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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Privind: aprobarea aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii  ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului” (tronson cuprins intre 

Str. Al.Ghica – Str.Unirii – dig Vedea), in Municipiul Alexandria 

 

 

In Municipiul Alexandria se realizeaza  proiecte de perspectiva ce prevad in special 

reabilitari si/sau modernizari ale infrastructurii existente (apa,canalizare,strazi), sprijinirea 

activitatilor economice, comerciale si turistice, reabilitarea si modernizarea obiectivelor sociale 

si culturale, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. Pentru atingerea 

acestor obiective, administratia locala a elaborat documentatia tehnica aferenta in vederea 

modernizarii structurii rutiere a Strazii Viitorului (tronson cuprins intre Str. Al.Ghica – Str.Unirii 

– dig Vedea) . 

Strada propusa pentru modernizare este situata in partea de Nord a Municipiului 

Alexandria, cu o lungime totala de aproximativ 1700 m, desfasurandu-se intre strazile Mircea cel 

Batran si Raul Vedea, iar tronsonul pe care se propune amenajarea trotuarelor si acceselor la 

proprietati se afla intre strazile Alexandru Ghica si digul raului Vedea si are o lungime de 268 m. 

Obiectivele generale sunt reprezentate de dezvoltarea si reabilitarea spatiului urban 

pentru ameliorarea conditiilor de viata ale locuitorilor Municipiului Alexandria, sprijinirea 

activitatilor economice prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere minimale, cat si cresterea 

sigurantei traficului pietonal si rutier in raport cu situatia actuala. 

Obiectivele specifice prin realizarea trotuarelor si a intrarilor in curti dintre strazile 

Alexandru Ghica si Dunarii, se preconizeaza a fi desfasurarea traficului pietonal in conditii 

normale de siguranta si confort, nu vor mai exista stagnari de ape meteorice pe trotuare sau zone 

adiacente acestora, timpul de parcurgere a zonelor tranzitate se va scurta. 

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

prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/209 privind Codul Administrativ al Romaniei, 

propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica 

in vederea aprobarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii  

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului” (tronson cuprins intre Str. 

Al.Ghica – Str.Unirii – dig Vedea), in Municipiul Alexandria. 
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