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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

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

-Generator ceata calda ULV-1 buc; 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 6.100,00 lei. 

-Freza de zapada-1 buc; 

Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii Serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public, propune prin adresa nr.849/27.02.2018, achizitionarea unei 

freze de zapada necesara pentru deszapezirea rapida a drumurilor publice in timpul ninsorilor 

abundente, zapada fiind indepartata rapid chiar si atunci cand temperaturile sunt foarte scazute. 

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 6.100,00 lei. 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

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

-Autoutilitara  cu macara si transport autoturisme(second hand-1 buc; 

Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Municipiului Alexandria, imbunatatirea 

conditiilor de deplasare a vehiculelor si cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, 

vehiculele care stationeaza neregulamentar pot fi ridicate de catre administratorul drumului 
public, in conditiile stabilite de H.G. nr.965/2016, pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de aplicare a O.G. nr.195/2002, privind circulatia pe dcrumurile publice. 

Avand in vedere referatul nr.1791/23.01.2018, Directia Politia Locala, propune 

achizitionarea unei autoutilitare cu macara si transport autoturisme (second hand) in vederea 

executarii operatiunilor de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor care stationeaza 

neregulamentar, precum si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Alexandria. 

Prin referatul nr.145355/23.02.2018, Directia Politia Locala, solicita suplimentarea 

valorii prevazuta initial in bugetul local, deoarece suma alocata este insuficienta pentru realizarea 

achizitiei. 

Astfel pentru anul 2018, in vederea finalizarii achizitiei publice, este necesara 

suplimentarea valorii prevazute initial in buget cu suma de  41.000,00 lei. 
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