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Priveste: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii 

,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 

din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea 

de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 

regiunile urbane și rurale 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

  Prin Referatul de aprobare nr. 26991/27.11.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului 

finantat din fonduri structurale ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru 

comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” si a cheltuielilor legate de 

proiect din bugetul local al Municipiului Alexandria. 

           Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale 

,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria” si a cheltuielilor legate de proiect din bugetul local al Municipiului 

Alexandria prin punerea in concordanta a cheltuielilor cu publicitatea si informarea cu sumele 

aferente prevazute in bugetul proiectului, conform cerintelor cuprinse in Ghidul solicitantului 

privind conditiile specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu nr. 

POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale si prevederile H.G. nr.399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin fondul european de 

dezvoltare regionala, fondul social european si fondul de coeziune 2014-2020. 

In cadrul Obiectivului specific pentru aceasta prioritate de investitii este imbunătățirea 

regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de 

județ din România. 

Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii deja existente (sistem de canalizare, 

suprafata carosabila, retele de iluminat si sistem de canalizare) si realizarea unor spatii de 

recreere urbana, care sa indeplineasca normele legale, astfel incat aceasta investitie sa conduca 



la: Imbunatatirea, modernizarea si extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din Municipiul 

Alexandria; Promovarea coeziunii sociale prin imbunatatirea mediului construit; Asigurarea 

egalitatii de sanse, a grupurilor defavorizate si a celor cu probleme de ordin social prin 

regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatii ce traieste in zona blocurilor 100; 

Asigurarea unor spatii de recreere si locuri de joaca pentru copii; Asigurarea bunastarii 

comunitatii prin reabilitarea sistemului de canalizare si iluminare. 

 In urma depunerii cererii de finantare cu titlul ,,Imbunătățirea condițiilor 

infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”  si 

a parcurgerii etapelor de evaluare tehnica si financiara, proiectul a fost ,,admis”  la finantare 

aflandu-se in etapa de precontractare.  

Avand in vedere cele prezentate si tinand seama de scrisoarea de finalizare a etapei de 

evaluare tehnica si financiara nr. 19303/31.10.2019 transmisa de catre OI – ADR Sud Muntenia, 

prin care se aduce la cunostinta Municipiului Alexandria admiterea la finantare a proiectului 

,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria”, si solicitarea documentelor necesare etapei de precontractare, corelat 

cu prevederile Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare afondurilor în cadrul apelului 

de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a 

comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, se impune aprobarea proiectului si a 

cheltuielilor legate de proiect, tinandu-se cont de prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile 

de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul European de 

dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020. 

2. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

 

Categoriile de lucrari propuse cuprind demolarea structurilor rutiere existente si 

refacerea lor, realizarea unei retele de canalizare pluviala, pentru preluarea si evacuarea 

corespunzatoare a apelor provenite din precipitatii, precum si refacerea in intregime a retelei de 

iluminat stradal. Totodata sunt prevazute amenajarea de spatii de joaca pentru copii (inclusiv 

dotarea acestora) si refacerea in intregime a mobilierului stradal si a zonelor verzi cu 

imprejmuirile aferente. 

LUCRARI DE DEZAFECTARE: 

Structuri rutiere: 

- demolarea structurilor rutiere si a trotuarelor pietonale existente  

Instalaţii electrice: 

- Demontarea cablurilor aeriene existente  

- Demontarea stalpilor de iluminat existenti  

- Demontarea corpurilor de iluminat  

LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE: 

Structuri rutiere : 



Indicatorii tehnico-economici aferenti solutiei prezentate, pentru specialitatea Structuri 

rutiere sunt urmatorii: 

 Suprafata carosabila = 3 150mp 

 Suprafete ecologice = 1 650mp 

 Suprafata trotuare = 1 880mp 

 Platforme deseuri menajere = 160mp 

 Zone verzi (Zona 100) = 1 910mp 

 Imprejmuiri zone verzi = 1 900m 

 Indicatoare rutiere = 15buc 

 Marcaje rutiere longitudinale = 0.03kmech, iar marcaje diverse = 115 mp 

Instalaţii electrice: 

 Lungime platbanda OLzn 40x4mmp = 1 200m 

 Lungime tuburi de protectie cabluri d=110mm = 400m 

 Stalpi de iluminat metalici H=6m = 24buc 

 Stalpi de iluminat metalici H=4m = 4buc 

 Corp de iluminat LED 40W = 4buc 

 Corp de iluminat LED 70W = 24buc 

Retea de canalizare pluviala 

Indicatorii tehnico-economici aferenti solutiei prezentate pentru specialitatea Canalizare 

pluviala sunt urmatorii: 

 Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 400 SN8 = 172 m 

 Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 500 SN8 = 92 m 

 Lungime Canalizare pluviala tub PVC – KG Dn 315 SN8 = 340 m 

 Lungime Canalizare pluviala tub PVC-SN8 Dn 160 = 70m 

 Guri de scurgere cu sifon si depozit clasa D400 = 18buc 

 Camine din PVC Dn 800 clasa D400 = 22buc 

 Separator de namoluri si hidrocarburi q=7l/s = 1buc 

Arhitectura/mobilare urbana: 

Pentru obţinerea unei calităţi superioare a spaţiului din punct de vedere funcţional, 

urbanistic, constructiv şi estetic se propun următoarele lucrări: 

 crearea unui traseu sistematizat de alei; 

 realizarea unui loc de joaca care sa cuprinda echipamente pentru copii cu varsta cuprinsa 

intre 0-3 ani, respectiv 3-12 ani; 

 realizarea unei zone de agrement pentru recreere; 

 montarea de mobilier urban;  

 amenajarea zonelor şi echipamentelor pentru diverse activităţi; 

 amenajarea spaţiilor verzi prin delimitarea acestora si plantarea de vegetaţie cu talie 

înaltă, rezistenta la noxe;  

 realizarea de împrejmuire pentru locul de joaca printr-un gard de lemn parţial; 

sistem de iluminat al locurilor de joaca. 



 

 

Surse de finanţare ale proiectului: 

 

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 

care : 4.321.746,92 

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent 

0,00 

b. Valoarea eligibilă 4.321.746,92 

II Contribuţia proprie, din care : 
86.434,94 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 

86.434,94 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile, inclusiv TVA aferent* 0,00 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 4.235.311,98 

 

 

3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 

Acest proiect vizeaza realizarea de lucrari pentru Zona Blocurilor 100, ce reprezinta o 

comunitate marginalizata din judetul Teleorman, Municipiul Alexandria. Proiectul de 

imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitate vizeaza promovarea incluziunii 

sociale a populatiei marginalizate ce apartine ambelor sexe din zona blocurilor 100 din 

municipiul Alexandria.  

In urma implementarii proiectului la nivelul zonei blocurilor 100 din Municipiul Alexandria, 

accesul la infrastructura va fi asigurat pentru orice persoana indiferent de apartenenta etnica, 

grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati sau orientare sexuala. Proiectul se adreseaza unei 

zone cu diverse probleme printre care supra-aglomerare, conditii improprii de locuit, acces redus 

la infrastructura si lipsa veniturilor, iar rezultatele obtinute contribuie la cresterea conditiilor de 

locuit pentru totalitatea locuitorilor din zona indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau 

orice alte considerente. 

 

4. ESALONAREA IN TIMP  

   Implementarea proiectului este prevazută pentru  o durata  de  12  luni, din care de 6 luni luni 

pentru lucrarile de C + M. 

 

5. LEGALITATEA INVESTITIEI 



Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

 Scrisoare finalizare etapa Evaluare Tehnica si Financiara, nr. 19303/31.10.2019, emisa de OI 

– ADR Sud Muntenia; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelului de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, 

economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; 

 Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Documentul - Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 

Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social european 

şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 

locale; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei; 

 Temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) si  alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei. 

 

Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, propunem spre dezbatere şi 

aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

       p.DIRECTOR D.T.I.,                                                                 DIRECTOR D.E., 
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