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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii  

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017 

(rectificare luna iunie 2017) 

 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

C. -Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

Avand in vedere ca obiectivul de investitii "Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea 

in Municipiul Alexandria" este in curs de finalizare, determina necesitatea achizitionarii cu 

dotari, in vederea desfasurarii activitatilor de  curatenie si intretinere curenta a suprafetelor 
amenajate din parcul padurea Vedea. 

Astfel Administratia Domeniului Public Alexandria propune prin adresa 

nr.3097/08.06.2017, achizitionarea in cursul anului 2017 a urmatoarelor bunuri: 

- tractoras pentru tuns gazon-1 buc-34.000,00 lei; 

-masina pentru maturat si aspirat cu motor si post  de conducere-1 buc-91.000,00 lei; 

Astfel in vederea achizitionarii acestor dotari  este necesara o alocatie de 125.000,00 lei. 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

-  intocmire documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, pentru 

obiectivul Sala de sport-baza sportiva PECO; 

 Prin HCL nr. 93 din 30 martie 2015 s-a dat in administrare obiectivul Sala de sport (C1) 

situat in strada Sos. Turnu Magurele, baza sportiva Peco, catre Administratia Domeniului Public 

Alexandria. 

Conform prevederilor  HGR nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 

amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, art.1, lit. (j,k) , 

cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita, investitorii au obligatia  

achizitionarii de servicii de proiectare  pentru intocmirea documentatiei,  si executia lucrarilor 

pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu. 

Avand in vedere adresa nr.3174/12.06.2017, Administratia Domeniului Public 

Alexandria  propune pentru cladirea Salii de sport (C1)- baza sportiva Peco, intocmirea 

documentatiei necesara pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu. 
Asfel pentru anul 2017  in vederea elaborarii documentatiei  este necesara o alocatie de 

16.000,00 lei. 
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