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NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții 

cu finanțare parțială sau integrala din bugetul local 
in anul 2021 – rectificare 28 iunie 2021 

 
 

Cap. 65 - INVATAMANT 
 
C. - Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021 

22. & 25. Copiator multifuncțional pentru unitățile de învățământ 
Copiatoarele existente in unitățile de învățământ sunt vechi, se defectează repetat si nu asigura 

necesitățile unității de învățământ pentru buna desfășurare a activităților didactice. 
 Având in vedere solicitările unităților de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune 
achiziționarea unor copiatoare multifuncționale, care sa asigure necesitățile unităților de învățământ 
pentru buna desfășurare a activităților de învățământ, a tipăririi subiectelor pentru examenele noționale.  
Astfel, pentru anul 2021,  este necesara modificarea alocării bugetare după cum urmează: 
- 18.000,00 lei – Școala Gimnaziala Mihai Viteazul – solicitare nr. 12095/14.05.2021 
- 14.000,00 lei – Colegiul National Al. I. Cuza – solicitare nr. 12674/ 20.05.2021  

26. & 28. Videoproiectoare pentru unitățile de învățământ 
Utilizarea videoproiectoarelor a adus îmbunătățiri semnificative in sectorul educației prin 

simplificarea proceselor de învățare. Tehnologia a fost integrata in toate nivelurile de învățare, inclusiv 
scoală primara, gimnaziu, liceul si instituțiile de învățământ superior. 
 Având in vedere solicitările unităților de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune 
achiziționarea unor videoproiectoare, care sa asigure o experiența de învățare mult mai buna decât 
folosind doar metode clasice, ducând la creșteri semnificative ale concentrării, receptivității si implicării 
elevilor in timpul orelor. 
Astfel, pentru anul 2021,  este necesara modificarea alocării bugetare după cum urmează: 
-   7.000,00 lei – Colegiul National Al. I. Cuza – solicitare nr. 12674/ 20.05.2021 
-   7.000,00 lei – Școala Gimnaziala Mihai Viteazul – solicitare nr. 12095/14.05.2021 

33. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilități 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, persoanele cu dizabilități beneficiază de 
drepturi si accesibilități in condițiile legii , corespunzător gradului de handicap stabilit. 
Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul” nu are in dotare cai de acces corespunzătoare pentru a asigura 
accesul in unitatea de învățământ a persoanelor cu handicap locomotor. 
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Așa cum reiese din adresa nr. 1228/09.06.2021 formulata de către reprezentantul legal al unității de 
învățământ Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, sunt 2 elevi cu handicap locomotor care frecventează 
cursurile unității de învățământ iar accesul acestora in incinta este dificil datorita lipsei dotărilor 
specifice. 
In consecința, pentru instalarea unei rampe pentru persoane cu handicap pe scările de acces in incinta, 
este necesara o alocație bugetara de 50,000.00 lei.  

34. Sisteme de alarma pentru unitățile de învățământ 
 Pentru desfășurarea in condiții de siguranță a activităților in incinta Colegiului National Al. I. 
Cuza, asigurarea securității elevilor si personalului, asigurarea securității echipamentelor cu care este 
dotata unitatea, este necesara instalarea unui sistem antiefracție in cele doua corpuri de clădire. 
In prezent: 
- unitatea de învățământ nu are angajat personal care sa asigure paza pe timpul nopții, 
- in urma controlului efectuat de către Inspectoratul de Politie Județean Teleorman in data de 

12.01.2020 a fost recomandata instalarea unui sistem antiefracție. 
 Având in vedere solicitările unității de învățământ, se propune achiziționarea unui sistem antiefracție, 
care sa asigure necesitățile unității de învățământ pentru buna desfășurare a activităților de învățământ. 
Astfel, in baza solicitării unității de învățământ nr. 1121/15.06.2021, pentru anul 2021,  este necesara o 
alocare bugetara de 6.700,00 lei. 

35. Achiziționare de utilaje agricole de capacitate redusa necesare procesului de învățământ  
 la Liceul N. Bălcescu 
 Prin contractul nr. 850/08.06.2021, încheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale in 
calitate de Finanțator, Primăria Municipiului Alexandria in calitate de ordonator secundar de credite, si 
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu in calitate de Beneficiar, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 
aloca in cadrul Programului de finanțare nr. 252346/07.04.2021, suma de 225.000,00 lei in vederea 
asigurării finanțării de investiții specifice precum si a cheltuielilor materiale necesare funcționarii liceului, 
in condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare 
si a Hotărârii Guvernului nr. 533/2020 pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiara a 
liceelor cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
Suma va fi utilizata pentru achiziționarea de utilaje agricole de capacitate redusa. 
 
36. Obținerea Autorizației de Securitate la incendiu 
 Conform prevederilor HGR nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții si 
amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, art.1, lit. (j,k), clădiri 
pentru sedii ale autorităților publice, indiferent de aria construita, investitorii au obligația achiziționării de 
servicii de proiectare pentru întocmirea documentației si execuția lucrărilor pentru obținerea autorizației 
privind securitatea la incendiu. Astfel, se propune, ținând cont de solicitarea unității de învățământ 
transmisa prin adresa nr. 13109/23.05.2021, alocarea sumei de 52,230.00 lei Liceului Teoretic 
„Constantin Noica”, pentru întocmirea documentației si finalizarea execuției lucrărilor pentru obținerea 
autorizației privind securitatea la incendiu: 
- 30,000.00 lei necesar pentru înlocuirea ușilor pe căile de acces si dotarea cu sistem de 

autoînchidere; 
- 22,230.00 lei suma necesara pentru refacerea documentației in vederea obținerii Autorizației de 

Securitate la incendiu. 
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Cap.70 - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
 
7. Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandria 
 Obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat in Municipiul Alexandria, județul 
Teleorman” a fost aprobat la finanțare in cadrul „Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a 
gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public”, derulat prin Administrația Fondului 
pentru Mediu. Investiția se va realiza in intravilanul municipiului Alexandria, pe un număr de 11 
(unsprezece) străzi, prin înlocuirea actualelor corpuri de iluminat stradal cu un număr de 401 corpuri de 
iluminat noi, cu LED, precum si înființarea unui sistem de telegestiune, care va permite reglarea fluxului 
luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții. 
A fost încheiat contractul de finanțare nr. 71/15.06.2021, in valoare de 935.389,99 lei, reprezentând 
89,99% din valoarea cheltuielilor eligibile de 1.039.437,71 lei. 
In acest sens, este necesara alocarea in buget a sumei de 1.137.374,80 lei (din care C+M = 550.704,71 
lei), reprezentând valoarea totala a investiției, defalcata astfel: 
- Anul 2021 = 500.000 lei, din care 467.700,00 lei finanțare de la bugetul de stat si 32,300.00 lei 

finanțare din bugetul local; 
- Anul 2022 = 637.374,80 lei. 
 
 
 
Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Interna  Birou Investiții Fonduri cu Finanțare 
Externa 

Șef Birou,       Șef Birou, 
 Andreea UNTESU   Claudia PIRJOLEA 
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