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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                 Aprob,                                                                                                                                                                                                                        

Nr. 8253 /12.04.2019                                                                                       PRIMAR, 

                                                                                                                  Victor DRAGUSIN 
 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2019 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

 

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

 

-Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte 

Conform prevederilor legale, investitorii au obligatia sa achite taxe, avize, comisioane 

ISC, APM, CEZ Distributie, Wirom Gas, Politia Rutiera, Telecom, Apa Serv,etc,pentru 

obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care exista elaborate 

studii de fezabilitate sau documentatii de avizare a lucrarilor de interventii precum si proiecte 

tehnice mai vechi, este necesara actualizarea acestor documentatii si verificarea acestora de 

catre verificatori atestati. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 232.430,00  lei. 

 

-Tehnica de calcul 

Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu mai sunt 

compatibile cu sistemele de operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea a 12 

statii de lucru cu tehnica noua pentru PC care cuprind: 

-Server-1 buc; 

-Statii de lucru (unitate centrala+monitor +periferice +sistem de operare)-12 buc; 

-Laptop(sistemede operare+ Office)-1 buc; 

-Imprimante-1 buc; 

-UPS-uri. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 40.000,00 lei. 

 

-Programe si sisteme informatice 

Avand in vedere pierderea suportului tehnic pentru sistemul de operare Windows XP 

se impune schimbarea licentelor la 12 de statii de lucru, fiind necesara achizitionarea de  

echipamente informatice, pentru salvarea si securizarea bazelor de date care cuprind: 
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- licenta sistem informatic integrat pentru managementul electronic al documentelor, 

cu instalare pe serverul beneficiarului pentru 90 de utilizatori, inclusiv costuri implementare 

sistem informatic(analiza, configurari, instalare ,testare, trainig); 

-licenta sistem informatic pentru asistarea procesului de acordare a autorizatiilor de 

functionare, alimentatie publica si orare de functionare cu instalare pe serverul beneficiarului, 

pentru 5 utilizatori, inclusiv costuri implementare sistem informatic(analiza, configurari, 

instalare, testare, trainig); 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 500.000,00  lei. 

 

-Autoturism PMA-2 buc 

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii institutiei noastre, se propune  

achizitionarea a 2 (doua)  autoturisme noi , avand in vedere ca autoturismele existente cu care 

se desfasoara activitatea in institutia noastra, au o uzura fizica foarte mare si un consum  de 

carburanti foarte mare, necesitand foarte multe reparatii. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 80.000,00 lei. 

 

Cap.61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA  

 

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

 

-Autoturism Politia Locala-3 buc; 

              Pentru eficientizarea activitatii de interventie rapida pentru Politia Locala a 

Municipiului Alexandria, se propune aprobarea achizitionarii a 3(trei) autoturisme noi, 

necesare pentru activitatea desfasurata, pentru ordine si liniste publica  precum si prevenirea 

sustragerilor de produse agricole din camp, pentru exercitarea atributiilor prevazute de legea 

nr.155/2010, a Politiei Locale. 

            Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 120.000,00 lei. 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitare cresa nr.4 in Municipiul Alexandria –Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea 

acoperisului, reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem 

de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Cresa nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita in 

anul 1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33294/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii" Reabilitare Cresa nr.4" in Municipiul Alexandria. 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului , este necesara o alocatie de 50.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 
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Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 1.015.470,00 lei reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei  cu PP nr.4 in Municipiul 

Alexandria– Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea 

acoperisului, reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem 

de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita 

in anul1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de finantare nr.33299/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii" Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul 

Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului, este necesara o alocatie de 135.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 1.396.050,00 lei ,reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria -

Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea 

acoperisului, reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem 

de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Av.Al.Colfescu nr.79. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de finantare nr.33295/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii" Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului, este necesara o alocatie de 50.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 815.660,00 lei ,reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria -

executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal restaurarea cladirii gradinitei,  

monument istoric, precum si marirea spatiului destinat activitatilor educationale,prin 

extinderea cladirii printr-o constructie noua, cu regim de inaltime D+P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de  finantare nr.33911/21.12.2017, pentru  obiectivul de 

investitii" Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul 

Alexandria". 
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Astfel pentru anul 2019 , in vederea  executiei lucrarilor  este necesara o alocatie de 

4.560.930,00 lei , reprezentand contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de 

investitii. 

 

-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul 

Alexandria-Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de 

cladire in incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in 

vedere ca in prezent activitatea unitatii de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa 

insuficiente pentru desfasurarea procesului de invatamant. 

Cladirea propusa pentru construire,  situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15,va avea  

un regim de inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp. 

           In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului 

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu 

modificarile ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33296/14.12.2017, pentru 

obiectivul de investitii "Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in 

Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului , este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 4.734.390,00 lei ,reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare spatii de agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel Mare in 

Municipiul Alexandria -Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea unor spatii de 

agreement , imprejmuire si imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii  care se afla in 

incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria. 

Cladirea propusa pentru anvelopare situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15, a fost 

construita in anul 1981 si are un regim de inaltime P+3E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de finantare nr.33909/21.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii " Modernizare spatii de agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel Mare 

in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii lucrarilor de executie  a obiectivului, este 

necesara o alocatie de 50.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 

din bugetul local si o alocatie de 437.120,00 lei , reprezentand contributia de la bugetul de stat 

la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu in Municipiul 

Alexandria- Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirilor scolii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirilor ,a sarpantei si a 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/


                                                                                    

                                                                                                                                           
                                                             M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A                                                                     
                                                                                
                                                                               
                                             Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 
                                                              Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 
                                                  E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro  

 

                                                                                         5 / 21 

 
 
 

 

invelitorii,consolidarea cladirilor si dotarea cu obiecte de mobilier precum si obiecte necesare 

desfasurarii in bune conditii a activitatilor scolare. 

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu situata in 

Municipiul Alexandria ,str.Dunarii.nr.292 a fost construita in anul 1981 are un regim de 

inaltime P+1E si este formata din trei corpuri contruite in etape diferite si anume: 

-corpul A construit in anul 1935; 

-corpul B construit in anul 1965; 

-corpul C construit in anul 1994.       

 In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului 

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu 

modificarile ulterioare,s-a semnat contractul de finantare nr.33297/14.12.2017 pentru 

obiectivul de investitii " Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru 

Colfescu in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului, este necesara o alocatie de 100.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 3.163.730,00 lei ,reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria- 

Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice 

asupra invelitorii, inlocuirea tamplariei,lucrari de reparatii interioare si exterioare, cladire 

situata in Municipiul Alexandria , str.Libertatii, nr.148, avand functiunea de scoala 

gimnaziala. 

   Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.5 din Municipiul Alexandria, a fost 

declarata monument istoric si a fost construita in anul1889 avand un regim de inaltime P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de  finantare nr.33300/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5  in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului este necesara o alocatie de 748.310,00 lei ,reprezentand contributia de la 

bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6 in Municipiul Alexandria- 

Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii  scolii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si a 

invelitorii, consolidarea cladirii, sistem de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul 

Alexandria , str.1 Mai , nr.107. 

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.6 are un regim de inaltime P+1E si 

este formata din trei corpuri contruite in etape diferite si anume: 

-corpul A construit in anul 1969; 

-corpul B construit in anul 1974; 
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-corpul C construit in anul 1994.   

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, , s-a semnat contractul de  finantare nr.33912/21.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6 in Municipiul 

Alexandria". 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului, este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local,si o alocatie de 3.934.000,00 lei , reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 in 

Municipiul Alexandria- Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, 

modernizarea instalatiilor termice,electrice si sanitare, precum si dotarea cu echipamente 

utilizate in procesul de invatamant.  

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.7, in str.1907, nr.60 din Municipiul 

Alexandria a fost construita in anul 1969 si are un regim de inaltime P+2E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare  nr.33298/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 

in Municipiul Alexandria " 

Astfel pentru anul 2019 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a  obiectivului , este necesara o alocatie de 1.209.270,00 lei , reprezentand contributia de la 

bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare si reabilitare cladire Liceul tehnologic nr.1 in Municipiul Alexandria-- 

Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, 

modernizarea instalatiilor termice,electrice si sanitare, cladire situata in Municipiul 

Alexandria , Sos. Turnu Magurele, nr.1-3. 

Cladirea unde functioneaza Liceul tehnologic nr.1  din Municipiul Alexandria formata 

din 4 corpuri a fost construita in anul 1975 si are un regim de inaltime P+2E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33910/21.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 

in Municipiul Alexandria " 

Astfel pentru anul 2019 in vederea finalizarii proiectului tehnic si lansarea in executie  

a obiectivului, este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 
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Municipiul Alexandria din bugetul local si o alocatie de 661.800,00 lei , reprezentand 

contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

 

B-Lucrari noi  

 

-Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6 

Gradinita cu PP nr.6 este situata in intravilanul Municipiului Alexandria, in strada 

1907,nr.45. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor parcari necesare pentru a 

decongestiona zona  unitatii de invatamant pentru un trafic fluent si  de siguranta.  

Astfel se propune realizarea unei imprejmuiri din beton prefabricat in lungime de 231 

ml, amenajarea unei alei de acces din strada Dr.Stanca in suprafata de 480 mp, amenajare 

trotuare in suprafata de 180 mp, precum si crearea unor locuri de parcare pentru parintii 

copiilor inscrisi la gradinita si pentru personalul unitatii de invatamant. 

Astfel pentru anul 2019 in vederea lansarii in executie a obiectivului, este necesara o 

alocatie de 521.490,00 lei. 

 

-Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr.7 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant.  

Gradinita cu PP nr.7.situata in str.Av Colfescu nr.79, 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 ca imprejmuirea existenta se afla intr-o stare avansata de 

degradare(coroziunea panourilor metalice), se propune realizarea unei imprejmuiri  din placi 

prefabricate din beton pe o lungime de 223 ml, o poarta metalica pentru acces persoane si o 

poarta metalica pentru acces auto. 

 Astfel pentru anul 2019 in vederea lansarii in executie a obiectivului  este necesara o 

alocatie de 191.290,00 lei. 

 

- Modernizare si reparatii la Scoala gimnaziala Mihai Viteazul 

Scoala gimnaziala Mihai Viteazul situata pe str.AL.Colfescu , nr.34, 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. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii. 

Cladirea unde functioneaza Scoala  gimnaziala Mihai Viteazul  din Municipiul 

Alexandria, a fost construita in anul 1998 si are un regim de inaltime P+3E(partial). 

Astfel pentru anul 2019 in vederea lansarii in executie a obiectivului  este necesara o 

alocatie de 1.100.000,00 lei. 
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-Construire imprejmuire incinta la "Colegiul National Al.D.GHICA"  

Colegiul national „Al.D.Ghica”, institutie a invatamantului preuniversitar din 

municipiul Alexandria, este situat pe strada Viitorului, nr.78. 

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 554,68 ml 

prevazut cu usi metalice pentru asigurarea accesului. 

Astfel pentru anul 2019 in vederea lansarii in executie a obiectivului  este necesara o 

alocatie de 450.600,00 lei. 

 

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

 

-Intocmire documentatie faza PT+DTAD pentru desfiintare cladiri (C4-cantina; C5-

cladire administrativa; C6-spalatorie; C7-Magazie), Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 

Avand in vedere elaborarea expertizelor tehnice in anul 2018, intocmite de un expert 

atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru 

stabilirea solutiilor de interventie, pentru cladirile mentionate mai sus , se propune  intocmirea 

documentatiei tehnice de desfiintare a acestor cladiri degradate si care nu mai pot fi reabilitate 

din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiilor tehnice de desfiintare, 

este necesara o alocatie  de 124.991,00 lei. 

 

-Intocmire expertiza tehnica+PT+DTAD pentru desfiintare cladiri( C3-anexa,C4-beci) 

Gradinita cu PP Ion Creanga 

In vederea intocmirii documentatiei tehnice de desfiintare a unor cladiri degradate si 

care nu mai pot fi reabilitate din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Ion Creanga, se 

propune elaborarea unor expertize tehnice, intocmite de un expert atestat, conform 

prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor 

de interventie, precum si masuri necesare astfel incat demolarea sa nu afecteze constructiile 

din jur.  

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

proiectului tehnic de desfiintare pentru cladirile mentionate mai sus, este necesara o alocatie 

de 25.009,00 lei. 

 

-Amenajare imprejmuire si alei curte Gradinita cu PP nr.4-DALI+DTAC+PT 

Gradinita cu PP nr.4 este situata in intravilanul municipiului Alexandria ,in strada 

Al.Ghica nr.148. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor alei in incinta unitatii de 

invatamant. 
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Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice in faza- DALI+DTAC+PT pentru lansarea in executie a 

obiectivului de investitii. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 49.120,00 lei. 

 

-Amenajare curte la Gradinita cu PN nr.5-DALI+DTAC+PT 

           Gradinita cu PN nr.5 situata in intravilanul municipiului Alexandria , pe str.Libertatii 

nr.1. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea curtii gradinitei, deoarece se afla 

intr-o stare avansata de degradare, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor unitatii 

de invatamant. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice in faza- DALI+DTAC+PT pentru lansarea in executie a 

obiectivului de investitii. 

Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 62.340,00 lei. 

 

-Amenajare loc de joaca la Gradinita cu PP nr.7-SF+DTAC+PT 

Gradinita cu PP nr.7.situata in str.Av Colfescu nr.79, 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. 

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. 

In cadrul amenajarii acestui spatiu, se urmareste, montarea unor obiecte de joaca, pe 

un covor de cauciuc(tartan), 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 28.340,00 lei.  

 

-Amenajare imprejmuire si amenajare curte interioara(alei, parcare,l oc de joaca, 

foisor)la Gradinita cu PP Ion Creanga-DALI+DTAC+PT 

Gradinita cu PP Ion Creanga, situata in intravilanul municipiului Alexandria in strada 

Ion Creang nr.31,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. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea curtii interioare care cuprinde: 

amenajare alei, amenajare locuri de parcare, amenajare loc de joaca, foisor. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice in faza- DALI+DTAC+PT pentru lansarea in executie a 

obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnice este necesara o 

alocatie de 62.340,00 lei. 
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-Amenajare curte interioara(parc) la Scoala gimnaziala nr.7-SF+DTAC+PT 

 Scoala gimnaziala nr.7, situata in intravilanul municipiului Alexandria in str.1907, 

nr.60  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. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea  adecvata a curtii interioare cu un 

parc care sa reusesca sa satisfaca dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata petrecerea 

timpului liber in conditii de siguranta. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice in faza-SF+DTAC+PT pentru lansarea in executie a 

obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnice este necesara o 

alocatie de 31.180,00 lei. 

 

-Amenajare imprejmuire si amenajare curte interioara la Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu-DALI+DTAC+PT 

Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, institutie a invatamantului preuniversitar din 

municipiul Alexandria, este situat pe strada Libertatii, nr.69. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei elevilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea curtii interioare din cadrul fermei 

didactice din strada Dunarii nr.2. 

Avand in vedere ca imprejmuirea existenta se afla intr-o stare avansata de degradare,la 

solicitarea unitatii de invatamant, se propune realizarea unui gard  din beton armat cu o 

lungime totala  de 500 m,la sediul institutiei de invatamant din strada Libertatii nr.69, precum 

si amenajarea curtii interioare in suprafata de 600 mp(plantare de arbori,insamantare gazon si 

dotarea cu banci) la sediul fermei didactice din strada Dunarii nr.2 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice in 

faza DALI+DTAC+PT, este necesara o alocatie de 62.340,00 lei. 

 

-Amenajare imprejmuire(spre str.Carpati-55 ml si amenajare curte (alei, asfaltare teren 

de sport) la Colegiul National Al.I.Cuza -DALI+DTAC+PT 

Colegiul National „Al.I.,Cuza”, institutie a invatamantului preuniversitar din 

municipiul Alexandria, este situat pe strada Carpati, nr.27. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant , se propune amenajarea curtii 

colegiului deoarece se afla intr-o stare avansata de degradare, precum si amenajarea unui gard  

pe o lungime de 55 ml , pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor unitatii de 

invatamant 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice in 

faza -DALI+DTAC, este necesara o alocatie de 62.340,00 lei.  

 

-Amenajare curte interioara(covor asfaltic)la Liceul teoretic Al.D.Ghica-

DALI+DTAC+PT 

Liceul teoretic „Al.D.Ghica”, institutie a invatamantului preuniversitar din municipiul 

Alexandria, este situat pe strada Viitorului, nr.78. 
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Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune amenajarea curtii 

liceului deoarece se afla intr-o stare avansata de degradare, pentru desfasurarea in bune 

conditii a activitatilor unitatii de invatamant. 

Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice in 

faza DALI+DTAC+PT, este necesara o alocatie de 62.340,00 lei.  

 

-Amenajare curte interioara(covor asfaltic)la Liceul Tehnologic nr.1-DALI+DTAC+PT 

Liceul Tehnologic nr.1,situat in Sos.Turnu Magurele nr.1-3, este frecventat 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, se propune amenajarea curtii 

liceului cu beton asfaltic deoarece  suprafata acesteia se afla intr-o stare avansata de 

degradare. 

           Astfel, pentru anul 2019, in vederea elaborarii este necesara o alocatie de 62.340,00 lei.  

 

Avand in vedere solicitarile unitatilor de invatamant privind monitorizarea activitatii 

desfasurate in aceste unitati, se propune montarea unor sisteme de supraveghere video pentru 

securizarea cladirilor in urmatoarele unitati de invatamant: 

         -Sistem supraveghere video Gradinita cu PP nr.6                            -15.000,00 lei; 

         -Sistem supraveghere video Scoala gimnaziala Mihai Viteazul       -20.000,00 lei; 

         -Sistem supraveghere video Scoala gimnaziala nr.5                          -9.400,00 lei; 

         -Sistem supraveghere video Scoala gimnaziala nr.7                            -6.000,00 lei; 

        - Sistem supraveghere video Colegiul National Al.I.Cuza                  -20.000,00 lei; 

        -Sistem supraveghere video Liceul teoretic Al.D.Ghica                      - 5.300,00 lei. 

         -Sistem supraveghere video Colegiul Nat. Pedagogic Mircea Scarlat-20.000,00 lei. 

 

Astfel, pentru anul 2019 este necesara o alocatie totala de 95.700,00 lei. 

 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu sediu unitati de invatamant 

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: 

-Gradinita cu P.P. Ion Creanga            - 30.000,00 lei; 

-Scoala gimnaziala nr.5                         - 45.000,00 lei 

-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu   - 276.000,00 lei; 

-Liceul teoretic Al.D.Ghica                   - 400.000,00 lei; 

-Colegiul Pedagogic Mircea Scarlat       -70.000,00 lei. 
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Astfel pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiilor si  finalizarea executiei 

de lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu, este necesara o alocatie 

de 821.000,00 lei. 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

B-Lucrari noi  

 

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri" 

Obiectivul general al proiectului, il constituie crearea unui centru cu potential 

multifunctional de desfasurare a diverselor actiuni culturale, o alternativa de petrecere a 

timpului  liber in special pentru tineri. 

Proiectul "Centru multifunctional pentru tineri" este in curs de executie, si se 

realizeaza prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., ceea ce determina necesitatea 

asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare 

cu energie electrica), precum si a sistematizarii pe verticala a imobilului (alei de acces,spatii 

verzi) de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia legala de realizare a acestei 

investitii. 

Astfel pentru anul 2019, pentru lansarea in executie a obiectivului este necesara o 

alocatie  din excedent de 614.920,00 lei. 

 

-Desfiintare constructii strada Vedea nr.4-Proiectare si executie-314.280,00 lei; 

-Desfiintare constructii Stadion Municipal-Proiectare si executie-814.720,00 lei; 

Obiectivul de investitii "Complex sportiv Stadion Municipal", situat in str.Al.Ghica , 

nr.119, va intra in proces de executie a  lucrarilor de construire, prin Compania Nationala de 

Investitii- C.N.I., din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice , ceea 

ce determina necesitatea desfiintarii tuturor constructiilor aflate pe amplasamentul 

obiectivului de investitii de  catre  U.A.T Municipiul Alexandria, care are obligatia legala, 

respectiv desfiintarea constructiilor din strada Vedea nr.4, precum si desfiintarea 

constructiilor din strada Al.Ghica nr.119. 

Astfel pentru realizarea acestor investitii este necesara elaborarea documentatiilor 

tehnico-economice si executia lucrarilor de desfiintare a constructiilor aflate pe 

amplasamentul obiectivului de investitii, in vederea construirii noului stadion municipal. 

Astfel pentru anul 2019,  este necesara o alocatie totala de 1.129.000,00 lei. 

 

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

 

-Racorduri si utilitati Complex sportiv Stadion Municipal-SF+DTAC+PT 

Avand in vedere ca stadionul municipal", situat in str.Al.Ghica , nr.119, va intra in   

executie a lucrarilor de construire, prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., din cadrul 

Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice, ceea ce determina necesitatea 

asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare 

cu energie electrica), precum si a sistematizarii pe verticala a imobilului(alei pietonale, 
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parcari, spatii verzi) de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia legala de 

realizare a acestei investitii. 

Astfel pentru anul 2019, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice, este 

necesara o alocatie de 55.010,00 lei. 

 

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

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.209/15.01.2019 

achizitionarea urmatoarelor pentru anul 2019: 

 

-Covor sintetic teren fotbal  parc padurea Vedea-1 buc-108.000,00 lei; 

        Terenul de fotbal amenajat in parcul padurea Vedea  reprezinta una dintre putinele 

posibilitati de practicare a fotbalului in aer liber, ceea ce determina numeroase solicitari de 

inchiriere din partea populatiei. 

          In prezent, suprafata de joc prezinta numeroase zone desprinse, cu un grad ridicat de  

uzura sau cu o densitate extrem de scazuta a firelor de gazon, datorata in principal utilizarii 

foarte mari de catre populatie precum si a duratei mari de timp in care a fost exploatata.                   

Astfel se propune pentru anul 2019 achizitionarea unui covor sintetic (gazon artificial) 

pentru o suprafat de 900 mp  in vederea inlocuirii suprafetei de joc existente.  

 

- Generator ULV , diesel (sau echivalent)- 1 buc- 120.000,00 lei;- necesar pentru aplicarea 

tratamentelor de dezinsectie exterioara pe domeniul public al municipiului Alexandria, prin 

mijloace chimice; 

-Amenajare locuri de joaca cu tartan-300.000,00 lei; 

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. 

In cadrul amenajarii acestor spatii se urmareste, montarea unor covoare de 

cauciuc(tartan), care sa reusesca sa satisfaca dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata 

petrecerea timpului liber in conditii de siguranta. 

 

-Robot de curatare bazin de inot – 1 buc-17.000,00 lei- robot de curatare complet automat, 

echipat cu  sistem de navigatie inteligent, care curata complet podeaua tuturor formelor de 

bazin, indeparteaza chiar si cele mai puternice impuritati necesar pentru asigurarea curateniei 

si igienei din bazinele complexului strand Vedea. 

 

-Biciclete electrice -10 buc-35.000,00 lei -biciclete de agrement, cu propulsie electrică, cu 

pedale sau mixtă (electrică și cu pedale), necesare  pentru diversificarea activitatilor de 

agrement si sportive din parcul padurea Vedea. 
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-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. 

           Astfel pentru anul 2019, este necesara o alocatie de 5.276.830 ,00 lei. 

 

-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 2019 pentru finalizarea obiectivului de investii este necesara o 

alocatie de 94.900,00 lei. 

 

-Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 

jud.Teleorman 

Proiectul major " Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare in jud.Teleorman" face parte din programul  POS-Mediu-Axa Prioritara 

1”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, se afla in implementare, iar 

beneficiarul este S.C. APA SERV S.A. din Municipiul Alexandria. 

Finantarea proiectului este asigurata astfel: 

- Fondul de Coeziune in baza deciziei C.E nr.C/2008/4692/28.08.2008-81.1%; 

-Buget de stat in baza Deciziei C.E/2007/3467/11.07.007 si Ordinului comun al 

M.M.D.D. si MEC nr.1755/2148/2007-12.4%; 

- Contributia financiara de la bugetele locale-2% 

- Contributia financiara a beneficiarului-4.6%. 

Prin adresa nr.8136 din data de 03.12.2018 S.C. APA SERV S.A., solicita suma 

19.160,00 lei, reprezentand diferenta din co-finantarea de 2% neincasata, aferenta bugetului 

local al Municipiului Alexandria. 
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Astfel pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 19.160,00 lei(transfer de la bugetul 

local). 

 

-Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele-incinta fostei U.M. in Municipiul 

Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza realizarea retelei de strazi si realizarea 

utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala) pentru noul cartier de locuinte 

individuale care se va realiza in aceasta zona. 

Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-Subprogramul 

"Regenerare urbana a municipiilor si oraselor "Domeniul construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau 

drumuri publice din interiorul localitatii de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice, si cofinantare din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru finalizarea lucrarilor de executie, este necesara pentru anul 2019, o 

alocatie  de 2.939.580,00 lei, reprezentand contributia din credit  si o alocatie de 1.082.080,00 

lei,  reprezentand contributia de la bugetul de stat la realizarea proiectului. 

 

B-Lucrari noi 

 

-Amenajare Club Pensionari 

Clubul pensionarilor functioneaza la ora actuala in incinta cladirii Casei de Cultura din 

Municipiul Alexandria. 

Deoarece Casa de Cultura va intra intr-un proces de reabilitare si modernizare, este 

necesara mutarea clubului in alta locatie, in vederea desfasurarii in continuare a activitatilor 

specifice. 

Se propune astfel amenajarea unui spatiu in hala veche a Pietei Centrale din 

municipiul Alexandria, situat la etajul I al cladirii vechi, precum si spatiul  de la etajul I al 

cladirii noi (partial). 

Lucrarile constau in reabilitarea acestor spatii si  recompartimentarea lor, in vederea 

crearii de spatii noi cu diverse functiuni: sali de sah, remi, biliard, tenis de masa, biblioteca, 

birouri pentru asociatiile de pensionari, spatii de depozitare, sala multifunctionala, sala de 

claculatoare, grupuri santitare, etc. 

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

2.086.180,00lei.  

 

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

 

-Reactualizare Plan Urbanistic General( PUG )si Regulamentul Local de 

Urbanism(RLU) al Municipiul Alexandria 

Planul Urbanistic General (PUG) este instrumentul de lucru care exprima in plan 

spatial obiectivele administratiei publice locale pe termen mediu (5-10 ani). Face parte din 

programul de amenjare a teritoriului  si de dezvoltare a localitatilor, constituind cadrul legal 

pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare, conform Legii nr.350/2001 privind 
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amenajarea teritoriului si urbanismului, modificata si completata de  OUG nr.7/2011, aprobata 

prin Legea nr.190/2013. 

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa intocmeasca si sa aprobe 

Planul Urbanistic General, precum si Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului 

Alexandria care se actualizeaza periodic. 

Completarea PUG al Municipiului Alexandria urmareste, prin introducerea in cadrul 

documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si permisivitatilor urbanistice generate 

de zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor de autorizare a noilor constructii, 

crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu 

obiectivele politicii locale si a legislatiei in vigoare. 

Ultima actualizare a PUG al municipiului Alexandria a fost realizata in anul 2009, de 

aceea se impune reactualizarea acestuia. 

Astfel in vederea finalizarii elaborarii Planului Urbanistic General(PUG)si 

Regulamentului Local de Urbanism(RLU) al Municipiului Alexandria, pentru anul 2019 este 

necesara o alocatie de 41.000,00 lei. 

 

-Elaborare PUZ si regulamentul aferent acestuia pentru teren situat in Municipiul 

Alexandria, Sos Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51; 

Terenul in suprafata totala de 208.097 mp, situat in Sos.Alexandria-Cernetu,Tarlaua 

51, apartine domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria, asa cum a fost 

declarat prin H.C.L. nr.101/22.05.2009. 

Pentru o utilizare eficienta a acestuia in vederea trecerii terenului din extravilan in 

intravilanul Municipiului, este necesara elaborarea Planului Urbanistic Zonal si regulamentul 

aferent acestuia conform prevederilor Legii nr.350/2001, republicata si actualizata, privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului. 

Astfel pentru anul 2019, pentru finalizarea documentatiei PUZ si regulamentul aferent 

acestuia,  este necesara o alocatie de 21.000,00 lei. 

 

-Intocmire documentatie (Scenariu de securitate la incendiu, sistem de detectie, sistem 

de stingere incendiu cu hidranti interiori si exteriori, DTAC, PT)pentru obtinerea 

autorizatiei privind securitatea la incendiu la sediu Piata Centrala 

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, in vederea 

emiterii autorizatiei  de securitate la incendiu. 

Astfel pentru elaborarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de securitate la 

incendiu  pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 166.440,00 lei. 

 

-Extindere retea alimentare cu gaze naturale peste raul Vedea-SF 

Avand in vedere scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 186.252 mp, situata in 

Municipiul Alexandria  peste raul Vedea, si schimbarea destinatiei terenului in vederea 

amenajarii unui Parc Industrial, precum si alocarea unor terenuri in baza Legii nr.10/2001, ca 

despagubire, situate in zona drumului Alexandria-Cernetu, este necesara extinderea retelei de  
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alimentare cu gaze naturale, astfel incat aceasta sa satisfaca calitativ si cantitativ cerintele 

actualilor si viitorilor consumatori, la nivelul normelor europene actuale. 

Astfel pentru anul 2019 pentru elaborarea documentatiei in faza studiu de fezabilitate 

este necesara o alocatie  de 70.000,00 lei. 

 

-Sistem de supraveghere  video in zonele periferice ale Municipiului Alexandria – 

SF+PT 

Municipalitatea trebuie sa faca fata obligatiilor legate de necesitatile dezvoltarii 

urbane, a celor legate de protectia mediului, de serviciile publice de asistenta sociala, sanatate 

si educatie,etc, fiind necesara montarea unor camere de supraveghere video cu posibilitate de 

inregistrare a imaginilor si pe timp de noapte si stocarea acestora intr-o unitate de inregistrare 

digitala cu capacitate de stocare, in zona periferica a orasului pentru compensarea efectelor  

negative socio-economice si pentru monitorizarea activitatii de protectie a mediului 

inconjurator. 

Documentatiile tehnico-economice  vor  fi elaborate tinand seama de realizarea 

practica a sistemului de supraveghere video cu acoperire in zona periferica a orasului . 

Astfel pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice este necesara o alocatie de 

50.000,00 lei. 

 

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

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune pentru anul 2019 achizitionarea 

urmatoarelor: 

- Generator sudura, diesel -1 buc-10.000,00 lei- necesar pentru dotarea atelierului mecanic, 

c permite alimentarea consumatorilor electrici si sudarea direct de la generator, cu putere 

nominala cu panou de control modern, echipat cu senzor lipsa presiune ulei, frecventa 

nominala 50 Hz. 

 

- Echipamente pentru locuri de joaca-90.000,00 lei, necesare pentru inlocuirea 

echipamentelor deteriorate din mai multe locuri amenajate in municipiul Alexandria cu 

destinatia de locuri de joaca pentru copii.  

  

- Autovehicul special multifunctional -1buc-1.000.000,00 lei echipat cu accesorii pentru 

deszapezire si maturat stradal, este un utilaj fiabil si calitattiv care acopera munca mai multor 

utilaje, necesar pentru executarea serviciilor de intretinere curenta. Poate fi folosit la 

deszapezire in mod deosebit prin cartiere unde nu se poate intra cu utilajele mari, i se poate 

atasa echipament pentru prevenirea poleiului – imprastietoare cu disc sau i se poate atasa in 

spate o imprastietoare de nisip care sa imprastie nisipul cat mai la sol sa nu afecteze 

autoturismele din cartiere, la maturat si spalat stradal prin atasarea la utilaj a unei maturatori 

colectoare. 

 

- Freza de zapada -1 buc-10.000,00 lei - necesara pentru activitatea de deszapezire 

mecanizat,  a trotuarelor, aleilor din parcurile municipiului Alexandria. Echipata cu sistem de 
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evacuare in doua trepte, motor puternic, pornire facila cu electromotor cuplat la priza, viteza 

de deplasare variabila si manevrare usoara, fiabila si de inalta capacitate. 

 

- Sararita autoincarcabila–2 buc-35.000,00 lei - necesara penru raspandire  material 

antiderapant, atasabila pe tirantii  tractorului. Raspandirea se face pe latime fixa de 1830 mm, 

capacitate cupa 1 metru cub.  

 

- Transportor elicoidal - snec incarcare material antiderapant-1 buc-10.000,00 lei, 

necesar pentru incarcarea materialului antiderapant in echipamentele folosite pentru 

imprastiere. Inaltime de ridicare reglabila la 3 – 4 metri, putere motor 2,2 kw. 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

 

B-Lucrari noi  

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori 

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 demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 289.140 ,00 lei. 

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii 

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 demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 739.160 ,00 lei 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria 

Investitia are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona a 

cartierului, asigurarea unor spatii speciale de parcare, precum si o retea de trotuare care sa 

asigure circulatia pietonala in conditii de maxima siguranta. 

De asemenea se  amenajeaza locuri de joaca, un  sistem public de iluminat, mobilier 

urban si amenajarea spatiilor verzi. 

Astfel pentru anul 2019, in vederea finalizarii obiectivului de investitii este necesara o 

alocatie  de 2.340.000 ,00 lei. 
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-Modernizare zona Veterani  in Municipiul Alexandria 

Proiectul propus, are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona 

a cartierului , prin realizarea retelei de strazi(carosabil, trotuare si accese in curti), realizarea 

unui profil transversal, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale, precum si  amenajarea spatiilor 

verzi.elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale,  

Strazile propuse pentru modernizare(str.Oituz, str.Veterani tronson 1 si tronson 2 si 

str.Marasesti) cu o lungime totala de 1418 ml, au caracterul de strazi de legatura si strazi de 

importanta locala pe zona Veterani, avand sistemul rutier alcatuit din pietris cu pamant sau 

pamant compactat sub traficul actual.   

Astfel pentru anul 2019, in vederea finalizarii obiectivului de investitii este necesara o 

alocatie de 1.757.420 ,00 lei. 

 

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

 

-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 

din Municipiul Alexandria-Intocmire Expertiza tehnica+DALI 

Obiectivul de investitii este cuprins in Strategia de dezvoltare a Municipiului  

Alexandria, avand la baza oportunitatea finantarii acestuia   prin Programul  de finantare, 

POR 2014-2020, Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabila-Prioritatea de 

investiții 4.3,Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica,economica si sociala a comunitatilor 

defavorizate din regiunile urbane si rurale. 

Obiectivul specific al acestei Axe prioritare- Prioritatea de investiții 4.3,  este 

imbunatațirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în 

municipiile reședințade județ din România. 

Zona blocurilor 100 este alcatuita dintr-un grup de 14 blocuri de locuinte situate in 

aria delimitate de strazile:Al.Ghica,1 Mai,Cuza-Voda si Fratii Golesti. 

Blocurile construite inainte de anul 1990, cu regim de inaltime P+4E, sunt alcatuite 

din 540 unitati locative, din care 18 sunt proprietatea Municipiului Alexandria, cu un nr. de 

aproximativ 1000 locuitori. 

Locuitorii acestei zone se confrunta cu numeroase probleme cum sunt:supra-

aglomerare,conditii improprii de locuit, lipsa sau accesul redus la infrastructura, lipsa 

veniturilor, pozitii marginale si vulnerabile pe piata muncii, educatie formala scazuta sau lipsa 

educatiei in randul adultilor, rate ridicate ale abandonului scolar, parasire timpurie a scolii, 

absenteeism scoalr in randul copiilor. 

Prin acest proiect se urmareste imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 

zonei de locuit pentru comunitatile marginalizate din Municipiul Alexandria. 

Lucrarile avute in vedere a fi executate in zona blocurilor 100, vizeaza reabilitarea 

suprafetelor carosabile, reabilitarea si modernizarea trotuarelor si intratilor in curti, 

amenajarea zonelor de spatii verde, cat si amenajarea de benzi pavate intre carosabil si zona 

verde, parculete, locuri de joaca pentru copii, reabilitarea si modernizarea utilitatilor(gaze, 

electricitate, apa, canalizare, iluminat public),reabilitarea si modernizarea strazilor de 

importanta secundara care asigura accesul in cartier(str.1 Mai). 
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Se vor expertiza suprafetele carosabile pe strada 1 Mai, precum si aleile, trotuarele din 

zona blocurilor 100 pentru determinarea starii tehnice existente in conformitate cu 

normativele in vigoare si evaluarea lucrarilor care sunt necesare a fi executate. 

Astfel, pentru anul 2019, este necesara o alocatie  de 197.000,00 lei. 

 

-Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 

transport public ecologic"-Intocmire expertiza tehnica+ intocmire SF+actualizare DALI 

pentru "Modernizare str.Libertatii tronson cuprins intre str.Ion Creanga-str.Bucuresti" 

           Obiectivul de investitii  este cuprins in Strategia de dezvoltare a Municipiului  

Alexandria, avand la baza oportunitatea finantarii acestuia   prin Programul  de finantare, 

POR 2014-2020, Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.1. 

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 

teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 

urbana și a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor. 

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

reduce emisiile de carbon în municipiile resedinta de judet prin investiții  bazate pe "Planurile 

de mobilitate urbană durabila". 

Prin proiectul propus se va urmari realizarea investitiilor aferente componentelor 

principale ale sistemului de transport public de calatori prin: 

-achizitia de mijloace de transport pentru prestarea serviciului de transport public de 

calatori; 

-construirea autobazei aferente  transportului public inclusiv infrastructura tehnica 

aferenta; 
-modernizarea statiilor de transport public de calatori; 

            -construirea unei parcari tip Park-Ride; 

-crearea sistemului de bilete integrate pentru calatori e-ticketing; 

-configurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite  de transportul public 

de calatori, in vederea construirii traseelor pistelor pentru biciclete; 

-achizitionarea si instalarea statiilor de reincarcare a automobilelor electrice si 

electrice hibride; 

 -crearea sistemelor de inchiriere biciclete bike-sharing; 

 -modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul orasului pe str.Libertatii,intre 

str.Bucuresti si str.Ion Creanga. 

De asemenea lucrarile avute in vedere a fi executate in cadrul  obiectivului de investitii 

"Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 

public ecologic", vizeaza amenajarea de piste pentru bicicliști care asigura accesul la unele 

obiective de recreere din oras sau la institutiile publice urmand traseul strazilor:str.Bucuresti, 

str.Dunarii, str.Ion Creanga, str.Dr.Stanca ,str.Mircea cel Batran(prelungire)-tronson cuprins 

intre str.Dr.Stanca si Sos.Turnu Magurele , Sos. Turnu Magurele- de la calea ferata pana in 

zona SC KOYO Romania,precum si modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul 

orasului pe str.Libertatii intre str.Bucuresti si str.Ion Creanga. 
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Se vor expertiza suprafetele carosabile pe strazile mentionate mai sus, pentru 

determinarea starii tehnice existente in conformitate cu normativele in vigoare si evaluarea 

lucrarilor care sunt necesare a fi executate. 

Astfel, pentru anul 2019 ,este necesara o alocatie de 441.800,00 lei. 

 

-Reconfigurare trafic rutier si pietonal in zona centrala a Municipiului Alexandria-pasaj 

rutier-actualizare SF+DTAC si intocmire PT 

Lipsa locurilor de parcare a devenit o problema in Municipiul Alexandria datorita 

cresterii numarului de masini detinute  de locuitorii municipiului,  a masinilor care stationeaza 

un timp mai indelungat in Alexandria precum si a numarului mare de masini care tranziteaza 

Alexandria. 

Proiectul vizeaza fluidizarea traficului si crearea de spatii destinate recreerii, prin 

realizarea unui pasaj subteran.Astfel se vor crea un numar de aprox. 300 locuri de parcare care 

vor descongestiona zona centrala iar traficul se va desfasura fluent. 

In vederea depunerii  pentru finantare, proiectul trebuie sa corespunda necesitatilor 

actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 

Avand in vedere ca proiectul propus este intocmit in anul 2014, in faza studiu de 

fezabilitate ceea ce determina actualizarea acestuia precum si intocmirea proiectului tehnic si 

documentatia tehnica in vederea autorizarii, astfel incat sa corespunda cerintelor actuale si 

conditiilor specifice de accesare a Programelor de finantare: 

Astfel, pentru anul 2019, este necesara o alocatie de 400.000,00 lei. 

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str. Mestesugari-SF+DTAC+PT 

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 elaborarii documentatiei tehnico-economice, este 

necesara o alocatie  de 60.000 ,00 lei. 
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