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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                              Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                       PRIMAR,            
Nr.20158/21.07.2017                                                                                      Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii  

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017 

(rectificare luna iulie 2017) 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

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

-Racord retea de apa si canalizare Liceul Tehnologic nr.1  
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 150.000,00 lei. 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
C. -Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

Pentru  desfasurarea in conditii optime a  activitatii,  Administratia Domeniului Public 

Alexandria  propune prin adresa nr.3920/12.07.2017, achizitionarea unui generator ULV,diesel 

(sau echivalent), necesar pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare specifice la toate spatiile 

verzi de pe raza Municipiului Alexandria.  

Astfel pentru anul 2017 in vederea achizitionarii acestui generator este necesara o alocatie 

de 110.000,00 lei. 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

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

-Completare" Plan de mobilitate urbana durabila" 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 20.000,00 lei. 

-Studiu de trafic pentru mobilitate urbana 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 20.000,00 lei. 

-Amenajare peisagistica parc fosta U.M. In Municipiul Alexandria-SF 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 50.000,00 lei. 

- Utilaj multifunctional tip Unimog-1 buc 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 157.000,00 lei 

 
Cap. 84 –TRANSPORTURI 

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

-Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-str.Bucuresti-

str.Dunarii-actualizare- Studiu Geotehnic+ Expertiza tehnica + Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de  Interventii - D.A.L.I. 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 15.000,00 lei. 
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-Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-str.Cuza Voda-

str.Negru-Voda -str.Fabricii -str.Dr.Stanca- Sos.Turnu Magurele-actualizare-Studiu 

Geotehnic+ Expertiza tehnica + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de  Interventii - 

D.A.L.I. 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 15.000,00 lei. 

-Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-str. Agricultori-

str.Nicolae Balcescu-str.1 Decembrie-str.H.C.C-actualizare-Studiu Geotehnic+ Expertiza 

tehnica + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de  Interventii - D.A.L.I. 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 15.000,00 lei. 

-Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-str. Libertatii-

str.Carpati-str.Independentei -str.Confederatiei-str.1Mai-str. C-tin Brancoveanu-str.Al. 

Colfescu-str.H.C.C.-actualizare Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica +DALI 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 15.000,00 lei. 

-Reabilitare si modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-str. Al.Ghica-

str.Mestesugari-str.Dunarii-actualizare Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica +DALI 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 14.000,00 lei. 

-Parcare supraterana centrala in zona blocului Modern in Municipiul Alexandria-

actualizare Studiu Geotehnic +SF 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 5.000,00 lei. 

-Modernizare drum de exploatare agricola zona pasarela peste raul Vedea-DJ 504-Studiu 

de Fezabilitate(SF); 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 30.000,00 lei. 

-Modernizare drum de exploatare agricola zona Rusca- Studiu de Fezabilitate(SF); 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 30.000,00 lei. 

-O mai buna conectare a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T- 

Expertiza+DALI 

Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul nostru si tinand 
cont ca traseul drumului national DN51 se suprapune cu traseul str.Al.Ghica si str.Mestesugari si 
str.Dunarii, sistemul rutier in cauza este grav deteriorat, aproape impracticabil, iar traficul se 
desfasoara cu mare greutate, afectand siguranta locuintelor din zona, este necesara reabilitarea 
carosabilul, trotuarele si intrarile in curti  si amenajarea spatiilor verzi ale strazii , precum si 
colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul strazii, cu devieri de retele hidroedilitare 
subterane, refaceri de bransamente si racorduri individuale, dezafectari racorduri pluviale 
existente si aducere la cota a capacelor caminelor de la nivelul strazii.  

De asemenea pe strazile Fabricii si Sos.Turnu Magurele sistemul rutier este degradat 
traficul se desfasoara cu mare greutate, fiind necesara reabilitarea acestor strazi prin amenajarea 
infrastructurii, precum si a stratului de uzura din asfalt pentru asigurarea conditiile optime de 
siguranta si confort in circulatia rutiera si pietonala. 

In vederea depunerii  pentru finantare, pe Programul Intereg V-A Romania-Bulgaria, Axa 

Prioritara1-"O regiune bine conectata" proiectul propus va fi intocmit astfel incat sa corespunda 

necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 
Astfel, pentru anul 2017,in vederea  elaborarea documentatiilor in faza-Expertiza tehnica 

+ Documentatie de Avizare a Lucrarilor de  Interventii - D.A.L.I. este necesara o alocatie de 
60.000,00 lei. 
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-Reabilitare cartier zona blocurilor 100 in Municipiul Alexandria-Expertiza tehnica+DALI 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 40.000,00 lei.  

-Transport urban ecologic-SF 

 In cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, 

dedicată Sprijinirii dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.1. Promovarea strategiilor de 

reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone 

urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana și a unor masuri 

relevante pentru atenuarea adaptarilor. 

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii" este de a reduce 

emisiile de carbon în municipiile resedinta de judet prin investiții  bazate pe "Planurile de 

mobilitate urbană durabila". 

 In vederea reducerii poluarii precum şi a efectului de sera s-au stabilit o serie de masuri 
care stabilesc noi prioritati pentru reducerea emisiilor de CO2 in transporturi care constau in 
inlocuirea vehiculelor acţionate de motoare cu ardere internă, consumatoare de combustibili 
fosili şi generatoare de poluare, cu motoare electrice sau hibride. 
 Transportul urban in Municipiul Alexandria se realizează în mod tradiţional cu vehicule 
rutiere fiind o sursa continua de poluare şi de zgomot. 

In vederea imbunatatirii transportului public urban se propune achizitionarea de vehicule 
ecologice precum si reabilitarea traseelor de transport existente , imbunatatirea stațiilor de 
transport public existente, inclusiv realizarea de noi statii pentru calatori, statii de incarcare 
pentru autobuze electrice/hibride, realizarea/modernizarea depourilor din cadrul infrastructurii de 
transport public, realizarea de sisteme de e - ticketing pentru călători. 
 In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.1, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana 

Astfel, pentru anul 2017, pentru elaborarea documentatiei in faza Studiu de fezabilitate 
este necesara o alocatie de 160.000,00 lei. 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria GOGOI, 

  

                                                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                                                   Mihaela IVAN                   


