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Nr.11627 /27.05.2019                                                                                       PRIMAR, 

                                                                                                                   Victor DRAGUSIN 
 
 

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2019 

(rectificare luna mai ) 
 

 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

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

 

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

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.2595/20.05.2019 

achizitionarea urmatoarelor bunuri pentru anul 2019: 

        -Masa de tenis din beton pentru exterior-2 buc-18.000,00 lei; 
       -Masa de sah/table cu banci pentru exterior-3 buc-10.500,00 lei 

- necesare pentru desfasurarea activitatilor sportive/recreative din parcul padurea Vedea; 
       -Robot de curatare bazin de inot -se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul 

local cu suma de 17.000,00 lei. 

 

   

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

B-Lucrari noi 

 

Retea de iluminat public in incinta fostei UM in Municipiul Alexandria-Proiectare si 

executie 

        Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice,in incinta fostei 

unitati militare, respectiv: 

        -inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica cu iluminat prin utilizarea 

unor lampi cu eficienta energetica ridicata,si asigurarea confortului corespunzator, inclusiv 

prin reabilitarea instalatiilor electrice-stalpi,retele,etc; 

       -achizitionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; 

       -crearea/extinderea/reintregirea sistemului de iluminat public; 

      -utilizarea surselor regenerabile de energie; 
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       Proiectul a fost depus si am obtinut finantare prin Programul Operational Regional 2014-

202.Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,Operatiunea C-Iluminat Public. 

Astfel, pentru anul 2019 este necesara o alocatie de 73.500,00 lei, din credit    

reprezentand contributia  de la bugetul local la realizarea proiectului. 

 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

 

B-Lucrari noi  

-O mai buna conexiune  a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T- Proiectare si 

executie 

Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul nostru si tinand 

cont ca traseul drumului national DN51 se suprapune cu traseul str.Al.Ghica si 

str.Mestesugari si str.Dunarii, sistemul rutier in cauza este grav deteriorat, aproape 

impracticabil, iar traficul se desfasoara cu mare greutate, afectand siguranta locuintelor din 

zona, este necesara reabilitarea carosabilul, trotuarele si intrarile in curti  si amenajarea 

spatiilor verzi ale strazii , precum si colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul 

strazii, cu devieri de retele hidroedilitare subterane, refaceri de bransamente si racorduri 

individuale, dezafectari racorduri pluviale existente si aducere la cota a capacelor caminelor 

de la nivelul strazii.  

De asemenea pe strazile Fabricii si Sos.Turnu Magurele sistemul rutier este degradat 

traficul se desfasoara cu mare greutate, fiind necesara reabilitarea acestor strazi prin 

amenajarea infrastructurii, precum si a stratului de uzura din asfalt pentru asigurarea conditiile 

optime de siguranta si confort in circulatia rutiera si pietonala. 

Proiectul a fost depus si am obtinut finantare pe Programul Intereg V-A Romania-

Bulgaria, Axa Prioritara1-"O regiune bine conectata". 
Avand in vedere ca s-a semnat contractul de finantare nr.6116/19.03.2019, este 

necesara intocmirea proiectul tehnic si lansarea in executie a obiectivului. 

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

cheltuieli neeligibile si 1.587.070,00 lei reprezentand contributia  de la bugetul de stat la 

realizarea proiectului. 

 

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

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada HCC(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea)-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 40.000,00 lei. 
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-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea)- SF+DTAC+PT 

 

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 elaborarii documentatiei tehnico-economice, este 

necesara o alocatie  de 40.000 ,00 lei 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

 Maria GOGOI 

 

 

 

 

                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                      Mihaela IVAN                  
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