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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                   Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                              PRIMAR,            
Nr.5771/14.03.2018                                                                                Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

(rectificare luna martie) 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

-Expertiza tehnica cladire C12(sala de sport) si cladire C13(laborator) si elaborare proiect 

faza PAD pentru cladirile C12 si C13 la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 

 

Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, institutie a invatamantului preuniversitar din 

Municipiul Alexandria, este situat pe strada Libertatii, nr.69, si se afla pe lista sinteza a  

Companiei Nationale de Investitii, pentru Programul National de Constructii de Interes Public 

sau Social, Subprogramul" Sali de sport", aprobata prin Ordin MDRAPFE cu 

nr.3214/07.06.2017. 

In vederea promovarii si  obtinerii finantarii  pentru obiectivul de investitii "Construire 

sala de sport, in incinta Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, este necesara transmiterea unor 

documente catre C.N.I. , printre  care si eliberarea amplasamentului liber de orice sarcini, 

destinat constructiei noi, pe perioada realizarii investitiei. 

Astfel pe amplasamentul destinat constructiei noi a salii de sport, in incinta Liceului 
Tehnologic Nicolae Balcescu,  se afla cladiriile C12 (sala de sport) si C13 (laborator), cladiri 

foarte vechi si se prezinta intr-o stare avansata de degradare. 

Cladirea C12  a fost construita in anul 1930 cu destinatia de atelier de reparat utilaje 

agricole, ulterior schimbandu-se destinatia in  sala de sport,iar cladirea C13 a fost construita in 

anul 1941 cu destinatia de adapost de animale, ulterior schimbandu-se destinatia in  laborator. 

Astfel se propune elaborarea unei expertize tehnice, pentru cladirile C12 si C13, 

intocmite de un expert atestat, conform prevederilor art.5 si art.18 din Legea nr.10/1995 privind 

calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie, tinand cont de incadrarea 

constructiei analizate in clasa de risc seismic si de alte particularitati.  

De asemenea este necesar elaborarea unui proiect pentru obtinerea autorizatiei de 

desfiintare constand in demolarea cladirilor improprii si crearea conditiilor pentru realizarea  

constructiei noi. 

Astfel pentru anul 2018, in vederea elaborarii documentatiilor tehnice este necesara o 

alocatie de 22.300,00 lei. 
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

A-Lucrari in continuare 

-Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud.Teleorman 

Proiectul major " Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 

in jud.Teleorman" face parte din programul  POS-Mediu-Axa Prioritara 1”Extinderea si 

modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, se afla in implementare, iar beneficiarul este S.C. 

APA SERV S.A. din Municipiul Alexandria. 

Finantarea proiectului este asigurata astfel: 

- Fondul de Coeziune in baza deciziei C.E nr.C/2008/4692/28.08.2008-81.1%; 

-Buget de stat in baza Deciziei C.E/2007/3467/11.07.007 si Ordinului comun al 

M.M.D.D. si MEC nr.1755/2148/2007-12.4%; 

- Contributia financiara de la bugetele locale-2% 

- Contributia financiara a beneficiarului-4.6%. 

Prin adresa nr.1829 din data de 09.03.2018 S.C. APA SERV S.A., in calitate de 

beneficiar, solicita pentru fazarea proiectului mentionat mai sus, suma de 19.160,00 lei, 

reprezentand cota de  co-finantarea de 2% din bugetul local.  

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 19.160,00 lei(transfer de la bugetul 
local). 

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

-Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Teleorman ", in perioada 2014-2020 

  In vederea  elaborarii aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 

proiectul  mentionat mai sus , S.C. APA SERV S.A., in calitate de beneficiar, solicita prin adresa 

nr.1755/07.03.2018, suma de 1.430,00 lei, reprezentand diferenta de cofinantare de 1% din 

contributia de la bugetul local pentru Municipiul Alexandria. 

Finantarea proiectului este asigurata astfel: 

-Fondul European de Dezvoltare Regionala in baza Ordinului Ministerului Mediului si 

Schimbarilor climatice nr.698/08.05.2014-85%; 

-Bugetul European de Dezvoltare Regionala in baza Ordinului Ministerului Mediului si 

Schimbarilor climatice nr.698/08.05.2014-14%; 
-Contributia de la bugetele locale-1% din care pentru Municipiul Alexandria contributia 

este in suma totala de 5.430 lei. Pana la aceasta data Municipiul Alexandria a virat suma de  

4.000,00 lei, ramanand un rest de plata din cofinantare in suma de 1.430,00 lei pe care trebuie 

virata in contul proiectului. 

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 1.430,00 lei(transfer de la bugetul 

local). 

   

DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria GOGOI 

 

                                                                                                                                       Intocmit, 

                                                                                                                                   Mihaela IVAN                   


