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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

(rectificare luna octombrie) 
 

 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

 

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

-Programe informatice 

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

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

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

-Pompa de zugravit si vopsit electrica-1 buc; 

 Administratia Domeniului Public Alexandria propune prin adresa nr.5832/17.10.2018, 

achizitionarea in cursul anului 2018 a unei pompe de zugravit si vopsit electrica, necesara pentru 

desfasurarea  in bune conditii a activitatilor din cadrul compartimentului intretinere si reparatii. 

 Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 10.500,00 lei. 

  

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

B-Lucrari noi  

Alimentare cu energie electrica Campus Universitar Valahia,Municipiul Alexandria-

Proiectare +executie 

In anul 2016 in Municipiul Alexandria a inceput executia obiectivului de investitii "Reabilitare, 

refunctionalizare si extindere corp existent C1 si construire corp cladire Campus Universitatea 

Valahia, finantat din fonduri de la bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii. 

Municipiul Alexandria asigura finantarea lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri la 

utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii. 

Astfel  vor fi alimentate cu energie electrica corpul de cladire C1 si C3 din Campusul universitar, 

Sos.Turnu Magurele, nr.4 si vor avea o putere instalata  de 385 Kw si o tensiune de utilizare de 

0,4 Kv. 

 Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 95.000,00 lei. 
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   C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

 Lucrari instalatii de incalzire si montare a doua(2) centrale termice  CT pentru blocul  B10 

si pentru sediul Politiei Municipale+bransament la reteaua de gaze-Proiectare+executie 

  Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 28.000,00 lei.  
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 Maria GOGOI 

 

 

                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                                  Mihaela IVAN                  

 


