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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici 
pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană în 
cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, 
Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.2, Obiectivul specific 4.2 – reconversia și refuncționalizarea 
terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ, 
 Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul acestei prioritati de investitii 
obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”.  

Prioritatea de investitii 4.2  se refera la realizarea de actiuni 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. 

Obiectivul specific pentru aceasta prioritate de investitii este reconversia si refunctionalizarea 

terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de judet. 

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. 

Astfel, in urma elaborarii documentatiei tehnico – economice, faza Studiu de Fezabilitate,  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 Economica in vederea aprobarii documentatiei tehnico - 

economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii faza Studiu de 

Fezabilitate ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” in forma elaborata. 
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