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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat, 

BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ 

BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ     PRIMAR 

Nr.25350/20.10.2021     Victor DRAGUȘIN 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții 

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local 

în anul 2021  

 

 

Cap. 51.02  - AUTORITATI PUBLICE 

C.– Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii  

1. Tehnica de calcul 

 Primaria Municipiului Alexandria solicita achizitionarea de calculatoare necesare pentru dotarea birourilor. 

 Suma solicitată  este de                 

2. Platforma de comunicare on- line(suport tehnic) 

      Valoarea pentru achizitionarea platformei de comunicare on- line a fost redusa cu suma  

 

Cap. 61.02  - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021 

1. Sistem de avertizare optica/acustica si documentatie omologare RAR 

Direcția Poliția Locală  Alexandria solicită achizitionarea unui sistem de avertizare optica/acustica care consta in: 

- Suporti  pentru sustinerea rampa luminoasa , pe pavilionul autovehiculului 

- Rampa luminoasa cu led 

- Dispozitiv de avertizare acustica (sirena), cu posibilitatea de adresare publica – putere 100 W. 

Documentatia omologata RAR  - mentiune in CIV "Echipare specifica Politia Locala" 

Suma solicitată  este de13.000,00 lei. 

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT 

A – Lucrari in continuare 

1. Reabilitare Cresa nr.4 - Executie 

Suma solicitata este de 115.000,00 lei. 

6. Modernizare si reabilitare cladire Sc. Al. Colfescu-Proiectare si Executie 

    La obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare cladire Sc. Al. Colfescu" se reduce cu suma de 250.000,00 lei. 

 

C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021 

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

La obiectivul de investitii "Amenajare curte(covor asfaltic) –Liceul Tehnologic nr.1 DALI+PT+DTAC " se reduce cu 

suma de 62.340,00 lei. 

6. Reabilitare sala de sport – Liceul Tehnologic nr.1 – DALI+PT+DTAC 
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La obiectivul de investitii "Reabilitare sala de sport – Liceul Tehnologic nr.1 DALI+PT+DTAC " se reduce cu suma 

de 62.340,00 lei. 

3. Amenajare curte – Liceul C. Noica – DALI+PT+DTAC 

La obiectivul de investitii "Amenajare curte – Liceul C. Noica DALI+PT+DTAC " se reduce cu suma de 62.340,00 lei. 

7. Anvelopare cladire Lic.Teoretic C. Noica – DALI+PT+DTAC 

La obiectivul de investitii "Anvelopare cladire Lic. Teoretic C. Noica DALI+PT+DTAC" se reduce cu suma de 

62.340,00 lei. 

32. Rampa pt. persoane cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Mihai  Viteazul – suplimentare 

Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazu "solicita pentru persoanele cu dizabilitati  o rampa de acces pana la platforma, astfel 

incat sa se poata urca si cobori cu un scaun cu rotile. 

Suma solicitată este de 10.500,00 lei. 

40. Truse laborator fizica – 3 buc. – Scoala Gimnaziala Mihai  Viteazul 

Pentru desfasurarea activitatilor didactice la clasa sunt necesare 3 buc.truse la laboratorul de fizica: 

- Trusa pentru tabla magnetica – 1 buc 

- Trusa mecanica 1- 1 buc 

- Trusa mecanica 2 – 1 buc 

  Suma solicitata este de 10.600,00lei 

26. Tehnica de calcul – laptop - 8 buc. – ScoalaGimnaziala Mihai  Viteazul 

Pentru asigurarea unui invatamant de calitate si pentru predarea orelor on-line este nevoie de achizitionarea a 8 buc. 

laptop-uri.  

Suma solicitată este de 26.400,00 lei. 

41. Liceul Al. Ghica – Pompa apa pt. CT 

În urma verificarii centralei termice exsistente a liceului Al. Ghica s-a constatat o defectiune la pompa cu circuit primar, 

astfel ca acesta trebuie inlocuita cat mai curand intrucat vremea rece s-a instalat iar elevii si salariatii au nevoie de 

incalzirea spatiilor liceului in vederea bunei functionari a procesului de invatamant.. 

Suma solicitata este de 19.000,00 lei. 

42. Liceul Tehnologic Nr.1- Cazane pt. CT – 2 buc 

Ca urmare a repetatelor defectiuni ale celor doua cazane si a starii de uzura avansata a materialelor din care sunt 

realizate, este imperios necesara atat inlocuirea acestora din cadrul centralei termice a Liceului Tehnologic Nr.1 

Alexandria cat si toate echipamentele necesare. 

Suma solicitata este de 392.000,00 lei. 

Cap. 67.02  - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021 

1. Reabilitare Sala Sport Peco – DALI+PT+DTAC 

La obiectivul de investitii " Reabilitare Sala Sport Peco - DALI+PT+DTAC " se reduce cu suma de 63.000,00 lei. 

12. Videoproiector Club Pensionari 

Pentru activitățile care se vor desfășura în condiții optime la locația nouă a Clubului Pensionarilor este necesară 

achoziționarea unui videoproiector cu suport pentru tavan și cablu. 

Suma se reduce cu 7.000,00 lei 

 

B. – Lucrari noi 

1. Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional  pt. tineri" 
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La obiectivul de investitii Sistematizare vertical si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pt. tineri", suma 

solicitata este de 292.000,00 lei  

 

Cap. 68.02  - ASISTENTA SOCIALA  

C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021 

1. Tehnica de calcul 

Ca suport pentru acest obiectiv este necesara comunicarea digitala cu alte institutii publice si private si conectarea 

sistemului propus al sistemului informatic existent in cadrul institutiei. Sistemul propus va utiliza nomenclatoarele 

existente in cadrul bazelor de date detinute de institutie si va oferi utilizatorilor o interfata web si mobile. 

Achizitia de echipamente pentru conectarea DAS cu Primaria Municipiului Alexandria prin fibra optica (inclusiv telefonie), 

in vederea imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor furnizate de administratia publica la nivelul Municipiului Alexandria. 

Suma solicitata esde de 7.000,00 lei. 

Cap. 70.02  - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

B. -  Lucrari noi 

5. Retele tehnico-edilitare locuinte ANL zona Pepiniera II 

La obiectivul de investitii "Retele tehnico-edilitare locuinte ANL zona Pepiniera II " se reduce cu suma de 722.980,00 

lei. 

C. – Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii 

25. Pubele colectare selective 

Se reduce cu suma de 122.460,00 lei. 

44. Lama de zapada  

In vederea colectarii zapezii de pe strazi in perioada de iarna, este necesara o lama de zapada  prevazuta cu sistem de 

ridicare, compatibila cu autobasculanta. 

Suma solicitata este de 46.000,00 lei. 

6. Echipamente pentru locuri de joaca si placa plana si alveolara din granule de cauciuc  

Pentru amenjarae locurilor de joaca cu tartan, pe suport de ciment si nisip sunt necesare echipamente noi, pentru 

inlocuirea celor deteriorate. 

Se reduce cu suma de 12.140,00 lei. 

45. Set furci buldoexcavator – necesar pentru paleti cu prindere pe cupa frontala a buldoexcavatorului 

Suma solicitata esde de 6.140,00 lei. 

Cap. 84.02  - TRANSPORTURI 

2. Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-SERE 

La obiectivul de investitii "Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-SERE" se suplimenteaza cu suma de 

90.000,00 lei 

 

      BIROUL INVESTIȚII FONDURI                                                            BIROUL INVESTIȚII FONDURI 

         CU FINANȚARE INTERNĂ                                                                   CU FINANȚARE EXTERNĂ 

                     Șef Birou,                           Șef Birou,   

 Andreea UNTEȘU                                                                                Claudia PÎRJOLEA  
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