
1 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                               Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                        PRIMAR,            
Nr.10493/19.04.2017                                                                                      Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii  

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017 

(rectificare luna aprilie ) 

 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

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

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu sediu Gradinita cu P.N. nr.3 

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 pentru cladirea Gradinitei cu P.N. nr.3 , intocmirea documentatiei  si 

executia de lucrari in vederea obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu. 

Astfel pentru anul 2017, este necesara o alocatie de 16.000 ,00 lei. 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

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

-Modernizare drum de exploatare agricola zona pasarela peste raul Vedea-DJ 504-Studiu 

de Fezabilitate(SF); 

Obiectivul general al proiectului are ca scop crearea infrastructurii agricole necesare 

pentru asigurarea conditiilor optime de siguranta si confort privind circulatia producatorilor 

agricoli, agentilor economici si asigurarea legaturii cu alte cai de comunicatii, astfel incat acest 

drum sa fie utilizat pe tot parcursul anului. 

            Avand in vedere ca acest drum este foarte circulat de locuitorii municipiului Alexandria, 

deteriorat si aproape impracticabil, se impune amenajarea infrastructurii, precum si a stratului de 

uzura din asfalt pentru imbunatatirea accesului la exploatatiile agricole in orice perioada de timp 

si cu orice vehicul, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. 

             La sfarsitul lunii martie a acestui an, a aparut oportunitatea depunerii spre finantare a 

acestui proiect propus prin lansarea apelului de proiecte in cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala (PNDR), 2014-2020, sM-4.3-Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole si silvice(componentele de infrastructura agricola si silvica). 

              Proiectul trebuie intocmit in concordanta cu prevederile  "Ghidului Solicitantului" 

pentru finantarea proiectelor de infrastructura de baza si de acces agricol si silvic. 
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Astfel, pentru anul 2017, pentru elaborarea documentatiei in faza-Studiu de Fezabilitate 
este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 

-Modernizare drum de exploatare agricola zona Rusca- Studiu de Fezabilitate(SF); 

Obiectivul general al proiectului are ca scop crearea infrastructurii agricole necesare 

pentru asigurarea conditiilor optime de siguranta si confort privind circulatia producatorilor 

agricoli, agentilor economici si asigurarea legaturii catre alte cai de comunicatii, astfel incat acest 

drum sa fie utilizat pe tot parcursul anului. 

            Avand in vedere ca acest drum este foarte circulat de locuitorii municipiului Alexandria, 

deteriorat si aproape impracticabil, se impune amenajarea infrastructurii, precum si a stratului de 

uzura din asfalt pentru imbunatatirea accesului la exploatatiile agricole in orice perioada de timp 

si cu orice vehicul, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. 

             La sfarsitul lunii martie a acestui an, a aparut oportunitatea depunerii spre finantare a 

acestui proiect propus prin lansarea apelului de proiecte in cadrul Programului National de 

Dezvoltare Rurala (PNDR), 2014-2020, sM-4.3-Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole si silvice(componentele de infrastructura agricola si silvica). 

              Proiectul trebuie intocmit in concordanta cu prevederile  "Ghidului Solicitantului" 

pentru finantarea proiectelor de infrastructura de baza si de acces agricol si silvic. 

Astfel, pentru anul 2017, pentru elaborarea documentatiei in faza-Studiu de Fezabilitate 

este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 
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