JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 22177 din 04.10.2019

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Amenajare peisagistica parc fosta
U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4,
Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de uniunea europeană în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1,
Axa
Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, Municipiul Alexandria a depus la
finantare, in
data de 28 noiembrie 2018, in cadrul acestui apel de proiecte, Cererea de finantare cu nr.
S/TR/2017/4/4.2/1/1071/29.11.2018 cu titlul ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul
Alexandria”.
Prin Obiectivul specific 4.2 din POR 2014-2020 sunt finantate proiectele prin care are loc
reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din
municipiile resedinta de judet, conform prevederilor legale.

Aferent acestui apel de proiecte, cererea de finantare se refera la realizarea de investitii
rezultate din
subactivitati/activitati care, contribuie in mod direct la categoriile de lucrari destinate imbunatatirii
mediului
urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor
de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului propuse
prin
documentatia tehnico economica studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare
peisagistica
parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”.
In acest sens Municipiul Alexandria a elaborat documentatia tehnico economica faza studiu de
fezabilitate privind obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul
Alexandria”
prin care se propune repunerea in functiune a spatiului si îmbunătățirea mediului urban prin realizarea
de
acțiuni destinate revitalizării orașului, regenerării și decontaminării terenului neutilizat la momentul
de fata,
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului prin amenajarea sitului cu
functiunea
de parc - zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Investitia va avea un impact major semnificativ, tinand cont de reconversia funcțională și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de
judeţ şi
transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.
În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de
activități asupra terenurilor supuse interventiei:


demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor aflate într-o stare avansată de
degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural;



realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;



amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu
plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);



crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate
pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);



achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,
grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;



instalare Wi-Fi în spațiile publice;



instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;



dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
împrejmuire etc);



înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;



realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Astfel, in urma finalizarii etapei de evaluare tehnica si financiara si declararii ,,admis” a
proiectului
,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” de catre Organismul Intermediar
ADR Sud
Muntenia, prin Scrisoarea nr. 17460/02.10.2019, in conformitate cuprevederile art. 136 alin. (1) din
OUG nr.
27/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare de catre
Directia
Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect
„Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional
2014-2020,
Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, Obiectiv specific 4.2, apel de proiecte nr.
POR/2017/4/4.2/1, Cod
SMIS 127071, in forma elaborata.
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