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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                         Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                  PRIMAR,            
Nr.13764/25.06.2018                                                                                Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

(rectificare luna iunie) 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

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

-Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 25.000,00 lei. 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

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

Intocmire expertiza tehnica cladire C8(centrala termica)+elaborare proiect faza 

PAD+documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de 

urbanism+elaborare PT de executie in vederea desfiintarii cladirii C8(centrala termica) 

,Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu-17.850,00 lei; 

-Elaborare proiect tehnic de executie in vederea desfiintarii cladirii C13(laborator), Liceul 

Tehnologic Nicolae Balcescu-10.200,00 lei; 

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 MDRAP cu nr.3214/07.06.2017. 

Avand in vedere solicitarea Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, si pentru promovarea 

si obtinerea 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 cladirea C8(centrala termica) si cladirea C13 (laborator), 

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

Astfel se propune elaborarea unei expertize tehnice, pentru cladirea C8(centrala termica), 

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, conform H.G. nr.907/29.11.2018, este necesar elaborarea unui proiect  

tehnic. pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare, reglementata prin Legea nr.50/1991, 



2 

 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cladirile C8(centrala termica) C13 

(laborator), constand in demolarea acestora si crearea conditiilor pentru realizarea  constructiei 

noi. 

Astfel pentru anul 2018,  este necesara o alocatie de 28.050,00 lei.  

-Lucrari instalatii de incalzire si montare CT(centrala termica) la  Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu-Proiectare+executie 

Avand in vedere desfiintarea cladirii C8(centrala termica),pentru eliberarea amplasamentului 

destinat constructiei noi a salii de sport la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, se propune 

mutarea centralei termice in alta cladire.Astfel este necesar intocmirea unui proiect si executia 

lucrarilor de instalatii de incalzire si montarea centralei termice in acea cladire. 

Pentru anul 2018,  este necesara o alocatie de 10.000,00 lei.  

-Intocmire Expertiza tehnica cladire C6 + elaborare proiect faza PAD, + documentatii 

pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform certificat de urbanism+elaborare PT de 

executie in vederea desfiintarii cladirii  C6 , Liceul Teoretic C-tin Noica; 

-Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 19.430,00 lei;  

-Elaborare proiect tehnic de executie in vederea desfiintarii  partiala a cladirilor C1/2, 

C1/3, C1/4,Gradinita cu PP nr.10; 

Avand in vedere  ca pentru Gradinita cu PP nr. 10, se afla in curs de  lansare in executie 
un proiect de reabilitare, extindere si dotare a  acesteia, conform H.G. nr.907/29.11.2018, este 

necesar elaborarea unui proiect  tehnic pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare, reglementata 

prin Legea nr.50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cladirile 

C1/2, C1/3, C1/4, de la Gradinita cu PP nr.10, constand in demolarea acestora si crearea 

conditiilor pentru realizarea  constructiei noi. 

Astfel pentru anul 2018, este necesara o alocatie de 50.850,00 lei. 

-Instalatie paratrasnet la Liceul Tehnologic nr.1 

Avand in vedere solicitarea nr.2448/06.06.2018 a Liceului tehnologic nr.1, se propune  

suplimentarea sumei alocate initial in buget cu suma de 16.800,00 lei, pentru executia si 

montarea unei instalatii paratrasnet, la cladirea liceului si cladirea salii de sport,conform 

normelor  generale ISU. 

-Instalatie paratrasnet la Scoala gimnaziala nr.5 

Avand in vedere solicitarea nr.1514/25.05.2018 a Scolii gimnaziale nr.5, se propune 
executia si montarea unei instalatii paratrasnet, pentru cladirea scolii,conform normelor  generale 

ISU, fiind principala masura de protectie la loviturile directe de trasnet in cazul furtunilor.  

Astfel ,pentru anul 2018, este necesara o alocatie  de 19.800,00 lei. 

 

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA  

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

-Aragaz professional-1 buc; 

Avand in vedere solicitarile  Directiei  de Asistenta Sociala  nr.6856/05.06.2018 si  

nr.6984/11.06.2018, se propune achizitionarea unui aragaz professional, necesar pentru a asigura 

hrana copiilor din cele 3(trei ) crese, respectiv Cresa Ion Creanga, Cresa 1 Mai si Cresa Peco din 

Municipiul Alexandria, avand in vedere numarul mare de copii care frecventeaza aceste crese si 

asigurarea hranei la ora programata. 

Astfel pentru anul 2018, este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

B-Lucrari noi 

-Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta(module-containere), in 

Municipiul Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea unor spatii pentru situatii de urgenta 

pe care se vor amplasa module-containere de locuit, lucrari  care cuprind asigurarea 

utilitatilor(alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica), amenajare alei 

pietonale, carosabile, parcari si sistematizare verticala.Beneficiarii acestor spatii sunt familiile 

aflate intr-o dificultate temporara sau situatie de criza urmare a unor stari conflictuale, calamitati, 

incendii,etc. 

           Conform H.G. nr.431/21.06.2018, art.1, s-a aprobat alocarea sumei de 3.937.000,00 lei 

din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018 

pentru Municipiului Alexandria, judetul Teleorman, in vederea realizarii obiectivului de investitii 

"Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta(module-containere)". 

 

  

 

   

DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria GOGOI 

 

 

 

                                                                                                                                       Intocmit, 

                                                                                                                                   Mihaela IVAN                   


