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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2019 

(rectificare luna noiembrie) 
 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

 

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

-Autoturism Liceul Tehnologic nr.1; 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii unitatii de invatamant, si tinand cont 

de solicitarea nr.7489/12.11.2019 a Liceului Tehnologic nr.1,  din Municipiul Alexandria, se 

propune  achizitionarea unui   autoturism scoala cu dubla comanda , pentru efectuarea orelor 

obligatorii de conducere auto de catre elevii care frecventeaza cursurile pentru calificarea 

mecanic auto de la invatamantul  profesional. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 51.000,00 lei. 

-Copiator multifunctional Colegiul National Al.I.Cuza 

Colegiul National Al.I.Cuza este frecventata de un numar mare de elevi 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. 26845 din 26.11.2019, se 

propune achizitionarea unui copiator multifunctional, pentru asigurarea desfasurarii in conditii 

optime a activitatii unitatii de invatamant. 

Astfel pentru achizitionarea mijlocului fix este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

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

-Articole decorative pentru sarbatorile de iarna 

Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.6500/29.10.2019  pentru 

anul 2019 achizitionarea unor articole decorative necesare pentru impodobirea Municipiului 

Alexandria  in timpul sarbatorilor de iarna si crearea unui decor de sarbatoare deosebit. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 14.100,00 lei. 
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- Modificarea prevederilor Amenajamentului Silvic-U.P. Fondul forestier proprietate 

publica a primariilor Municipiului Alexandria si Comunei Bragadiru 

Conform prevederilor art.2 din" Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor 

silvice" modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor 

din fondul forestier din 23.07.2018, se impune necesitatea modificarii prevederilor 

amenajamentului silvic in vigoare"Amenajamentului Silvic-U.P. Fondul forestier proprietate 

publica a primariilor Municipiului Alexandria si Comunei Bragadiru", elaborat de Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare  in silvicultura "Marin Dracea". 

Ocolul Silvic este institutia care administreaza si ofera servicii silvice si in a carei 

atributii intra solicitarea modificarii prevederilor amenajamentului silvic prin elaborarea unui 

addendum la acesta , si tinand cont de faptul ca Municipiul Alexandria este beneficiarul, 

conform contract cadru de administrare nr.53/05.10.2015, si avand in vedere 

 solicitarea nr.24366/28.10.2019 a Directiei Arhitect Sef si a Directiei Patrimoniu se propune 

modificarea prevederilor amenajamentului silvic mentionat mai sus. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

 

 

p. DIRECTOR D.T.I., 

Claudia PIRJOLEA 
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