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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Privind: aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea 
elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare 
peisagistica Parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” 

 

Prin H.G. nr. 1.270 din 17 octombrie 2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Municipiului Alexandria şi în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Municipiul Alexandria a preluat imobilele ce au 

apartinut Unitatii Militare 01462 situata pe strada Sos. Turnu Magurele, zona periferica a Municipiului 

Alexandria. Prin HCL nr. 114/22.05.2009 imobilele au fost trecute in domeniul privat de interes local al 

Municipiului Alexandria creandu-se oportunitatea realizarii unor obiective de investitii de utilitate publica. 

In conformitate cu prevederile HCL nr. 252/30.11.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

(P.U.Z.) pentru terenul situat pe Soseaua Turnu Magurele in Municipiul Alexandria (fosta UM 01462) 

bilantul territorial al zonei studiate din punct de vedere functional prevede amenajarea unei zone cu spatii 

plantate, functiune agreement si sport pe o suprafata de 27.767,81 mp. 

Astfel, a aparut necesitatea elaborarii unui studiu de fezabilitate in vederea finantarii lucrarilor de 

amenajare a zonei tinand cont si de aparitia Ghidului de finantare pentru Programul Operaţional Regional 

2014-2020, Ghidul specific pentru Axa prioritară 4 – sprijinirea dezvoltării urbane Durabile, Prioritatea de 

investiții 4.2 - realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 

decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de  reconversie), reducerii poluării 

aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.  

In conformitate cu prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si 

continutul- cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice, documentatiile tehnico economice se elaboreaza pe etape. Corespunzator 

etapei I sunt Nota conceptuala si Tema de proiectare a caror elaborare este in sarcina beneficiarului. 

Astfel, in urma elaborarii documentatiilor aferente etapei I, in conformitate cu prevederile art. 45 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Buget 

Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare 

in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare 

peisagistica Parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” 
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