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Priveste: aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru 

multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria. 
 
Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si 

sprijina derularea actiunilor culturale si socio – culturale pentru cetatenii de toate varstele si mai 

ales pentru tineri, considerand o prioritate infiintarea si amenajarea spatiilor corespunzatoare 

organizarii  evenimentelor festive si culturale. 

    In Municipiul Alexandria a fost construita in anul 1937 o cladire cu functiuni culturale, 

destinatia initiala fiind de teatru municipal si apoi cinematograf. 

Obiectivul general al investitiei este înfiinţarea unui centru cu potenţial multifuncţional 

de desfasurarea a diverselor actiuni culturale prin reabilitarea unui imobil a carei functiune nu 

mai este asigurata. 

Obiectivul specific al proiectului este să creeze un spatiu multifunctional, multicultural in 

care sa se desfasoare activitati culturale destinate cetatenilor municipiului: copii, tineri cat si de 

varsta a 3 – a, care sa devina o alternativa la petrecerea timpului liber. 

Dimensionarea  salilor de spectacole, de conferinte precum si a spatiilor conexe se va 

face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Accesul persoanelor cu dizabilitati se va 

asigura la toate functiunile obiectivului. 

In anul 2015 Municipiul Alexandria a solicitat admiterea la finantare a obiectvului 

,,Centru multifunctional pentru tineri” catre Compania Nationala de Investitii – CNI S.A., 

solicitare ce a fost admisa la finantare. In urma finantarii executiei pentru construirea 

obiectivului de catre Compania Nationala de Investitii – CNI S.A., racordarea la retelele de 

utilitati este obligativitatea autoritatii locale. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea valorii 

investitiei, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind 

instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 

Astfel, in urma intocmirii documentatiei tehnico-economice, in conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, se 

propune initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia 

Economica in vederea aprobarii valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru 

multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria. 
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