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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                         Aprob,                                                                                                                            

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                PRIMAR,            
Nr.15801/18.07.2018                                                                                  Victor DRAGUSIN 
 

 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

(rectificare luna iulie) 

 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

 

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

-Tehnica de calcul 

Prin O.G. nr.14/2107 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice se precizeaza ca “organul fiscal are obigatia de a notifica 

instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii prevazut de reglementarile in materie 

fiscala, autoritatii competente de inmatriculare”. 

Schimbul de informatii se realizeaza prin mijloace electronice, constand in echipamente 

si materiale specifice. 

Asfel, pentru achizitionarea acestor echipamente electronice, se suplimenteaza valoarea 

prevazuta initial in buget cu suma de 4. 500,00 lei. 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

 

B-Lucrari noi 

-Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu PP nr.10, in internatul Liceului 

tehnologic Nicolae Balcescu  

 In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr.3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitare, extindere si dotare 

Gradinita cu PP nr. 10 in Municipiul Alexandria". 

Astfel , avand in vedere ca lucrarile de reabilitare a Gradinitei cu PP nr. 10 si tinand cont 

de solicitarea unitatii de invatamant nr.2426/22.11.2017, precum si de acordul parintilor copiilor 

prescolari, se propune amenajarea unui spatiu in cladirea internatului Liceului Tehnologic 

“Nicolae Balcescu”, pentru desfasurarea in bune conditii a  procesului instructiv-educativ. 

 Astfel pentru anul 2018, pentru lansarea in executie a obiectivului, este necesara o 

alocatie de 482.430,00 lei. 
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

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

 

-Elaborare PUZ si regulamentul aferent acestuia pentru teren situat in Municipiul 

Alexandria, Sos Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51; 

Terenul in suprafata totala de 208.097 mp, situat in Sos.Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51, 

apartine domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria, asa cum a fost declarat prin 

H.C.L. nr.101/22.05.2009. 

Pentru o utilizare eficienta a acestuia, in vederea trecerii terenului din extravilan in 

intravilanul Municipiului, este necesara elaborarea Planului Urbanistic Zonal si regulamentul 

aferent acestuia, conform prevederilor Legii nr.350/2001, republicata si actualizata, privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului. 

Obiectivul pentru care se realizeaza PUZ-ul se afla intr-o zona cu potential arheologic, de 

aceea este necesarea intocmirea unui raport de diagnostic arheologic, neintrusiv, care sa 

stabilieasca prezenta patrimoniului arheologic. 

Asfel se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 3.392,00 lei. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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