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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII           Aprob,     
BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNĂ             PRIMAR 
Nr.24062/22.10.2020            Victor DRAGUSIN 
                                            
                     
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2020 
(rectificare luna octombrie 2020) 

 
    
Cap. 65 – INVATAMANT 
B - Lucrari noi  
- Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7   
Grădinita cu Program Prelungit nr.7 este situată in intravilanul municipiului Alexandria, strada Av. 
Colfescu, nr.79. 
Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea adecvată a curtii cu alei, amenajarea unui parc , 
precum si amenajarea unor locuri de joacă asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii de 
sigurantă, in incinta unitatii de invatamant. 

Astfel pentru anul 2020 in vederea lansării in executie este necesara o alocatie de 417.160,00 lei. 
 
C. - Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 
- Executie lucrari instalatie iluminat de siguranta  Liceul Tehnologic nr.1 
Conform prevederilor  HGR nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care 
se supun avizării si/sau autorizării 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, precum si executia lucrarilor pentru obtinerea autorizatiei 
privind securitatea la incendiu. 
Astfel se propune, tinand cont de solicitarea unitătii de invătămănt nr.4629/25.09.2020 executia de 
lucrări instalatie iluminat de sigurantă in vederea obtinerii autorizatiei privind securitatea la incendiu. 

Pentru anul 2020 in vederea lansării in executie este necesara o alocatie de 95.100,00 lei. 

- Expertiza tehnica (actualizare) cladire Scoala Gimnaziala nr.5 
Prin Ordinul  nr.2956/22.10.2019 s-a modificat şi completat reglementarea tehnica "Cod de proiectare 
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P100-1/2013, aprobata prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.465/2013. 
In vederea intocmiri proiectului tehnic si a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de 
construire la clădirea Scolii Gimnaziale nr.5, declarata monument istoric , este necesara actualizarea 
expertizei tehnice a clădirii intocmite de un expert si un verificator tehnic atestaţi de Ministerul Culturii şi 
Cultelor pentru exigenţele specifice domeniului monumentelor istorice, cu respectarea cerinţelor privind 
calitatea lucrărilor în construcţii conform prevederilor din Legea nr.10/1995. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea actualizării expertize tehnice, este necesara o alocatie de 
29.300,00 lei. 
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Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
B - Lucrari noi  
- Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, Municipiul Alexandria 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitătii Serviciul public de interes local, Administratia 
Domeniului Public, propune prin solicitarea nr.5902/15.10.2020, lansarea in executie a lucrărilor  pentru 
amenajarea unui spatiu destinat depozitării si creării posibilitătii de păstrare in conditii optime a 
materialelor si echipamentelor necesare la sera municipiului Alexandria. 
Pentru anul 2020 in vederea lansării in executie este necesara o alocatie de 318.000,00 lei. 
 
Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
B - Lucrari noi  
- Desființare Bloc B10, în Municipiul Alexandria 
Blocul B10 se află in intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 si a fost construit in anul 1967. 
Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 317,00 mp, asa 
cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 23919.  
Precizăm că asupra clădirii nu s-a realizat nici o intervenţie în ceea ce privește structura de rezistenţă, 
situaţie care a condus la afectarea echilibrului şi stabilităţii acesteia. 
Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de 
intensitate medie din 1986, 1990 și 2004. 
În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc 
ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime. 
Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor 
funcționale este desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform 
Legii 10/1995 - Legea privind calitatea în construcțiii și Legii 114/1996 - Legea locuinței. 
Pentru anul 2020 in vederea desfiintarii cladirii este necesara o alocatie de 807.090,00 lei. 
 
- Desființare Bloc B11, în Municipiul Alexandria 
Blocul B11 se afla in intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 si a fost construit in anul 1967. 
Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 195,0 mp, asa 
cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 31172.  
Precizăm că asupra clădirii nu s-a realizat nici o intervenţie în ceea ce privește structura de rezistenţă, 
situaţie care a condus la afectarea echilibrului şi stabilităţii acesteia. 
Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de 
intensitate medie din 1986, 1990 și 2004. 
În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc 
ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime. 
Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor 
funcționale este desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform 
Legii 10/1995 - Legea privind calitatea în construcțiii și Legii 114/1996 - Legea locuinței. 
Pentru anul 2020 in vederea desfiintarii cladirii este necesara o alocatie de 418.680,00 lei. 
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C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 
- Alimentare cu energie electrica - post de transformare "Centru rezidential pentru persoane 

fara adăpost" 
Asa cum reiese din solicitarea nr.8935/28.08.2020 a Directiei de Asistentă Socială, "Centrul rezidential 
pentru persoane fara adăpost" situat in str.Dunării nr.280, nu dispune de un racord direct la reteaua de 
furnizare a energiei electrice, fiind utilizată in prezent o conexiune temporară, care alimentează locul de 
consum de la o societate comercială din vecinatate. 
Datorită faptului ca bransamentul temporar la reteaua societatii comerciale din vecinatate nu garanteaza 
furnizarea pe termen lung a energiei electrice necesare functionarii "Centrului rezidential pentru 
persoane fara adăpost", totodata bransamentul monofazat asigurat prin reteaua temporară, nu permite 
functionarea unor masini industriale aflate in dotarea "Centrului Rezidential", este necesara racordarea 
la un bransament trifazat pentru conectarea directă la un post de transformare destinat acestui loc de 
consum. 
Astfel pentru anul 2020, este necesară o alocatie de 190.000,00 lei. 
 
 
 

Sef Birou, 
Andreea UNTESU 

                                                                                                                                     
 
      
                                                                                                                                                   Intocmit, 
                                                                                                                                              Mihaela IVAN                                             
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