii de activitate. Sunt 
vizate infrastructura tehnico-edilitară, infrastructura de transport, servicii publice, dezvoltare economică 
durabilă, protecția mediului, eficiența energentică.

Aceste direcții majore de dezvoltare constituie viziunea de dezvoltare a municipiului Alexandria. În
susținerea acestei viziuni investițiile care urmează a fi realizate vizează:

► Dezvoltarea urbanistică, modernizarea infrastructurii și protejarea mediului în
municipiul Alexandria

reevaluarea profilului arhitectural general al municipiului: zona centrală, cartiere, spaţii verzi, spaţii 
pentru utilităţile publice (apă, apă uzată, transport, deşeuri etc), spaţii pentru diverse activităţi;

reevaluarea spaţiilor limitrofe hotarelor administrative în perspectiva creării de noi zone cu 
funcționalitate economică, rezidențială și de agrement;

îmbunătățirea colectării selecționate şi depozitării ecologice a deşeurilor menajere;
creşterea siguranţei circulaţiei prin extinderea monitorizării video a traficului rutier și

decongestionarea zonei centrale prin construirea de parcări subterane;
asigurarea mobilității populației în municipiu și către localitățile din zona periurbană;
asigurarea unui management eficient al transportului și mobilității;
promovarea transportului în comun și a mijloacelor de transport alternative;
asigurarea unor spații de parcare suficiente și amenajarea pistelor pentru bicicliști;
creșterea gradului de securitate și siguranță pe drumurile publice;
îmbunătățirea calității vieții populației prin reducerea de emisii poluante generate de traficul rutier;
reducerea consumului de combustibil şi utilizarea surselor alternative de energie;



regenerarea urbană a zonelor centrale şi periferice prin modernizarea trotuarelor, a spaţiilor de 
circulaţie pietonală, prin realizarea de parcări și oferirea unei soluții de trafic moderne;

înființarea de perdele de protecție;
îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi creşterea gradului de siguranţă prin 

realizarea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii și supravegherea video a acestora;
îmbunătăţirea condiţiilor de recreere şi de mediu prin reamenajarea parcurilor şi spaţiilor verzi;
îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în municipiul Alexandria (maternitate, serviciu ambulanță, 

morgă și centrul de recoltare celule stem și transfuzii);
îmbunătăţirea condiţiilor de civilizaţie prin dotarea cu mobilier urban a municipiului;
amenajarea unor locuri speciale pentru recreere în cadrul incintelor blocurilor;
amenajarea de noi zone de agrement.

► Dezvoltarea infrastructurii și a sectoarelor economice
eficientizarea serviciilor publice pentru cetăţeni prin introducerea informatizării şi a

unei planificări mai eficiente;
eficientizarea serviciilor administraţiei publice locale, prin introducerea de sisteme informatice 

performante la nivelul Primăriei municipiului Alexandria, plăti effectuate cu cardul etc.;
► Dezvoltarea resurselor umane locale

dezvoltarea învăţământului (universitar, profesional);
promovarea şi sprijinirea structurilor de “învăţare continuă”, specializare, perfecţionare și 

reconversie profesională;
Propunerile investitionale vizeaza interventii de regenerare urbana precum: Regenerare urbană 

(intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 800 (str. Dunarii, str. 1 Mai, str. Negru Voda, str. 
Bucuresti ), Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 800-900 (str. Dunarii, 
str. Fratii Golesti, str. Negru Voda, str. 1 Mai), Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de 
blocuri) zona bl. 914 (str.Dunarii, str. N.Balcescu, str. Negru Voda, str. Fratii Golesti), Regenerare urbană 
(intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 916 (str. Dunarii, str. Agricultori, str. Negru Voda, str. 
N.Balcescu ), Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. G103-1602 (str. 
Dunarii, str. 1 Mai, str.Libertatii, str. Bucuresti), Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de 
blocuri) zona bl. 1604-1606 (str.Dunarii, str. Fratii Golesti, str. Libertatii, str. 1 Mai), Regenerare urbană 
(intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 1611 (str. Dunarii, str. N.Balcescu, str. Libertatii, str. 
Fratii Golesti), Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 1614 (str. Dunarii, 
str. Agricultori, str. Libertatii, str. N.Balcescu), Coridor de mobilitate urbana integrata  - transport public 
ecologic în vederea reducerii emisiilor de carbon pe străzile Dunării – 1 Mai – Libertății – București –
Carpați – 1848, Amenajare piste de biciclete pe străzile Dunării – 1Mai – Libertății - București – Carpați –
1848, Amenajare căi circulație pietonală pe străzile Dunării – 1Mai – Libertății - București – Carpați – 1848, 
Decongestionare trafic în Municipiul Alexandria prin amenajare de parcări ecologice (verzi) pe Strada 
Libertății în zona Bl, G103, Decongestionare trafic în Municipiul Alexandria prin amenajare de parcări 
ecologice (verzi) pe Strada Carpați în zona Bl.A, Decongestionare trafic în Municipiul Alexandria prin 
amenajare de parcări ecologice (verzi) pe Strada Dr.Stancă în zona Bl.M9.

3. LEGALITATEA INVESTIȚIEI
Susținerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
∑ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență

Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean,inclusiv varianteleocolitoare și/sau drumuri de 
legătură, centre de agrement/baze turistice tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic



∑ Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism;

∑ Ordonanța de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență 
tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 
(POIM)

∑ Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finanțele publice locale;
∑ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al României;
∑ Temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al României.

Față de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire 
actualizarea portofoliului de proiecte de investiții propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală a 
Municipiului Alexandria și prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alexandria pentru 
perioada 2021-2027, considerăm că este oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit proiectul de 
hotărâre propus care va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

ȘEF Birou I.F.F.E.,                                                                                     DIRECTOR D.E.,
Claudia PÎRJOLEA                                                                                 Haritina GAFENCU



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                        Anexă la
CONSILIUL LOCAL                                                       HCL nr. 247/17 August 2020

LISTA DE PROIECTE PROPUSE, ACTUALIZATĂ CONFORM DIRECȚIILOR DE DEZVOLTARE PREVAZUTE 
ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 2014-2020 (2023)

Tabel. 83 Lista proiectelor propuse

Portofoliu proiecte propuse   

Nr. 

Crt.
Denumire proiect

Studii 

existente/ 

Grad de 

maturitate

Beneficiar
Valoare 

estimativă –

Perioada de 

implementare

Surse de finanțare 

preconizate

OBIECTIV STRATEGIC 1 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE INTEGRATE

OBIECTIV SPECIFIC 1.1 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE

OBIECTIV SPECIFIC 1.2 SPRIJINIREA SECTORULUI PRIVAT ȘI STARTUL ÎN AFACERI

OBIECTIV SPECIFIC 1.3 SPRIJINIREA DOMENIULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE

1.
Amenajarea unui parc 

industrial
PUZ

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile



2.

Reabilitare, modernizare, 

dotare și extindere 

complex agroalimentar și 

piața tradițională în 

Municipiul Alexandria

Municipiul 

Alexandria
14.904.000 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

3.

Înființare piață de gros în 

Municipiul Alexandria și 

linii de procesare a 

produselor agricole

Municipiul 

Alexandria
6.480.000 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

4.

Campanie de 

conștientizare a 

investitorilor locali cu 

privire la accesarea 

fondurilor europene

2017-2023
Bugetul local al 

Primăriei Alexandria

5.

Campanie de informare și 

conștientizare în 

domeniul combaterii 

discriminării

Municipiul 

Alexandria
450.000 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-



2020- OS 4.1

OBIECTIV STRATEGIC 2 DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITATII 

URBANE SI PROTEJAREA MEDIULUI

OBIECTIV SPECIFIC 2.1 PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

6.

Mărirea suprafețelor 

ocupate de spații verzi 

prin înființarea de

acoperișuri verzi

Municipiul 

Alexandria
idee 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

7.

Întocmirea hărților cu 

zonele unde se 

înregistrează depășiri ale 

nivelului maxim admis 

pentru zgomot, precum și 

montarea de panouri 

fonice (reflectorizante sau 

absorbante) ca măsură de 

reducere a zgomotului în 

zonele cu depășiri ale 

nivelului maxim admis

Municipiul 

Alexandria
idee 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

8. Reabilitare și consolidare 

dig protecție râul Vedea 
ET Municipiul 1.585.020 2017-2023 Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 



în Municipiul Alexandria Alexandria stat, fonduri europene 

nerambursabile

9.

Reducerea emisiilor de 

carbon în Municipiul 

Alexandria prin adoptarea 

unui transport urban 

ecologic

Municipiul 

Alexandria
48.617.316 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, PI 4.1

10.
Amenajare peisagistică 

Parc fosta U.M.

Municipiul 

Alexandria
4.192.724,39 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, PI 4.2

OBIECTIV STRATEGIC 2 DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITATII 

URBANE SI FONDULUI DE LOCUINTE, PROTEJAREA MEDIULUI SI EFICIENTA ENERGETICA

OBIECTIV SPECIFIC 2.2 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE



11.

Soluție alternativă pentru 

producerea apei calde 

menajere

Proiect inclus in PIIE

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Fondul de mediu şi 

fonduri proprii ale 

primăriei

12.

Reabilitare și modernizare 

cartiere de locuințe 

colective și individuale în 

Municipiul Alexandria

Proiect inclus in PIIE

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, 

Prioritatea  de investiţii 

4.3- Oferirea de sprijin 

pentru regenerarea 

fizică, economică şi 

socială a comunităţiilor 

defavorizate din 

regiunile urbante şi 

rurale;

13. Eficientizarea sistemului 

de iluminat public din 
Municipiul 2017-2023 Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 



Municipiul Alexandria

Proiect inclus in PIIE

Alexandria Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 3, 

Prioritatea  de investiţii 

3.1- Operaţiunea C-

Iluminat public. Proiecte 

tip Smart-City

14.

Campanie de 

conștientizare a populației 

privind emisiile de CO2 

cauzate de folosirea 

excesivă a mijloacelor de 

transport și efectele 

acestora asupra sănătății 

umane

Proiect inclus in PIIE

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria

15.
Reciclare și recuperare 

deșeuri la sursă

Municipiul 

Alexandria
2017-2023 Fonduri speciale şi alte 

tipuri de fonduri inclusiv 



Proiect inclus in PIIE proiecte tip Smart City.

16.

Dezvoltarea și 

implementarea unui soft 

inovativ centralizat în 

monitorizarea și 

eficientizarea diverselor 

surse de consum

Proiect inclus in PIIE

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Fonduri nerambursabile 

de tip Horizon 2020

17.

Integrarea Municipiului 

Alexandria într-o rețea de 

transfer și dezvoltarea de 

proiecte pilot în domeniul 

eficienței energetice

Proiect inclus in PIIE

Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Proiecte tip Smart City-

Urbact.

18.

Extinderea reţelei de 

distribuţie gaze naturale 

parc industrial 

Alexandria-comuna 

Vităneşti- comuna 

Municipiul 

Alexandria
981.815,04 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

POIM 2014-2020 axa 



Măgura

Proiect inclus in PIIE

prioritară 8.2.

19.

Extindere rețea electrică 

joasă tensiune pe DJ 

Alexandria-Cernetu-SC 

Victoria

Proiect inclus in PIIE

SF, PT
Municipiul 

Alexandria
1.117.286 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri operator local 

de distribuție a energiei 

electrice, Fonduri 

nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 3, PI 

3.1C.

OBIECTIV STRATEGIC 2 DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII URBANE ȘI A MOBILITĂȚII

OBIECTIV SPECIFIC 2.3 ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE

20.

Reconfigurare trafic rutier 

și pietonal în zona centrală 

a Municipiului Alexandria -

Construcție pasaj subteran 

în zona centrală

Municipiul 

Alexandria 181.273.524 2021-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 



Proiect inclus in PMUD Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4.1

21.

Modernizare si reabilitare 

Strada Bucuresti si Strada 

Dunarii

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 32.576.703 2017-2018

Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 

stat, fonduri europene 

nerambursabile.

22.

Modernizare si reabilitare 

strazile Carpați, 

Confederației, 

Independentei, Colfescu, 

Brâncoveanu, 1 Mai și 

Libertății

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 32.274.410 2017-2018

Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 

stat, fonduri europene 

nerambursabile.

23.

Modernizare si reabilitare 

strazile Negru Voda, Cuza 

Vodași Dr. Stanca

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 31.166.705 2017-2018

Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 

stat, fonduri europene 

nerambursabile.

24. Modernizare si reabilitare 

strazile Agricultori, N. 
Municipiul 19.464.202 2018-2019

Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 



Bălcescu, 1 Decembrie și 

HCC

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Alexandria stat, fonduri europene 

nerambursabile.

25.

Reabilitare și modernizare 

rețea stradală în municipiul 

Alexandria, Str. Alexandru 

Ghica, Str. Mestesugari, 

Str. Dunării, Str. Fabricii și 

Șoseaua Turnu Măgurele

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 20.002.329,58 2018-2019 Interreg Ro-Bg

26.

Reabilitare Str. Libertatii, 

tronson cuprins intre str. 

Ion Creanga si Str. 

Bucuresti

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 15.322.299 după2020

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4.1-

Promovarea strategiilor 

de reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 



pentru toate tipurile de 

teritoriu în particular 

zone urbane inclusiv 

promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate 

urbană şi a unor măsuri 

relevante pentru 

atenuarea adaptăriilor. 

27.

Parcare subterană în zona 

blocului Modern -

Descongestionarea 

traficului în zona centrală

prin amenajarea unei 

parcări supraterane

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 9.787.982 2018-2019

Finanțare fonduri de la 

bugetul local, bugetul de 

stat, fonduri europene 

nerambursabile.

28.

Constructia varianta de 

ocolire si pod peste raul 

Vedea intre DJ504 si DN51

Proiect inclus in PMUD si 

PIIE

Municipiul 

Alexandria 5.6mil euro Dupa 2020

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General.

29. Reabilitare pod vechi peste Municipiul 3.133.080 2017-2020 Finanțare din fonduri de 



râul Vedea – monument 

istoric

Alexandria la bugetul local, bugetul 

de stat, fonduri europene 

nerambursabile –

Programul Operațional 

Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 5, PI 5.1

30.

Reamenajare intersectii: 

- Str. Libertatii -

Prelungirea Libertatii - Str. 

Mestesugarilor

- Str. Dunarii - inters. 

Libertatii - acces Spital 

Judetean

Proiect inclus in PMUD

Municipiul 

Alexandria 0.8mil euro 2017-2018 Fonduri proprii

31.

Adoptarea unor sisteme 

PMS de cea mai bună 

practică pentru prioritizarea 

lucrărilor de întreținere a 

străzilor (SOFT)

Proiect inclus in PMUD

Municipiul 

Alexandria 0.1mil euro 2017-2018 Fonduri proprii

32. Realizarea unei revizii 

detaliate a activelor, datelor 

Municipiul 

Alexandria 0.1mil euro 2017-2018 Fonduri proprii



și sistemelor existente 

pentru a stabili gradul de 

acuratețe, finalizare și 

adecvare a inventarului și 

datelor de anchete 

disponibile în present 

(SOFT)

Proiect inclus in PMUD

33.

Introducerea unui sistem 

eficient și eficace pentru 

prioritizare și alocarea 

cheltuielilor de operare și 

întreținere pe bază multi-

anuală și dezvoltarea unor 

planuri de eliminare a 

restanțelor pentru toate 

activele majore

(SOFT)

Proiect inclus in PMUD

Municipiul 

Alexandria 0.1mil euro 2017-2018 Fonduri proprii

34.

Amenajarea punctelor de 

incarcare cu energie pentru 

vehiculele electrice

Municipiul

Alexandria 0.5 mil euro 2017-2018 POR 2014-2020 Axa 4



Proiect inclus in PMUD

35.

Coridor de mobilitate 

urbana integrata  pe străzile 

– Libertății si Doctor 

Stanca inclusiv 

implementarea unui sistem 

de bike sharing si a unui 

sistem smartcity

(piste de biciclete, cai 

pietonale, statii de incarcare 

vehicule electrice, spatii 

verzi, parcari ecologice)

Proiect conform directiilor 

de actiune din PMUD

documentatie 
cadastrală

Municipiul 
Alexandria

43.228.700,00 
lei

2021-2027

Bugetul local al 
Primăriei Alexandria, 
Bugetul General, 
Fonduri nerambursabile 

36.

Descongestionarea 

traficului în zona centrală in 

vederea cresterii capacitatii 

de circulatie a strazilor prin 

amenajarea parcarilor 

ecologice (verzi) 

supraterane, in zona 

strazilor Ion Creanga si 

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria

11.000.000,00 
lei

2021-2027

Bugetul local al 
Primăriei Alexandria, 
Bugetul General, 
Fonduri nerambursabile 



Libertatii (zona Modern) –

inclus in coridorul de 

mobilitate

37.

Descongestionarea 

traficului în zona centrală in 

vederea cresterii capacitatii 

de circulatie a strazilor prin 

amenajarea parcarilor 

ecologice (verzi) 

supraterane, zona strazilor 

Bucuresti si Libertatii (zona 

laboratorului de seminte) -

inclus in coridorul de 

mobilitate

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria

11.000.000,00 
lei

2021-2027

Bugetul local al 
Primăriei Alexandria, 
Bugetul General, 
Fonduri nerambursabile 

38.

Descongestionarea 

traficului în zona centrală in 

vederea cresterii capacitatii 

de circulatie a strazilor prin 

amenajarea parcarilor 

ecologice (verzi) 

supraterane, in zona strazii 

Dr. Stanca- inclus in 

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria

11.000.000,00 
lei

2021-2027

Bugetul local al 
Primăriei Alexandria, 
Bugetul General, 
Fonduri nerambursabile 



coridorul de mobilitate

OBIECTIV STRATEGIC 2 DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITATII 

URBANE SI FONDULUI DE LOCUINTE, PROTEJAREA MEDIULUI SI EFICIENTA ENERGETICA

OBIECTIV SPECIFIC 2.4 DEZVOLTAREA FONDULUI DE LOCUINȚE ȘI REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 

CONSOLIDAREA FONDULUI EXISTENT

39.

Consolidarea locuințelor 

colective în vederea 

reducerii riscului seismic 

în municipiul Alexandria

165.888.000 2017-2018
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

40.

Realizare locuințe 

colective de serviciu în 

municipiul Alexandria

15.021.815,04 2017-2018
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

41.

Reabilitare și modernizare 

unități locative colective 

cu destinație locuințe 

sociale

Proiect inclus in PIIE

1.398.802,82 2017-2018

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 3, 

Prioritatea  de investiţii 

3.1- Operaţiunea A-

Clădiri rezidenţiale.



42. Realizarea unor noi zone 

rezidențiale (blocuri)

Municipiul 

Alexandria
2017-2018

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

43.

Construire blocuri de 

locuinte pentru tineret –70 

apartamente și rețele 

tehnico-edilitare

SF, PT
Municipiul 

Alexandria 16.040.466,32 2017-2018
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

44.

Reabilitare cartier zona 

blocurilor F-uri si I-uri in 

Municipiul Alexandria

SF, PT
Municipiul 

Alexandria 17.818.380 2017-2018 Buget local

45. Reabilitare cartier zona bl. 

100

Municipiul 

Alexandria 3.113.599,50 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, 

Prioritatea  de investiţii 

4.3

46.

Îmbunătățire a condițiilor 

de locuit ale persoanelor 

dezavantajate

Municipiul 

Alexandria 4.500.000,00 2019-2023
Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 



Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-

2020- Axa 4, OS 4.1

47.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 800 (str. Dunarii, str. 1 

Mai, str. Negru Voda, str. 

Bucuresti )

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.700.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

48.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 800-900 (str. Dunarii, 

str. Fratii Golesti, str. 

Negru Voda, str. 1 Mai)

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 3.700.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

49.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 914 (str.Dunarii, str. 

N.Balcescu, str. Negru 

Voda, str. Fratii Golesti)

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.204.368,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile



50.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 916 (str. Dunarii, str. 

Agricultori, str. Negru 

Voda, str. N.Balcescu )

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.200.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

51.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. G103-1602 (str. 

Dunarii, str. 1 Mai, 

str.Libertatii, str. 

Bucuresti)

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.700.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

52.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 1604-1606 (str.Dunarii, 

str. Fratii Golesti, str. 

Libertatii, str. 1 Mai)

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 3.700.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

53.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.204.367,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 



bl. 1611 (str. Dunarii, str. 

N.Balcescu, str. Libertatii, 

str. Fratii Golesti)

Fonduri nerambursabile

54.

Regenerare urbană 

(intervenții integrate în 

cartierele de blocuri) zona 

bl. 1614 (str. Dunarii, str. 

Agricultori, str. Libertatii, 

str. N.Balcescu)

documentatie 
cadastrala

Municipiul 
Alexandria 2.200.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

OBIECTIV STRATEGIC 3 DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR 

CETĂȚENILOR LA SERVICII PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE

3.1.1 DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SPORT, SI RECREERE

55.

Reabilitare, modernizare 

și dotare bază sportivă 

multidisciplinară în 

Municipiul Alexandria

Municipiul 

Alexandria 10.800.000 lei 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

56.

Amenajare parc tematic 

„Țara piticilor” în 

Municipiul Alexandria

SF, PT
Municipiul 

Alexandria 10.317.900 lei 2017-2023

Finanțare de la bugetul 

local, bugetul de stat, 

fonduri europene 

nerambursabile



57. Extindere Ștrand Vedea
Municipiul 

Alexandria 1.700.908 lei 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

58. Stadion Municipal

Municipiul 

Alexandria

Initiator 

proiect 

Ministerul 

Tineretului 

si 

Sportului

55.192.852 lei 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

OBIECTIV STRATEGIC 3 DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR 

CETĂȚENILOR LA SERVICII PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE

3.1.2 DEZVOLTAREA SERVICIILOR MEDICALE SI DE ASISTENTA SOCIALA

59. Construire și dotare 

maternitate municipală

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

64.800.000 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile



Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

60.

Înființare și dotare 

Serviciul Ambulanță 

Socială

SG, ST

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

972.000

2017-2023
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

61.

Construire și dotare 

Centrul Municipal de 

Recoltare Sânge și Celule 

Stem

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

12.960.000 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile Fonduri 

proprii si alte surse de 

finantare nerambursabile



62.

Reabilitare, modernizare 

și extindere cu un corp 

nou Cantina Socială

Proiect inclus in PIIE

DALI, AE, 

SG, ET

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

2.005.631
2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 8, PI 8.2

63.

Cămin pentru persoane 

vârstnice Șos. Turnu 

Magurele nr.4, municipiul 

Alexandria

SF, SG

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

socială

Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

24.160.200 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul de stat, Fonduri 

nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 8, PI 8.1

64.

Depozit pentru alimente, 

Str. Dunării nr. 280, 

Municipiul Alexandria

SF, SG

Initiator -

Direcția 

generală de 

asistență 

800.659 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul de stat, Fonduri 

nerambursabile-



socială

Beneficiar 

Municipiul 

Alexandria

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 8, PI 8.1

65.

Sprijinirea dezvoltării/ 

furnizării de servicii 

sociale/ furnizarea de 

servicii, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare 

integrate (medico-sociale)

Municipiul 

Alexandria
5.400.000 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-

2020- OS 4.1

66. Amenajare centru 

oftalmologic 
SF+DTAC+PT

Municipiul 

Alexandria
1.226.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile

67. Amenajare centru nutritie SF+DTAC+PT
Municipiul 

Alexandria
1.226.000,00 lei 2021-2027

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile



OBIECTIV STRATEGIC 3 DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR 

CETĂȚENILOR LA SERVICII PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE

3.1.3 DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE

68.

Realizarea, reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale la Grădinița 

cu program prelungit nr. 6 

și Grădinița cu program 

normal nr. 5, Municipiul 

Alexandria

Proiect inclus in PIIE

Gradinita 

cu PP nr.6

Gradinita 

cu PN nr. 5

2.160.000 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile 

- Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 3, 

Prioritatea  de investiţii 

3.1- Operaţiunea B-

Clădiri publice.

69.

Reabilitare, modernizare 

și extindere Grădinița nr. 4 

din Municipiul Alexandria

Proiect inclus in PIIE

DALI, AE, 

SG, ET

Grădinița 

nr. 4
1.514.913 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

70. Extindere clădire și SF, SC, PTp, Școala 5.308.074 2017-2023 Bugetul local al 



amenajare laboratoare la 

Școala Gimnazială Ștefan 

cel Mare

SG Gimnazială 

Ștefan cel 

Mare

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

71.

Modernizare spații de 

agrement, împrejmuire și 

anvelopare Școala 

Gimnazială Ștefan cel 

Mare

Proiect inclus in PIIE

DALI, RAE, 

SC, ET

Școala 

Gimnazială 

Ștefan cel 

Mare

704.412 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

72.

Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

educaționale – Școala 

Gimnazială „Mihai 

Viteazul”

ET

Școala 

Gimnaziala

Mihai 

Viteazul

5.184.000 2017-2023
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

73.

Reabilitarea și 

modernizarea localului 

Școlii Gimnaziale nr. 6, 

Municipiul Alexandria

Proiect inclus in PIIE

DALI, RSC, 

RET, RAE, 

AG

Școala 

Gimnaziala 

nr. 6
4.197.426 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.



74.

Reabilitare, modernizare 

clădire (laboratoare 

multimedia) Școala 

Gimnazială nr. 7

Proiect inclus in PIIE

DALI, RSC

Școala 

Gimnaziala 

nr. 7
1.312.128 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

75.

Modernizare și reabilitare 

clădire Școala Gimnazială 

Al. Colfescu

Proiect inclus in PIIE

DALI, RSC, 

RET, RAE, 

AG

Școala 

Gimnazială 

Al. 

Colfescu

3.360.208 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

76.

Modernizarea și 

reabilitarea Liceului 

Tehnologic nr. 1

Proiect inclus in PIIE

DALI, AE, ET

Liceul 

Tehnologic 

nr. 1
1.122.239 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

77. Gradinița de copii P-1E 

zona ANL
SF

Municipiul 

Alexandria 1.441.240 2017-2023
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

78.

Reabilitare, modernizare 

internat Liceul Pedagogic 

Mircea Scarlat

DALI, ET
Liceul 

Pedagogic 

Mircea 

3.580.482 2017-2023
Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 



Proiect inclus in PIIE Scarlat Fonduri nerambursabile-

CNI

79.

Realizare, reabilitare și 

modernizare infrastructura 

educațională – Grădinița 

nr. 8

Grădinița 

nr. 8 4.500.000
2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

80.

Reabilitare clădire 

laboratoare Liceul 

Tehnologic nr.1

Proiect inclus in PIIE

DALI, PT

Liceul 

Tehnologic 

nr.1
2.878.907 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, PI 4.5

81. Reabilitare Creșă nr.4

Proiect inclus in PIIE

SF, PT, AE, 

ET

Directia 

generala de 

protectie 

sociala

1.217.912 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020

82.

Modernizare și reabilitare 

clădire Grădinița nr.7

Proiect inclus in PIIE

DALI
Grădinița 

nr.7 889.982 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General,

Fonduri nerambursabile-



PNDL 2017-2020.

83.

Reabilitare cladire Scoala 

Gimnaziala nr.5

Proiect inclus in PIIE

DALI Scoala 

Gimnaziala 

nr.5
817.914 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020.

84.

Reabilitare și extindere 

incintă Gradinița cu 

Program Prelungit nr.10

Gradinita 

cu PP 

nr.10
IDEE 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

PNDL 2017-2020

85.

Modernizare, extindere, 

dotare și amenajare curte 

interioară la Grădinița cu 

PP Ion Creangă

Municipiul 

Alexandria 3.468.564 2019-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 4, PI 4.4

OBIECTIV STRATEGIC 3 DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR 

CETĂȚENILOR LA SERVICII PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE

3.1.4 DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE



86. Înființarea Centrului 

Cultural Municipal

Municipiul 

Alexandria IDEE 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

87.

Reabilitare, modernizare 

si dotare Casa de Cultura 

in municipiul Alexandria

DALI, PT
Municipiul 

Alexandria
2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

88.

Reabilitarea și punerea în 

valoare a monumentelor 

istorice din Municipiul 

Alexandria: Casa Dr. 

Banu - Grădinița nr. 10, 

Casa Dumitru – Grădinița 

nr. 11, Casa Nae 

Constantinescu - Sediu 

A.A.S.P.S.

Municipiul 

Alexandria 1.296.000 2017-2023
Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

OBIECTIV STRATEGIC 3 DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR 

CETĂȚENILOR LA SERVICII PUBLICE

OBIECTIV SPECIFIC 3.2 CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

89.

Sistem informatic 

electronic integrat pentru 

managementul activităților 

SF, PT
Municipiul 

Alexandria 8.614.173 2017-2023 POCA 2014-2020



din Primăria Municipiului 

Alexandria

90.

Sistem informatic 

geografic și cartografiere 

computerizată a 

Municipiului Alexandria

Municipiul 

Alexandria 7.776.000 2017-2023

Fonduri proprii si alte 

surse de finantare 

nerambursabile

91.

Reabilitare termică sediu 

Primărie

Proiect inclus in PIIE

DALI, ET, AE
Municipiul 

Alexandria 1.376.857 2017-2023

Bugetul local al 

Primăriei Alexandria, 

Bugetul General, 

Fonduri nerambursabile-

Programul Operaţional 

Regional 2014-2020-

Axa prioritară 3, 

Prioritatea  de investiţii 

3.1- Operaţiunea B-

Clădiri publice.

* In cadrul POR 2014-2020, AP 4, PI 4.1 si PI 4.4, proiectele vor putea fi depuse de catre UnitateaAdministrativ-Teritoriala 

Municipiul Alexandria  în parteneriat cu operatorul de transport public

DALI – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție
ET – Expertiză tehnică
SG – Studiu geotehnic
ST – Studiu topografic
PT – Proiect tehnic
SF – Studiu de fezabilitate



STr – Studiu de trafic
AE – Audit energetic
SC – Standard de cost
PTp – Plan topografic
RAE – Raport de audit energetic
RSC – Raport standard de cost
RET – Raport expertiză tehnică
AG – Aviz geotehnic
PUZ – Plan urbanistic zonal

N O T Ă: 
In Strategia de Dezvoltare Locala sunt cuprinse  viziunea de dezvoltare si obiectivele care dau directiile  majore de dezvoltare a 
Municipiului Alexandria rezultate in urma analizei diagnostic, coroborata cu analiza SWOT si cu prioritatile de la nivelul strategiilor 
si politicilor sectoriale relevante in plan local, regional si national care conduc la crearea scenariului de dezvoltare activ asupra 
teritoriului municipiului si a principalelor domenii de activitate, si anume:

- infrastructura tehnico – edilitara, 
- infrastructura de transport, 
- servicii publice, 
- protectia mediului, 
- eficienta energetica.

Obiectivele de investiții de la pozițiile: 
poz 47 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 800 (str. Dunarii, str. 1 Mai, str. Negru Voda, str. 
Bucuresti);
poz 48 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 800-900 (str. Dunarii, str. Fratii Golesti, str. Negru 
Voda, str. 1 Mai);
poz 49 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 914 (str.Dunarii, str. N.Balcescu, str. Negru Voda, 
str. Fratii Golesti);
poz 50 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 916 (str. Dunarii, str. Agricultori, str. Negru Voda, 
str. N.Balcescu);



poz 51 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. G103-1602 (str. Dunarii, str. 1 Mai, str.Libertatii, 
str. Bucuresti);
poz 52 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 1604-1606 (str.Dunarii, str. Fratii Golesti, str. 
Libertatii, str. 1 Mai);
poz 53 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 1611 (str. Dunarii, str. N.Balcescu, str. Libertatii, str. 
Fratii Golesti);
poz 54 - Regenerare urbană (intervenții integrate în cartierele de blocuri) zona bl. 1614 (str. Dunarii, str. Agricultori, str. Libertatii, str. 
N.Balcescu);
poz 56 - Amenajare parc tematic „Țara piticilor” în Municipiul Alexandria;
poz 66 - Amenajare centru oftalmologic;
poz 67 - Amenajare centru nutritie, formează un proiect integrat de regenerare urbană, cu titlul ,,Regenerarea urbană a cartierelor de 
locuințe în Municipiul Alexandria”.
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