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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                              Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                       PRIMAR,            
Nr.25036/21.09.2017                                                                                      Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii  

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017 

(rectificare luna septembrie 2017) 

 

 

 

 

Cap.61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

-Studiu de audibilitate-42.840,00 lei; 

-Centrala de instiintare-alarmare-26.500,00 lei; 

-Cofret comanda si centralizare-99.000,00 lei ; 

- Sirena electronica cu comunicatie prin internet  acoperirire un cerc cu raza de 1400 m-

35.110,00 lei ; 

-Sirena electronica cu comunicatie prin internet  acoperirire un cerc cu raza de 2100 m-

48.200,00 lei. 
In vederea realizarii unui sistem de instiintare-alarmare a populatiei eficient in 

Municipiul Alexandria, in caz de dezastre naturale, incidente tehnologige periculoase ori alte 

situatii de protectie civila, este necesar intocmirea unui studiu de audibilitate care constituie 

prima etapa in ceea ce priveste avizarea si implementarea sistemului. 

Avertizarea si alarmarea populatiei Municipiului Alexandria in prezent se executa cu un 

sistem de 18 sirene care se pornesc doar manual de tot atatea persoane. 

 Astfel este necesar implementarea unui sistem eficient propus prin studiul de audibilitate 

cu scopul de a stabili solutia optima pentru amplasamentele de instalare, a numarului si 

caracteristicilor tehnice a echipamentelor de avertizare –alarmare necesar a fi instalate si 
inlocuirii acestor echipamente. 

Echipamentele se vor conecta la sistemul operativ national de instiintare alarmare putand 

fi actionate de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Al.D.Ghica al Judetului Teleorman si 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Bucuresti in conformitate cu cerintele din Legea 

481/2004, OMAI 886/2005 si OMAI 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

si asigurarea activitatii de instiintare,avertizare,prealarmare si alarmare in situatii de protectie 

civila.  

Astfel pentru anul 2017 este necesara  o alocatie totala de 251.650,00 lei. 
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Cap. 65 – INVATAMANT 

B.-Lucrari Noi 
-Construire imprejmuire incinta Colegiul National Al.D.Ghica 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei elevilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant.  

Colegiul National “Al.D.Ghica” este frecventat de un numar mare de elevi, impunandu-se 

in consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatilor de 

invatamant. 

Astfel se propune realizarea unui gard  din beton armat cu o lungime  de 554,68m 

prevazut cu usi metalice pentru asigurarea accesului. 

Pentru anul 2017, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o alocatie de 

450.600,00 lei. 

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

-Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7-actualizare  si completare 

documentatie in faza:Studiu topografic+Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica + Audit 

energetic+DALI 
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 1.000,00 lei. 

-Tartan pentru amenajarea locului de joaca  + aparate de joaca la Gradinita cu PP  nr.6 
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 150.000,00 lei. 

-Racord retea electrica la Liceul Tehnologic nr.1-SF+DTAC+PT+CS+DE 
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 150.000,00 lei. 

-Hota profesionala pentru ferma Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu 
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 20 .000,00 lei. 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

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

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati"Centru multifunctional pentru tineri" 
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 30.000,00 lei. 

Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  Administratia Domeniului Public 

Alexandria  propune prin adresa nr.5619/21.09.2017 achizitionarea unei masini pentru maturat 

si aspirat cu motor si post de conducere-1 buc-92.000,00 lei- necesara pentru desfasurarea 

activitatilor de curatenie a aleilor pietonale, pistelor pentru biciclete, platforme, etc. 
Astfel pentru anul 2017 este necesara o alocatie de 249.000,00 lei. 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 
Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  Administratia Domeniului Public 

Alexandria  propune prin adresa nr.5557/19.09.2017, achizitionarea unui mini-încarcator 

multifunctional-1 buc-157.000,00 lei -necesar pentru incarcare-descarcare zapada, efectuare 

activitati de deszapezire, orice alte activitati ce presupun operatiuni de incarcare-descarcare 

materiale (salubrizare, spatii verzi, parcuri, etc.), care cuprinde: cabina închisa si încalzita S450, 

panou S450, cupa incarcator 157cm si lama unghiulara de zapada 183cm. 
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-platforma auto cu macara-1 buc; 

Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Municipiului Alexandria,imbunatatirea 

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

traffic,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 

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

Avand in vedere referatul nr.146948/15.09.2017, Directiei Politia Locala, propune 

achizitionarea unei platforme auto cu macara, in vederea executarii operatiunilor de ridicare, 

transport si depozitare a vehiculelor care stationeaza neregulamentar, sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru anul 2017 este necesara o alocatie de 136.850,00 lei 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

A-Lucrari in continuare 
-Reabilitare si modernizare zona Strand Vedea–str.Bucuresti in Municipiul Alexandria 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 234.000,00 lei. 

 
 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Maria GOGOI, 

  

                                                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                                                   Mihaela IVAN                   


