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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                    Aprob,                                                                               

Nr.23993/23.10.2019                                                                       PRIMAR                                                                       

                                                                                                Victor DRAGUSIN                                                                                                

 
  

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2019 

(rectificare luna octombrie) 
 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE  

  

B-Lucrari noi  

Reabilitare termica sediu primarie in Municipiul Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a 

anvelopei cladirii sediului Primariei, a sarpantei si a invelitorii, cladire situata in Municipiul 

Alexandria , str.Dunarii nr.139.  

Proiectul a fost depus si am obtinut finantare prin Programul Operational Regional 

2014-2020-P.O.R., Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri 

publice, conform contract de finantare nr.4738/06.09.2019. 

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

eficientei energetice in cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care 

inregistreaza consumuri energetice mari. 

Avand in vedere ca proiectul se afla in implementare pentru anul 2019, este necesara o  

alocatie de 286.000,00 lei, reprezentand cofinantarea din bugetul local la realizarea 

proiectului. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 

-Tehnica de calcul 

Avand in vedere faptul ca echipamentele din componenta sistemelor de trafic si 

supraveghere video au depasit durata medie de viata, aceasta fiind de 2 ani, iar echipamentele 

functioneaza in regim 24/7 de 7 ani si jumatate, unele dintre ele s-au defectat, se propune     

achizitionarea urmatoarelor echipamente: 

-Statie de lucru operator cu monitor de 28” – 1 buc; 

-Video-wall format din patru monitoare de 43” - 1 buc ; 

-Furnizarea de L2 Management Switch 3xGE SFP ports, and 7x10/100Base-TX ports – 8 buc; 

-Furnizarea de Modul SFP 2-15km SM 13010n – 20 buc; 

-Furnizarea de Kit acumulatori UPS APC SMT 1500i, RBC7 – 42 buc; 

-Furnizarea de incuietori dulapuri sistem trafic - 120 buc; 
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-Furnizarea de incuietori cofrete sistem supraveghere – 80 buc; 

 Astfel pentru anul 2019, se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma 

de 224.360,00 lei. 

-Programe si sisteme informatice 

Avand in vedere noile cerinte ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se impune 

reactualizarea site-ului institutiei, care sa poata fi accesat cu usurinta de pe toate dispozitivele 

IT. 

Conform cerintelor proiectului „Guvernare transparenta, deschisa si participativa , 

standardizare, armonizare, dialog imbunatatit” este necesara adaugarea de noi butoane de 

acces, acest lucru nefiind suportat de structura actuala a site-ului fiind necesara reconstructia 

site-ului web al institutiei. 

Astfel pentru anul 2019, se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu 

suma de 100.000,00 lei. 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

 

B-Lucrari noi  

Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor trotuare si alei pietonale, 

pentru  fluidizarea traficului pietonal si asigurarea conditiilor optime de circulatie. 

De asemenea se vor amenaja parcari necesare pentru a decongestiona  zona  unitatii de 

invatamant si zona sediului administrativ pentru un trafic fluent si  de siguranta.  

Astfel, pentru anul 2019, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie  de 

829.800,00 lei. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 

Conform prevederilor  HGR nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii 

si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, art.1, lit. 

(j,k) , cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita, investitorii au 

obligatia  achizitionarii de servicii de proiectare  pentru intocmirea documentatiei,  si executia 

lucrarilor pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu. 

Astfel se propune, tinand cont de solicitarile unitatilor de invatamant ,intocmirea 

documentatiei  si  finalizarea executiei de lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu dupa cum urmeaza: 

-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu-se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu 

suma de 150.000,00 lei; 
 -Colegiul Pedagogic Mircea Scarlat- se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in buget cu 

suma de 45.000,00 lei; 
 -Liceul Teoretic Constantin  Noica-necesara o alocatie de 75.000,00 lei.   
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- Sistem supraveghere video Gradinita cu PP nr.6                     

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant Gradinita cu PP nr.6 

nr.116/12.03.2019 , privind monitorizarea activitatii desfasurate in aceasta unitate, se propune 

montarea unui sistem de supraveghere video exterior pentru securizarea cladiriiunitatii de 

invatamant. 

 Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 3.900,00 lei.  

-Copiator Gradinita cu PP nr.6 

Gradinita cu PP nr.6 este frecventata de un numar mare de copii impunandu-se in 

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

invatamant. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant nr.386/24.09.2019, se propune 

achizitionarea unui copiator alb negru format A3-A4, pentru asigurarea desfasurarii in conditii 

optime a activitatii unitatii de invatamant si tinand cont de numarul mare de prescolari care 

frecventeaza aceasta unitate. 

Astfel pentru achizitionarea mijlocului fix este necesara o alocatie de 7.000,00 lei. 

-Amenajare loc de joaca cu tartan in incinta Liceului Tehnologic N.Balcescu(pentru 

Gradinita nr.10 

Locurile de joaca au un rol important  in stimularea, atat a dezvoltarii fizice, cat si a 

celei intelectuale a copiilor. O amenajare adecvata a spatiului de joaca ofera copiilor 

oportunitati  excelente pentru o buna crestere si dezvoltare, precum si pentru petrecerea 

timpului liber in  mod agreabil. 

Avand in vedere ca unitatea de invatamant Gradinita cu PP nr.10, se afla in proces de 

reabilitare si extidere, prin Programul PNDL,  s-a amenajat un spatiu temporar, pentru 

Gradinita nr.10 care functioneaza in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu. 

Astfel unitatea de invatamant  propune prin adresa nr.2134/15.10.2019, amenajarea cu 

tartan a locului de joaca din incinta Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, care sa reusesca sa 

satisfaca dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii 

de siguranta. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 30.000,00lei. 

-Intocmire documentatie in faza-Expertixa tehnica+ PT+DTAD pentru desfiintare 

cladire C3-poarta la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 

In vederea intocmirii documentatiei tehnice de desfiintare a unei cladiri( C3- casa  

poarta), degradata si care nu mai poate fi reabilitata din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae 

Balcescu, se propune elaborarea unei expertize tehnice, intocmite de un expert atestat, 

conform prevederilor din Legea nr.10/1995 ,modificata si completata, prin Legea 

nr.177/2015, privind calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie, precum 

si masuri necesare astfel incat demolarea sa nu afecteze constructiile din jur,si intocmirea 

proiectului tehnic in vederea desfiintarii. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii expertizelor tehnice, si intocmirea 

proiectului tehnic de desfiintare pentru cladirea C3-casa poarta, este necesara o alocatie de 

26.000,00 lei. 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 
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-Placa alveolara diverse culori-necesara pentru amenajarea locurior de joaca cu tartan,pe 

suport de nisip,diverse culori in suprafata de 3300 mp; 
Avand in vedere solicitarea nr.6245/17.10.2019 a Administratiei Domeniului Public,se 

propune suplimentarea valorii prevazuta initial in bugetul local cu suma de 300.000,00 lei. 

-Elaborare Studiu geotehnic+elaborare Studiu topografic+intocmire documentatie 

pentru emitere CU+avize si acorduri pentru obiectiv"Construire baza sportiva tip 1" 

Sos.Turnu Magurele,Municipiul Alexandria,Baza sportiva Peco; 
In data de 25.06.2019, UAT Municipiul Alexandria, a solicitat Companiei Nationale 

de Investitii(CNI) includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau 

Social, pe lista sinteza a Subprogramului "Complexuri Sportive", a obiectivului  de investitii 

"Construire baza sportiva tip 1", Sos.Turnu Magurele, Municipiul Alexandria . 

Prin adresa nr.11451/17.10.2019,CNI-SA, ne aduce la cunostinta ca obiectivul de 

investitii mentionat mai sus ,a fost introdus pe lista sinteza a Subprogramului"Complexuri 

Sportive",aprobata prin Ordin MDRAP nr.2833/09.10.2019,iar pentru promovarea 

obiectivului de investitii in etapa a doua ,este necesar sa elaboram urmatoarele documentatii:  

studiu geotehnic, studiu topografic, documentatie pentru emitere certificat de urbanism 

insotit de documentatii pentru obtinere avize si acorduri. 

Astfel in vederea elaborarii documentatiilor este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 

-Echipamente pentru locuri de joaca-necesare pentru inlocuirea echipamentelor deteriorate 

din locatiile amenajate cu destinatia de locuri de joaca pentru copii; 
Avand in vedere solicitarea nr.6245/17.10.2019 a Administratiei Domeniului Public,se 

propune suplimentarea valorii prevazuta initial in bugetul local cu suma de 150.000,00 lei. 

-Pubele colectare  selectiva deseuri 

Conform modificarilor legislative survenite prin aprobarea OUG nr.74/2018 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.17, alin.1, pct.a)" Autoritatile administratiei 

publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor,  respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara 

ale acestora, au obligatia sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hârtie , 

metal, plastic si sticlă ". 

Astfel,se propune dotarea celor 60 de platforme amenajate pentru colectarea deseurilor 

municipale ,cu un numar de 180 pubele specifice pentru colectarea selectiva a deseurilor 

pentru cele trei categorii de deseuri selectibile. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 170.000,00 lei.  

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

B-Lucrari noi  

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada HCC(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea) 
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Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , pentru  

fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil 

transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 

scurgerii apelor pluviale, precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 

397.300,00 lei. 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea) 
Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , si de 

amenajare a spatiilor verzi ale strazii, pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea 

conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil transversal, cu elemente geometrice, 

care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale, aducerea la 

cota a caminelor de vizitare , a gurilor de scurgere precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie  de 

238.670,00 lei. 

 

 

 

p. DIRECTOR D.T.I., 

Claudia PIRJOLEA 
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