
1 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                     Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                              PRIMAR,            
Nr.2276/30.01.2018                                                                                Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2018 

 

 

 

 Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 
-Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte 

Conform prevederilor legale, investitorii au obligatia sa achite taxe, avize, comisioane 
ISC, APM, CEZ Distributie, Wirom Gas, Politia Rutiera, Telecom, Apa Serv,etc,pentru 
obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care exista elaborate studii 
de fezabilitate sau documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si proiecte tehnice mai 
vechi, este necesara actualizarea acestor documentatii si verificarea acestora de catre verificatori 
atestati. 

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 79.000,00  lei. 

 

-Tehnica de calcul 
Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu mai sunt compatibile 

cu sistemele de operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea a 10 statii de lucru 
cu tehnica noua pentru PC care cuprind: 

-Server-1 buc; 
-Statii de lucru (sisteme de operare+ Office)-10 buc; 
-Laptop(sisteme de operare+ Office); 
-Monitoare LCD ; 
-Imprimante; 
-UPS-uri. 
Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 100.000,00 lei. 

 

 -Programe si sisteme informatice 
Avand in vedere pierderea suportului tehnic pentru sistemul de operare Windows XP se 

impune schimbarea licentelor la 10 de statii de lucru, fiind necesara achizitionarea de  
echipamente informatice, pentru salvarea si securizarea bazelor de date care cuprind: 

-serverele de aplicatii+licenta sistem de operare Windows Server 2008 2RD+ Office 
2010-10 buc si Office 2013;  

-Sisteme de operare WIN 7; 
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-Sisteme de operare WIN 8; 
-Dezvoltare Web site alexandria.ro. 
Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 145.000,00  lei. 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

A.-Lucrari in continuare 

-Sarpanta sala de sport si imprejmuire la Colegiul National Al.I.Cuza 
Colegiul National „Al.I.,Cuza”, institutie a invatamantului preuniversitar din Municipiul 

Alexandria, este situat pe strada Carpati, nr.27. 
Obiectivul general al proiectului vizeaza  asigurarea unei bune functionari  a cladirii salii 

de sport din cadrul unitatii de invatamant liceal precum si cresterea sigurantei elevilor, prin 
securizarea accesului in unitatea de invatamant.  

Cladirea salii de sport are o vechime de peste 40 de ani, suferind deteriorari in timp, 
acoperisul degradandu-se de asemenea datorita actiunilor precipitatiilor si a factorilor climaterici. 

Obiectivul de investitii "Sarpanta sala de sport si imprejmuire la Colegiul National 
Al.I.Cuza" este in curs de executie iar pentru anul 2018 in vederea finalizarii obiectivului este 
necesara o alocatie de 263.000,00 lei. 

B-Lucrari Noi 

-Reabilitare cresa nr.4 in Municipiul Alexandria –Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a 

anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, cladire situata in Municipiul Alexandria , 
str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Cresa nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita in anul 
1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitare cresa nr.4 
in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 66.320,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local  si o alocatie de 1.015.470,00 lei reprezentand contributia de la bugetul de stat 
la realizarea obiectivului de investitii. 

-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei  cu PP nr.4 in Municipiul 

Alexandria– Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a 

anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, cladire situata in Municipiul Alexandria , 
str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita in 
anul1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  
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In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii" Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 68.630,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local si o alocatie de 1.396.050,00 lei ,reprezentand contributia de la bugetul de stat 
la realizarea obiectivului de investitii. 

-Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria -

Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii 

prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii,cladire situata 
in Municipiul Alexandria , str.Av.Al.Colfescu nr.79. 

Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.7 din Municipiul Alexandria a fost construita in 
anul1974 si are un regim de inaltime P+1E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii" Modernizare si 
reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 40.020,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local si o alocatie de 815.660,00 lei ,reprezentand contributia de la bugetul de stat la 
realizarea obiectivului de investitii. 

-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul 
Alexandria-Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de cladire 
in incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in vedere ca in 
prezent activitatea unitatii de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa insuficiente pentru 
desfasurarea procesului de invatamant. 

Cladirea propusa pentru construire,  situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15,va avea  un 
regim de inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       
           In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 



4 

 

cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Extindere cladire si 
amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 348.250,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul 
Alexandria din bugetul local si o alocatie de 4.734.400,00 lei ,reprezentand contributia de la 
bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

-Modernizare spatii de agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel Mare in 

Municipiul Alexandria -Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea unor spatii de 

agreement , imprejmuire si imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii  care se afla in 
incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria. 

Cladirea propusa pentru anvelopare situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15, a fost 
construita in anul 1981 si are un regim de inaltime P+3E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii " Modernizare spatii 
de agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 27.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local si o alocatie de 518.990,00 lei ,reprezentand contributia de la bugetul de stat la 
realizarea obiectivului de investitii. 

-Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu in Municipiul 

Alexandria- Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii  

scolii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii,cladire 
situata in Municipiul Alexandria ,str.Dunarii.nr.292. 

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu construita in anul 
1981 are un regim de inaltime P+1E si este formata din trei corpuri contruite in etape diferite si 
anume: 

-corpul A construit in anul 1935; 
-corpul B construit in anul 1965; 
-corpul C construit in anul 1994.   
Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 

infrastructurii educationale.  
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii " Modernizare si 
reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu in Municipiul Alexandria". 
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Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 104.310,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul 
Alexandria din bugetul local si o alocatie de 3.163.740,00 lei ,reprezentand contributia de la 
bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 

-Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria- Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice 

asupra invelitorii, inlocuirea tamplariei,lucrari de reparatii interioare si exterioare, cladire situata 
in Municipiul Alexandria , str.Libertatii, nr.148, avand functiunea de scoala gimnaziala. 

   Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.5 din Municipiul Alexandria, a fost 
declarata monument istoric si a fost construita in anul1889 avand un regim de inaltime P+1E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitare cladire 
Scoala gimnaziala nr.5  in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 27.110,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local si o alocatie de 748.310,00 lei ,reprezentand contributia de la bugetul de stat la 
realizarea obiectivului de investitii. 

-Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6 in Municipiul Alexandria- 

Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii  

scolii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, cladire 
situata in Municipiul Alexandria , str.1 Mai , nr.107. 

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.6 are un regim de inaltime P+1E si este 
formata din trei corpuri contruite in etape diferite si anume: 

-corpul A construit in anul 1969; 
-corpul B construit in anul 1974; 
-corpul C construit in anul 1994.   
Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 

infrastructurii educationale.  
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitarea si 
modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 97.260,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local,si o alocatie de 3.934.100,00 lei , reprezentand contributia de la bugetul de stat 
la realizarea obiectivului de investitii. 
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-Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 in 
Municipiul Alexandria- Proiectare+executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii 
prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, modernizarea 
instalatiilor termice,electrice si sanitare, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.1907, nr.60 
Bis. 

Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.7 din Municipiul Alexandria a fost 
construita in anul 1969 si are un regim de inaltime P+2E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitarea si 
modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 in Municipiul Alexandria " 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 53.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 
din bugetul local si o alocatie de 1.209.280,00 lei , reprezentand contributia de la bugetul de stat 
la realizarea obiectivului de investitii. 

-Modernizare si reabilitare cladire Liceul tehnologic nr.1 in Municipiul Alexandria-- 

Proiectare+executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii 

prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, modernizarea 
instalatiilor termice,electrice si sanitare, cladire situata in Municipiul Alexandria , Sos. Turnu 
Magurele, nr.1-3. 

Cladirea unde functioneaza Liceul tehnologic nr.1  din Municipiul Alexandria formata 
din 4 corpuri a fost construita in anul 1975 si are un regim de inaltime P+2E. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitarea si 
modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 in Municipiul Alexandria " 

Astfel pentru anul 2018 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie 
este necesara o alocatie de 530.400,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul 
Alexandria din bugetul local si o alocatie de 661.800,00 lei , reprezentand contributia de la 
bugetul de stat la realizarea obiectivului de investitii. 
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-Amenajare teren sintetic(handbal+volei)la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat  
Obiectivul general al proiectului vizeaza eficientizarea serviciilor oferite in procesul 

educational, contribuind la imbunatatirea nivelului activitatilor scolare si extrascolare din 
unitatea de invatamant.  

Liceul Pedagogic Mircea Scarlat este frecventat de un numar mare de elevi, cu rezultate 
deosebite la concursurile sportive.  

Terenul de sport al scolii se afla intr-o stare avansata de degradare, fiind impropriu 
desfasurarii activitatilor sportive.Astfel se impune amenajarea acestui teren,(handbal si volei) 
prin acoperire cu un gazon de tip artificial/sintetic. 

 Terenul  va creste nivelul de  siguranta al elevilor in timpul orelor de educatie fizica, si 
va oferi un cadru placut organizarii diverselor activitati sportive. 

Astfel, pentru anul 2018, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie de 

563.340,00 lei . 

-Amenajare teren sintetic(fotbal) Liceul Tehnologic nr.1 - 
Obiectivul general al proiectului vizeaza eficientizarea serviciilor oferite in procesul 

educational, contribuind la imbunatatirea nivelului activitatilor scolare si extrascolare din 
unitatea de invatamant.  

Liceul Tehnologic nr.1,situat in Sos.Turnu Magurele nr.1-3, este frecventat de un numar 
mare de elevi, cu rezultate deosebite la concursurile sportive ,avand clase cu profil sportiv inca 
din anul 1990. 

Terenul de sport al scolii prezinta un grad ridicat de degradare, fiind impropriu 
desfasurarii activitatilor sportive.Astfel se impune amenajarea acestui teren,(handbal) prin 
acoperire cu un gazon de tip artificial/sintetic. 

Terenul  va creste nivelul de  siguranta al elevilor in timpul orelor de educatie fizica, si va 
oferi un cadru placut organizarii diverselor activitati sportive. 

Astfel, pentru anul 2018, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie de 

566.770,00 lei . 

-Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria -executie 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal restaurarea cladirii gradinitei,  

monument istoric, precum si marirea spatiului destinat activitatilor educationale,prin extinderea 
cladirii printr-o constructie noua, cu regim de inaltime D+P+1E. 

Gradinita cu Program Prelungit nr.10 ,construita in anul 1920 ,se afla amplasata pe strada 
Dunarii, nr.131 si este alcatuita din 4 (patru) corpuri de cladire: C1, C2, C3, C4, corpul de cladire 
C1 ,fiind declarat monument istoric.Corpurile  de cladire C2, C3, C4, se vor demola conform 
intocmirii unei documentatii de desfiintare, iar in locul lor se va construi o cladire noua. 

Obiectivul de investitii ,este parte a unui amplu program de dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii educationale.  

In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii" Modernizare si 
reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria". 
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Astfel pentru anul 2018 , in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 
4.560.930,00 lei , reprezentand contributia de la bugetul de stat la realizarea obiectivului de 
investitii. 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

-Documentatie tehnica desfiintare cladire (D.T.A.D.) pentru cladirea C6 la Liceul teoretic  

C-tin Noica  
Avand in vedere  ca pentru Gradinita cu PP nr. 10, se afla in curs de  lansare in executie 

un proiect de reabilitare, extindere si dotare a  acesteia, in vederea obtinerii autorizatiei de 
desfiintare conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata, actualizata cu modificarile 
ulterioare, s-au intocmit  documentatii tehnice constand in intocmirea unor carti funciare pentru 
fiecare cladire in parte si documentatii pentru demolarea cladirilor C2, C3, C4.  

Tot pentru acelasi proiect este necesara si  intocmirea documentatiei de desfiintare a 
cladirii C6 de la Liceul Teoretic C-tin Noica.  

Astfel pentru anul 2018 pentru elaborarea documentatiei tehnice de desfiintare, la Liceul 
Teoretic C-tin Noica , este necesara o alocatie totala de 5.000,00 lei. 

-Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gradinita cu PP Ion 

Creanga-Studiu topografic+Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica + Audit 
energetic+SF+PAC+PT 

In cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, 
dedicată Sprijinirii dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.4.-Investitiile in educatie, in 
formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. 

Obiectivul specific al acestei Prioritati de investitii este cresterea calitatii infrastructurii in 
vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe 
piata fortei de munca si cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei 
de munca.  

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a 
anvelopei cladirii a sarpantei si a invelitorii, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Ion 
Creanga nr.31.  

Cladirea unde functioneaza Gradinita cu P.P. Ion  Creanga din Municipiul Alexandria a 
fost construita in anul 1976 si are un regim de inaltime P+1E. 

In extinderea imobilului Gradinita Ion Creanga din punct de vedre functional se propun 

spatii adecvate amenajarii unei "Sali de servit masa" si amenajarii unei "Sali de sport" pentru 

copii inscrisi la gradinita 

De asemenea se propune amenajarea curtii interioare si imprejmuirea unitatii de 
invatamant. 

In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 

Astfel pentru  anul 2018 este necesara o alocatie cu suma de 239.100,00 lei.  

-Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr.7-SF+DTAC+PT+CS+DE 
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant.  
Gradinita cu PP nr.7 este frecventat de un numar mare de copii impunandu-se in 

consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatilor unitatii de 
invatamant. 
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La solicitarea unitatii de invatamant, se propune construirea unui gard pentru securizarea 
accesului si cresterea sigurantei copiilor. 

Astfel pentru anul 2018 in vederea finalizarii documentatiei tehnico-economice,  este 
necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

-Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6-

SF+DTAC+PT+CS+DE 
Gradinita cu PP nr.6 este frecventat de un numar mare de copii impunandu-se in 

consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatilor unitatii de 
invatamant. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 
accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor parcari necesare pentru a 
decongestiona zona  unitatii de invatamant pentru un trafic fluent si  de siguranta.  

Astfel pentru anul 2018 in vederea finalizarii documentatiei,tehnico-economice este 
necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 

-Expertiza tehnica cladiri (C4-cantina;C5-Cladire administrativa;C6-Spalatorie;C7-

Magazie) pentru demolare Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 
In vederea intocmirii documentatiei de desfiintare a unor cladiri degradate si care nu mai 

pot fi reabilitate din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, se propune elaborarea unei 
expertize tehnice, intocmite de un expert atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 
privind calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie, precum si masuri 
necesare astfel incat demolarea sa nu afecteze constructiile din jur.  

Astfel, pentru anul 2018, in vederea finalizarii documentatiei tehnice, este necesara o 
alocatie de 23.000 lei. 

-Reabilitare cladire laboratoare Liceul tehnologic nr.1(fost Grup Scolar Tehnic)- 

actualizare documentatie in faza:Expertiza Tehnica+ DALI 
In cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, 

dedicată Sprijinirii dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.4.-Investitiile in educatie, in  
 
formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot 
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. 

Obiectivul specific al acestei Prioritati de investitii este cresterea calitatii infrastructurii in 
vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe 
piata fortei de munca si cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei 
de munca.  

Liceul Tehnologic nr.1 din Municipiul Alexandria este o institutie reprezentativa pentru 
invatamantul tehnic, economic si vocational din Judetul Teleorman care se adreseaza elevilor din 
Municipiul Alexandria si comunelor limitrofe. 

Liceul tehnologic nr.1 isi propune ca prin oferta educationala adecvata pietei fortei de 
munca, sa asigure competentele profesionale specifice domeniilor tehnologic si vocational, 
pregatind elevi in specializarile:tehnician in transporturi, mecanic auto ,tehnician in automatizari, 
tehnician electromecanic,tehnician in gastronomie,avand in acest sens contracte incheiate de 
parteneriat cu agentii economici in vederea realizarii stagiilor de practica. 

In cadrul claselor cu profil tehnologic un numar de 280 de elevi isi desfasoara pregatirea 
practica in atelierul scoala sunt necesare lucrari de amenajare si achizitionarea de echipamente si 
dotari noi pentru desfasurarea activitatii elevilor in domeniul pregatirii practice in cele mai bune 
conditii. 
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In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana 

Astfel, pentru anul 2018, pentru actualizarea documentatiei in fazele: Expertiza Tehnica 
si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI) este necesara o alocatie de 

20.000,00 lei. 

-Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu PP nr.10, in internatul Liceului 

tehnologic Nicolae Balcescu -Expertiza tehnica +DALI+DTAC+PT+CS+DE 
In anul 2017, Municipiul Alexandria a solicitat finantare, conform prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala pentru realizarea de investitii in unitatile se invatamant.       

 In baza acestei solicitari, in conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, 
Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, 
cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare obiectivul de investitii "Reabilitare,extindere, 
dotare la Gradinita cu PP nr. 10 in Municipiul Alexandria"  parte a unui amplu program de 
dezvoltare si modernizare a infrastructurii educationale.  

Astfel , avand in vedere ca obiectivul  Gradinita cu PP nr. 10 din Municipiul Alexandria, 
va intra in proces de reabilitare, si tinand cont de solicitarea unitatii de invatamant 
nr.2426/22.11.2017, precum si acordul parintilor copiilor prescolari ,se propune amenajarea unui 
spatiu in cladirea internatului Liceului tehnologic Nicolae Balcescu, pentru desfasurarea in bune 
conditii a  procesului instructiv-educativ. 

Pentru anul 2018, in vederea elaborarii documentiei tehnico-economice in faza- Expertiza 
tehnica +DALI,este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

-Sarpanta cladire Scoala  gimnaziala Mihai Viteazul-DALI+DTAC+PT+CS+DE 
Scoala gimnaziala Mihai Viteazul situata pe str.AL.Colfescu , nr.34, este frecventata de 

un numar mare de elevi, impunandu-se in consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii optime si 
de siguranta a activitatilor unitatii de invatamant. 

Cladirea unde functioneaza Scoala  gimnaziala Mihai Viteazul  din Municipiul 
Alexandria a fost construita in anul 1998 si are un regim de inaltime P+3E(partial). 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant nr.2461/10.11.2017, acoperisul cladirii  
de tip sarpanta cu invelitoare metalica, s-a deteriorat in timp, astfel ca nu se mai poate desfasura 
activitatea in bune conditii, in salile de clasa de la ultimul etaj, fiind necesara inlocuirea sau 
repararea sarpantei. 

Pentru anul 2018, in vederea elaborarii documentiei tehnico-economice,,este necesara o 
alocatie de 60.000,00 lei. 

-Schela metalica cu roti pentru sala de sport Scoala gimnaziala nr.7 
Sala de sport de la Scoala gimnaziala nr.7, a fost realizata  prin Compania Nationala de 

Investitii- C.N.I., prin Programul "Sali de sport", iar Municipiul Alexandria a realizat 
sistematizarea verticala si racordurile la utilitati, fiind data in folosinta in anul 2015 si data in 
administrare unitatii de invatamant. 

Astfel la solicitarea unitatii de invatamant, nr.1744/10.11.2017,se propune achizitionarea 
unei schele metalice cu roti, necesara pentru  asigurarea desfasurarii in  conditii optime si de 
siguranta a activitatii din sala de sport. 

Pentru anul 2018, este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 

 



11 

 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu sediu unitati de invatamant 
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, tinand cont de solicitarile unitatilor de invatamant ,intocmirea 
documentatiei  si  finalizarea executiei de lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea 
la incendiu dupa cum urmeaza: 

-Gradinita cu P.P. nr.7-40.000,00 lei; 

-Colegiul National Al.D.Ghica-60.000,00 lei; 

-Liceul Teoretic C-tin Noica-60.000,00 lei; 

-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu-78.500,00 lei; 
Astfel pentru anul 2018, in vederea elaborarii documentatiilor si  finalizarea executiei de 

lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu, este necesara o alocatie de 

698.500,00 lei. 
-Instalatie paratrasnet la Liceul Tehnologic nr.1 

Avand in vedere solicitarea nr.5313/10.11.2017 a Liceului tehnologic nr.1, se propune 
executia si montarea unei instalatii paratrasnet, conform normelor  generale ISU, fiind principala 
masura de protectie la loviturile directe de trasnet in cazul furtunilor.  

Astfel ,pentru anul 2018, este necesara o alocatie  de 19.000,00 lei. 

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

A.-Lucrari in continuare 

-Montare camere de supraveghere  video in parc padurea Vedea -31.500,00 lei; 

-Sistem de radioficare şi adresare publică în Parc padurea Vedea-159.500,00 lei; 

-Reţea WI–FI pentru utilizare publică in Parc padurea Vedea-102.000,00 lei; 
Avand in vedere finalizarea in anul 2017  a obiectivului de investitii "Amenajare 

peisagistica Parc Padurea Vedea in Municipiul Alexandria" ce vizeaza in principal transformarea 
padurii-parc Vedea intr-o zona atractiva de recreere ,cresterea calitatii mediului ambiant , 
sporirea gradului de confort pentru petrecerea timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil, este 
necesara montarea unor camere de supraveghere video, pentru securizarea zonei si pentru 
compensarea efectelor  negative socio-economice si monitorizarea activitatii de protectie a 
mediului inconjurator. 

De asemenea este necesara si implementarea unui sistem de radioficare si adresare 
publica, in vederea realizarii unui sistem pentru informare, precum si imbunataţirea relaţiilor de 
comunicare, prin realizarea unor puncte de acces la internet wireless, care sa serveasca cetatenii 
aflati in zona parc padurea Vedea. 

Astfel ,pentru anul 2018, in vederea finalizarii obiectivelor, este necesara o alocatie  de   

293.000,00lei. 

-Constructie si montaj platforme inaltare fund bazin strand Vedea 

In urma perioadei de functionare s-a constatat necesitatea oferirii unor conditii de 

practicare a inotului intr-un bazin a carui gabarit sa permita a fi folosit si de persoane care invata 

sau se perfectioneaza in conditii de siguranta, avand in vedere ca adancimea apei piscinei este de 

1,90 m. 



12 

 

Astfel in anul 2017 a inceput executia unor lucrari si montajul  unor platforme de inaltare 

a fundului bazinului pentru micsorarea adancimii apei. 

 Pentru anul 2018 in vederea finalizarii executiei obiectivului este necesara o alocatie de  

495.500,00 lei. 

B-Lucrari Noi 

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri" 
Obiectivul general al proiectului, il constituie crearea unui centru cu potential 

multifunctional de desfasurare a diverselor actiuni culturale, o alternativa de petrecere a timpului  
liber in special pentru tineri. 

Proiectul "Centru multifunctional pentru tineri" este in curs de executie, si se 
realizeaza prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., ceea ce determina necesitatea asigurarii 
utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie 
electrica), precum si a sistematizarii pe verticala a imobilului (alei de acces,spatii verzi) de  catre  
U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia legala de realizare a acestei investitii. 

Astfel pentru anul 2018, pentru lansarea in executie a obiectivului este necesara o alocatie 
de 614.930,00 lei. 

C. -Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

-Redimensionare coloana gaz-sera de flori  
Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii serviciului public de interes local, 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.296/16.012018, finalizarea 
executiei lucrarilor la coloana de gaz-sera de flori din Municipiul Alexandria. 

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 5.500,00 lei. 

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri" la 

"Centru multifunctional pentru tineri"-SF+PT+DE+PAC 
Obiectivul de investitii "Centru multifunctional pentru tineri" , este in curs de 

executie, si se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., din cadrul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, ceea ce determina 
necesitatea asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, 
alimentare cu energie electrica), precum si a sistematizarii pe verticala a imobilului(alei de 
acces,spatii verzi) de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia legala de realizare a 
acestei investitii. 

Astfel pentru anul 2018, pentru finalizarea  documentiei tehnico-economice si lansarea in 
executie este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie (D.T.A.D.) pentru desfiintare stadion municipal-50.000,00 lei; 

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati la obiectivul "Complex sportiv Stadion 

Municipal"-SF+DTAC+PT+CS+DE-50.000,00 lei; 
Obiectivul de investitii "Complex sportiv Stadion Municipal", situat in str.Al.Ghica , 

nr.119, va intra in proces de reabilitare, si se va realiza prin Compania Nationala de Investitii- 
C.N.I., din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene, ceea ce determina necesitatea asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica), precum si a sistematizarii pe 
verticala a imobilului(alei pietonale,parcari,spatii verzi) de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria 
care are obligatia legala de realizare a acestei investitii. 

 De asemenea ,in vederea intocmirii documentatiei de desfiintare cladirii stadionului care 
nu mai poate fi reabilitata, este necesara elaborarea unei expertize tehnice, intocmite de un expert 
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atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru 
stabilirea solutiilor de interventie.  

Astfel pentru anul 2018, in vederea elaborarii documentatiilor,este necesara o alocatie de 

100.000,00 lei. 
Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii Serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public, propune prin adresa nr.296/16.01.2018,achizitionarea 
urmatoarelor bunuri pentru anul 2018: 
- Cazan pe gaz 2300 kw(proiectare+montare+autorizare ISCIR)-necesar pentru sera de flori-

1 buc; 
- Covor sintetic teren fotbal (acoperit) strand Vedea-necesar pentru terenul de fotbal montat 
in balonul presostatic deoarece s-a degradat in timp-1 buc; 

-Tobogan gonflabil multifunctional strand Vedea-necesar pentru locurile de joaca din cadrul 
complexului de agrement strand Vedea-1 buc; 

-Centrala termica electrica, grup sanitar parc padurea Vedea- necesara pentru montarea in 
cadrul grupului sanitar public din parcul padurea Vedea- 2 buc; 

-Motocultor 4,8 kw- necesar in sectorul spatii verzi-1 buc; 

-Generator ceata calda ULV- necesar pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare specifice 
pentru toate spatiile verzi de pe raza Municipiului Alexandria- 2buc; 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

A-Lucrari in continuare 

-Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele-incinta fostei U.M. in Municipiul 

Alexandria 
Obiectivul general al proiectului vizeaza realizarea retelei de strazi si realizarea utilitatilor 

(alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala) pentru noul cartier de locuinte individuale 

care se va realiza in aceasta zona. 

Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-Subprogramul 
"Regenerare urbana a municipiilor si oraselor "Domeniul construirea/ modernizarea/ reabilitarea 
drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca 
drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice 
din interiorul localitatii de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si 
cofinantare din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie, este necesara pentru anul 2018, o 
alocatie  de 331.200,00 lei reprezentand contributia din bugetul local  si o alocatie de 
5.093.100,00 lei,  reprezentand contributia de la bugetul de stat la realizarea proiectului. 

 

B-Lucrari noi 

-Iluminat arhitectural in Municipiul Alexandria 
Iluminatul architectural prin sistemul LED este o solutie eleganta si economica oferind 

lumina puternica la costuri reduse.  
 Prin montarea corpurile de iluminat care functioneaza cu sistem LED, se va economisi 

energie electrica cu pana la 80% mai mult fata de lampile traditionale. 
Astfel, avand in vedere ca anul 2017 s-a intocmit documentatia tehnico-economica 

,pentru lansarea in executie pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 146.200,00 lei. 
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C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

   -Reactualizare Plan Urbanistic General( PUG )si Regulamentul Local de Urbanism(RLU) 
al Municipiul Alexandria 

Planul Urbanistic General (PUG) este instrumentul de lucru care exprima in plan spatial 

obiectivele administratiei publice locale pe termen mediu (5-10 ani). Face parte din programul de 

amenjare a teritoriului  si de dezvoltare a localitatilor, constituind cadrul legal pentru realizarea 

programelor si actiunilor de dezvoltare, conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului, modificata si completata de  OUG nr.7/2011, aprobata prin Legea 

nr.190/2013. 

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa intocmeasca si sa aprobe Planul 

Urbanistic General, precum si Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Alexandria care 

se actualizeaza periodic. 

Completarea PUG al Municipiului Alexandria urmareste, prin introducerea in cadrul 

documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si permisivitatilor urbanistice generate de 

zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor de autorizare a noilor constructii, crearea 

premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu obiectivele 

politicii locale si a legislatiei in vigoare. 

Ultima actualizare a PUG al municipiului Alexandria a fost realizata in anul 2009, de 

aceea se impune reactualizarea acestuia. 

Astfel in vederea finalizarii elaborarii Planului Urbanistic General(PUG)si 
Regulamentului Local de Urbanism(RLU) al Municipiului Alexandria, pentru anul 2018 este 
necesara o alocatie de 41.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la incendiu sediu 

Piata Centrala 
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, in vederea emiterii 
autorizatiei  de securitate la incendiu. 

Astfel pentru finalizarea documentatiei in vederea emiterii autorizatiei de securitate la 
incendiu  pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

-Elaborare PUZ si regulamentul aferent acestuia pentru teren situat in Municipiul 

Alexandria, Sos Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51; 
Terenul in suprafata totala de 208.097 mp, situat in Sos.Alexandria-Cernetu,Tarlaua 51, 

apartine domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria, asa cum a fost declarat prin 
H.C.L. nr.101/22.05.2009. 

Pentru o utilizare eficienta a acestuia in vederea trecerii terenului din extravilan in 
intravilanul Municipiului,este necesara elaborarea Planului Urbanistic Zonal si regulamentul 
aferent acestuia conform prevederilor Legii nr.350/2001, republicata si actualizata, privind 
amenajarea teritoriului si urbanismului. 

Astfel pentru anul 2018, pentru finalizarea documentatiei PUZ si regulamentul aferent 
acestuia,  este necesara o alocatie de 20.500,00 lei. 
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-Racorduri si utilitati la "Campus Universitar-Universitatea Valahia din Municipiul 

Alexandria"-SF+DTAC+PT+CS+DE 
Proiectul "Reabilitare, refunctionalizare si extindere corp existent C1 si construire corp 

cladire "Campus Universitar-Universitatea Valahia din Municipiul Alexandria", este in curs de 
executie, si se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., ceea ce determina 
necesitatea asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, 
alimentare cu energie electrica), de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia legala 
de realizare a acestei investitii. 

Astfel in vederea finalizarii documentatiei tehnice si lansarea in executie pentru anul 
2018, este necesara o alocatie de 140.000,00 lei. 

-Spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta(module-containere)-

SF+DTAC+PT+CS+DE 
Avand in vedere numarul mare de solicitari de locuinte sociale  in Municipiul Alexandria, 

se propune amenajarea unor spatii pentru situatii de urgenta pe care se vor amplasa module-
containere de locuit. 

De asemenea, este necesara asigurarea utilitatilor(alimentare cu apa si canalizare, 
alimentare cu energie electrica), amenajare alei pietonale, carosabile, parcari si sistematizare 
verticala. 

Astfel pentru anul 2018 in vederea finalizarii documentatiei tehnice, este necesara o 
alocatie de 40.000,00 lei. 

-Completare "Strategie de dezvoltare locala a Municipiului in n Alexandria" 
Strategia de  dezvoltare locala a Municipiului Alexandria este un document de planificare 

strategic dedicat perioadei 2014-2020, conceput in corelatie cu principiile dezvoltarii durabile si 
reprezinta documentul fundamental al planului de dezvoltare a Municipiului Alexandria, cu rol 
in orientarea dezvoltarii economico-sociale si in accesarea fondurilor structurale si de coeziune 
ale Uniunii Europene. 

Avand in vedere aparitia  "Documentului Cadru de Implementare aferent Axei 4 din POR 
2014-2020", si criteriile de alocare a fondurilor aferente celor 4(patru) prioritati de investitii se 
impune , in conformitate cu observatiile avizatorilor ,completarea Strategiei de  dezvoltare locala 
a Municipiului Alexandria . 

Asfel pentru anul 2018 ,este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

-Completare" Plan de mobilitate urbana durabila"-20.000,00 lei; 
-Studiu de trafic pentru mobilitate urbana-30.000,00 lei; 

Planul de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface 
nevoia de mobilitate a oamenilor şi companiilor în oraşe si in imprejurimile acestora, pentru a 
avea o mai buna calitate a vieţii.  

Un plan de mobilitate urbana durabila urmareşte sa creeze un sistem de transport urban 
prin abordarea  minim  a urmatoarelor obiective: 

-asigurarea tuturor cetaţenilor  opţiuni de transport care permit accesul la destinatii şi 
servicii esentiale; 

-imbunatateste siguranta si securitatea;  
-reduce poluarea sonora si a aerului, emisiile de gaze de sera şi consumul de energie;  
-imbunatateste eficienţa şi rentabilitatea transportului de persoane şi bunuri;  
-contribuie la creşterea atractivităţii şi calitaţii mediului urban şi a designului urban în 

beneficiul cetaţenilor, economiei şi societatii în general. 
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Fata de cele prezentate este necesar si intocmirea unui studiu de trafic  in vederea 
demonstrarii impactului activitatilor de investitii destinate imbunatatirii transportului urban de 
calatori fundamentate prin" Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Alexandria"si 
propuse la finantare prin POR 2014-2020, Axa 4-Dezvoltare Urbana Durabila-P.I. 4.1-Mobilitate 
urbana. 

Asfel pentru anul 2018 pentru finalizarea documentatiilor este necesara o alocatie din 
bugetul local de 50.000,00 lei. 

-Amenajare club pensionari-Expertiza tehnica+DALI+DTAC+PT+CS+DE 
Clubul pensionarilor este amplasat la parterul  cladirii Casei de Cultura din Municipiul 

Alexandria. 
Casa de cultura a Municipiului Alexandria va intra intr-un proces de reabilitare si va fi 

realizat de C.N.I.-Compania Nationala de Investitii, astfel impunandu-se mutarea locatiei 
clubului pensionarilor in alta locatie in vederea desfasurarii activitatii in continuare. 

Astfel se propune amenajarea unui spatiu in hala veche piata centrala din Municipiul 
Alexandria. 

Pentru elaborarea documentatiilor  in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie 
de 70.000,00 lei. 

-Sarpanta imobil situat in str. Libertatii nr.3A  - DALI+ DTAC+PT+CS+DE-30.000,00 lei ; 

-Amenajare curte imobil situat in str.Libertatii nr.3A - SF+DTAC+PT+CS+DE-40.000,00 

lei ;  
In imobilul situat in str.Libertatii nr.3A isi desfasoara activitatea serviciul public 

comunitar regim premise de conducere si inmatricularea vehiculelor. 
Avand in vedere ca aceasta cladire are o vechime destul de mare, s-a constatat ca aceasta 

prezinta o stare avansata de degradare, apa patrunde in interior prin foarte multe locuri astfel  ca 
activitatea serviciului public nu isi poate desfasura activitatea in bune conditii, fiind necesara 
inlocuirea sau repararea sarpantei. 

Astfel se propune elaborarea unei Expertize tehnice pentru stabilirea solutiilor de 
interventie si intocmirea documentatiei in faza DALI+DTAC+PT+CS+DE in vederea lansarii in 
executie a obiectivului. 

 De asemenea se propune transformarea curtii imobilului intr-un spatiu adecvat, fiind 
necesare lucrari de imprejmuire, amenajare parcari, amenajare alei ,creare de spatii verzi. 

Astfel pentru anul 2018, pentru finalizarea documentatiilor tehnice este necesara o 
alocatie de 70.000,00 lei. 

-Amenajare peisagistica parc fosta U.M. In Municipiul Alexandria-SF 
 Obiectivul de investitii "Amenajare peisagistica parc fosta U.M." este cuprins in 

Strategia de dezvoltare a Municipiului  Alexandria, avand la baza oportunitatea finantarii 
acestuia   prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, Axa Prioritara 4, – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile- Prioritatea de investiții 4.2, -realizarea de acțiuni destinate 
imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerarii și decontaminarii terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

Obiectivul specific al acestei Axe prioritare- Prioritatea de investiții 4.2,  este reconversia 
și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile 
reşedinţa de judet. 

In cadrul acestei prioritati de investiție sunt vizate reconversia funcționala și/sau 
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor 
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reşedinţă de judet şi transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru 
comunitate.  
            Conform Planului Urbanistic Zonal avem o suprafata de teren de 19.368 mp de spatiu 
verde aflata in proprietatea publica a autoritatii locale, neocupata de constructii autorizate. 
            Astfel propunem amenajarea peisagistice a unui parc, avand ca scop asigurarea si 
imbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata in mediul urban, tinand cont de 
prevederile art.3, alin.a din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor 
verzi din zonele urbane, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.2, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 

Asfel pentru anul 2018  in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice  este 
necesara o alocatie de 100.000,00 lei. 

-Platforma auto cu macara-1 buc; 
Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Municipiului Alexandria, imbunatatirea 

conditiilor de deplasare a vehiculelor si cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, 
vehiculele care stationeaza neregulamentar pot fi ridicate de catre administratorul drumului 
public, in conditiile stabilite de H.G. nr.965/2016, pentru modificarea si completarea 
Regulamentului de aplicare a O.G. nr.195/2002, privind circulatia pe dcrumurile publice. 

Avand in vedere referatul nr.146948/15.09.2017, Directiei Politia Locala, propune 
achizitionarea unei platforme auto cu macara, in vederea executarii operatiunilor de ridicare, 
transport si depozitare a vehiculelor care stationeaza neregulamentar, sau abandonate pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 150.000,00 lei. 

-Lucrari instalatii de incalzire si montare CT la bloc F Modern , Ap.23-proiectare 

+executie 
Avand in vedere solicitarea nr.26623/05.10.2017 a Directiei Patrimoniu, Serviciul 

gestionare patrimoniu public si privat, Comp.Locativ, in anul 2017, au fost incepute lucrari 
instalatii de incalzire si montare centrala termica  pe gaz, la blocul F Modern,ap.23, locuinta de 
serviciu care apartine Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru anul 2018,   pentru finalizarea executiei este necesara o alocatie de 

100.000,00 lei. 
- Camere supraveghere video panoramice video 16 MP 

Avand in vedere referatul nr.31168/20.11.2017, si in urma verificarilor efectuate de catre 
specialistul in servicii mentenanta pentru sistemele care functioneaza in cadrul Compartimentului 
Dispecerat, s-a constatat ca 2(doua) camere de supraveghere sunt nefunctionale ,iar 4(patru) 
camere de supraveghere au o functionare defectuoasa, acestea fiind din componenta Sistemului 
de supraveghere video montat pe raza Municipiului Alexandria.  

Astfel se propune achizitionarea a 6(sase) camere de supraveghere noi, pentru 
completarea sistemului de supraveghere video montat in Municipiul Alexandria. 

Pentru anul 2018 este necesara o alocatie de 157.100,00 lei. 

-Extindere retea electrica de joasa tensiune pe D.J.Alexandria-Cernetu-SC Victoria in 

Municipiul Alexandria-actualizare SF 
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal alimentarea cu energie electrica a 30 

de locuinte individuale  situate pe D.J. Alexandria-Cernetu-SC Victoria. 
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Proiectul propus va cuprinde lucrari de extindere retea electrica de joasa tensiune de 0,4 
kv alimentata ingropat prin racordare la reteaua de medie tensiune existent in zona de 20 kv, prin 
intermediul unui post de trasformare. 

 In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 3:Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
carbon,Prioritatea de investitii 3.1:Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii inteligente a 
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in 
cladirile publice ,si in sectorul locuintelor,Operatiunea C-Iluminat public, proiectul trebuie sa 
corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 

Obiectivul specific pentru aceasta prioritate de investitii este cresterea eficientei 
energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a 
celor care inregistreaza consumuri energetice mari. 

Avand in vedere anul intocmirii documentatiei tehnico-economice(anul 2012), si 
prevederile Programului de finantare, este necesara completarea si actualizarea documentatiei in 
concordanta cu Ghidul solicitantului -conditii specifice de accesare a fondurilor europene. 

Astfel pentru  anul 2018, in vederea actualizarii documentatiei tehnico-economice este 
necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 

-Motostivuitor diesel 2,5t-1 buc; 
Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii Serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public, propune prin adresa nr.296/16.01.2018, achizitionarea unui 
motostivuitor diesel, necesar pentru diverse activitati de incarcare-descarcare materiale. 

Astfel pentru anul 2018, este necesar o alocatie de 105.000,00 lei. 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

A-Lucrari in continuare 

-Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria 
Investitia propusa  are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona a 

cartierului, asigurarea unor spatii speciale de parcare, precum si o retea de trotuare care sa 
asigure circulatia pietonala in conditii de maxima siguranta. 

 De asemenea se propune amenajarea unor locuri de joaca, sistem public de iluminat, 
mobilier urban si amenajarea spatiilor verzi. 

Astfel pentru anul 2018,in vederea finalizarii lucrarilor de executie este necesara o 
alocatie de 15.900.820,00 lei. 

B-Lucrari noi 

Modernizare zona Veterani   
Proiectul propus, are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona a 

cartierului , prin realizarea retelei de strazi(carosabil, trotuare si accese in curti), realizarea unui 
profil transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 
scurgerii apelor pluviale, precum si  amenajarea spatiilor verzi. 

Strazile propuse pentru modernizare(str.Oituz, str.Veterani tronson 1 si tronson 2 si 
str.Marasesti) cu o lungime totala de 1418 ml, au caracterul de strazi de legatura si strazi de 
importanta locala pe zona Veterani, avand sistemul rutier alcatuit din pietris cu pamant sau 
pamant compactat sub traficul actual.   

Avand in vedere ca in anul 2017, s-a realizat documentatia tehnico-economica, pentru 
lansarea in executie pentru anul 2018, este necesara o alocatie de 2.494.000,00 lei. 
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C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2018 

-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria-Intocmire Expertiza tehnica+DALI 
Obiectivul de investitii  este cuprins in Strategia de dezvoltare a Municipiului  

Alexandria, avand la baza oportunitatea finantarii acestuia   prin Programul  de finantare, POR 
2014-2020, Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabila-Prioritatea de investiții 
4.3,Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica,economica si sociala a comunitatilor 
defavorizate din regiunile urbane si rurale. 

Obiectivul specific al acestei Axe prioritare- Prioritatea de investiții 4.3,  este 
imbunatațirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în 
municipiile reședințade județ din România. 

Zona blocurilor 100 este alcatuita dintr-un grup de 14 blocuri de locuinte situate in aria 
delimitate de strazile:Al.Ghica,1 Mai,Cuza-Voda si Fratii Golesti. 

Blocurile construite inainte de anul 1990, cu regim de inaltime P+4E, sunt alcatuite din 
540 unitati locative,din care 18 sunt proprietatea Municipiului Alexandria, cu un nr de 
aproximativ 1000 locuitori. 

Locuitorii acestei zone se confrunta cu numeroase probleme cum sunt:supra-
aglomerare,conditii improprii de locuit, lipsa sau accesul redus la infrastructura, lipsa veniturilor, 
pozitii marginale si vulnerabile pe piata muncii, educatie formala scazuta sau lipsa educatiei in 
randul adultilor, rate ridicate ale abandonului scolar, parasire timpurie a scolii, absenteeism 
scoalr in randul copiilor. 

Prin acest proiect se urmareste imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 
comunitatilor marginalizate din Municipiul Alexandria. 

Lucrarile avute in vedere a fi executate in zona blocurilor 100, vizeaza reabilitarea 
suprafetelor carosabile, reabilitarea si modernizarea trotuarelor si intratilor in curti, amenajarea 
zonelor de spatii verde, cat si amenajarea de benzi pavate intre carosabil si zona verde, parculete, 
locuri de joaca pentru copii, reabilitarea si modernizarea utilitatilor(gaze, electricitate, apa, 
canalizare, iluminat public),reabilitarea si modernizarea strazilor de importanta secundara care 
asigura accesul in cartier(str.1 Mai). 

Se vor expertiza suprafetele carosabile pe strada 1 Mai, precum si aleile, trotuarele din 
zona blocurilor 100 pentru determinarea starii tehnice existente in conformitate cu normativele in 
vigoare si evaluarea lucrarilor care sunt necesare a fi executate. 

In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.3, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana 

Astfel, pentru anul 2018, pentru intocmirea expertizei tehnice si elaborarea documentatiei 
tehnico-economice este necesara o alocatie de 200.000,00 lei. 

-Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 

public ecologic"-Intocmire expertiza tehnica+ intocmire SF+actualizare DALI pentru 

"Modernizare str.Libertatii tronson cuprins intre str.Ion Creanga-str.Bucuresti" 
           Obiectivul de investitii  este cuprins in Strategia de dezvoltare a Municipiului  Alexandria, 
avand la baza oportunitatea finantarii acestuia   prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, 
Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.1. Promovarea 
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strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in 
particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana și a unor 
masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor. 

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii" este de a reduce 

emisiile de carbon în municipiile resedinta de judet prin investiții  bazate pe "Planurile de 

mobilitate urbană durabila". 

Prin proiectul propus se va urmari realizarea investitiilor aferente componentelor 
principale ale sistemului de transport public de calatori prin: 

-achizitia de mijloace de transport pentru prestarea serviciului de transport public de 
calatori; 

-construirea autobazei aferente  transportului public inclusiv infrastructura tehnica 
aferenta,; 

-modernizarea statiilor de transport public de calatori; 
            -construirea unei parcari tip Park-Ride; 

-crearea sistemului de bilete integrate pentru calatori e-ticketing; 
-configurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite  de transportul public de 

calatori, in vederea construirii traseelor pistelor pentru biciclete; 
-achizitionarea si instalarea statiilor de reincarcare a automobilelor electrice si electrice 

hibride; 
 -crearea sistemelor de inchiriere biciclete bike-sharing; 
 -modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul orasului pe str.Libertatii,intre 
str.Bucuresti si str.Ion Creanga. 

De asemenea lucrarile avute in vedere a fi executate in cadrul  obiectivului de investitii 
"Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 
ecologic", vizeaza amenajarea de piste pentru bicicliști care asigura accesul la unele obiective de 
recreere din oras sau la institutiile publice urmand traseul strazilor:str.Bucuresti, str.Dunarii, 
str.Ion Creanga, str.Dr.Stanca ,str.Mircea cel Batran(prelungire)-tronson cuprins intre 
str.Dr.Stanca si Sos.Turnu Magurele , Sos. Turnu Magurele- de la calea ferata pana in zona SC 
KOYO Romania,precum si modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul orasului pe 
str.Libertatii intre str.Bucuresti si str.Ion Creanga. 

Se vor expertiza suprafetele carosabile pe strazile mentionate mai sus, pentru 
determinarea starii tehnice existente in conformitate cu normativele in vigoare si evaluarea 
lucrarilor care sunt necesare a fi executate. 
 In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.1, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana 

Astfel, pentru anul 2018, pentru intocmirea expertizei tehnice si elaborarea documentatiei 
tehnico-economice este necesara o alocatie de 512.000,00 lei. 

-Reabilitare cartier zona locurilor ANL-sere -intocmire Expertiza tehnica +DALI +DTAC 

+PT+CS+DE  
Scopul obiectivului de investitii propus este de a reabilita si moderniza cartierul din zona 

blocurilor ANL-sere prin realizarea retelei de strazi ( carosabilul, trotuarele si intrarile in curti), 

pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de siguranta si confort 

privind circulatia pietonilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului in curti. 
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Astfel, pentru anul 2018, pentru intocmirea expertizei tehnice si elaborarea documentatiei 
tehnico-economice este necesara o alocatie de 70.000,00 lei. 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str.Muncitori-intocmire Expertiza tehnica 

+DALI +DTAC +P T+CS+DE-60.000,00 lei; 

 -Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str.Unirii-intocmire Expertiza tehnica +DALI 

+DTAC +P T+CS+DE-60.000,00 lei; 
Scopul obiectivelor propuse  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 siguranta si confort privind circulatia pietonilor, 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 2018, pentru intocmirea expertizelor tehnice si elaborarea 
documentatiilor tehnico-economice, este necesara o alocatie de 120.000,00 lei. 
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