
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023

         Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman, întrunit în ședința extraordinară, având
în vedere;

- referatul de aprobare nr. 2588 din 18.01.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 2590 din 18.01.2023 al Direcției Economice;
- nota de fundamentare nr.  2592 din 18.01.2023 a Direcției  Tehnic Investiții  – Serviciul  Investiții

Fonduri cu Finanțare Internă și Externă;
- avizul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  al  Consiliului  Local  al  Municipiului

Alexandria;
- Legea nr. 368 din 19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr. 2166 din 30. 12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind

valoarea estimată a veniturilor din Cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2023;
- adresa nr. 2168 din 30.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind

valoarea pe anul 2023 și estimările pe perioada 2024-2026 a Sumelor alocate din cote defalcate din impozitul
pe  venit  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale,  a  Sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru
finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor,  municipiilor,  sectoarelor  și
municipiului București și a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile
lunare;

- adresa nr. 2161 din 30.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind
valoarea pe anul 2023 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
alocate bugetului local pentru finanțarea unor proiecte de investiții;

- adresa  nr.  59  din  13.01.2023 a  Administrației  Județene  a  Finanțelor  Publice  Teleorman privind
Sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul
comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2023 și estimările pentru
anii  2024-2026,  pentru  finanțarea  burselor  elevilor  din  învățământul  de  masă,  finanțarea  stimulentului
educațional  sub  formă  de  tichete  sociale  acordate  copiilor  din  familii  defavorizate  în  scopul  stimulării
participării  în  învățământul  preșcolar  și  finanțarea  drepturilor  copiilor  cu  cerințe  educaționale  speciale
integrați în învățământul de masă;

- adresa  nr.  1229 din 17.01.2023 a  Consiliului  Județean  Teleorman privind repartizarea sumei  ce
reprezintă cota de 6% din din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 2023 și estimările
pentru anii 2024-2026;

- adresa 113/27.01.2023 a Administrației  Județene a Finanțelor Publice Teleorman privind Sumele
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-
2026, pentru finanțarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli cu bunuri si
servicii in conformitate cu art.104 alin 2 lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-  H.C.L.  nr.  104/28.04.2022  privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pe  anul  2023,  cu
modificările și completările ulterioare;

- O.U.G.  nr.  168  din  08.12.2022  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  prorogarea  unor  termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- H.G. nr. 1447 din 08.12.2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată;



- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art.  129,  alin.  (4),  lit.  „a” din  O.U.G. nr.  57/2019  privind Codul administrativ, cu

modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), si (3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr.

57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

     HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă  Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2023 la partea de venituri în
suma de 407.672,12 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de 418.715,03 mii lei, conform anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.  2. Se aprobă Bugetul  Local  al  Municipiului  Alexandria pe anul  2023 pe cele  doua secțiuni,
secțiunea de funcționare în suma de  125.305,00 mii lei și  de dezvoltare în suma de  276.931,01 mii lei
conform anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  și 15  care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul Instituțiilor Publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2023 la partea de venituri în suma de 12.137,19 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de
12.289,58 mii  lei,  conform anexelor  nr.  27,  28,  29,  30,  31 si  32 care  fac  parte  integranta  din prezenta
hotărâre.

Art.  4. Se aprobă Bugetul  Creditelor Interne pe anul  2023 în sumă de  2.286,38 mii lei conform
anexelor nr. 24, 25 și 26 care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2023, conform anexelor nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 şi 23 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă utilizarea excedentului din anii  precedenți,  în suma de  11.042,91 mii lei pentru
cheltuieli de capital la secțiunea de dezvoltare a Bugetului Local al Municipiului Alexandria. 

Art. 7. Se  aprobă  numărul de personal și fondul salariilor de baza pentru anul 2023, conform
anexei nr. 33 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria,
Direcției  Economice,  Direcției  Tehnic Investiții,  Direcției  de Asistență Socială,  Serviciului Administrația
Domeniului Public, Clubului Sportiv Municipal și Serviciului Comunitar de Transport Public Local pentru
cunoaștere și punere în aplicare.

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,
                     CONSILIER,                SECRETAR GENERAL,
               IOAN AUGUSTIN                                                       ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 31 din 30 ianuarie 2023



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 2588  din 18.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al

Municipiului Alexandria pe anul 2023

În  conformitate  cu  art.  39,  alin.  (6)  din  Legea  nr.  273/2006  a  finanțelor  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare proiectul de buget local se aprobă de autoritățile deliberative în
termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Bugetul de stat pe anul 2023 a fost aprobat prin Legea nr. 368 din 19.12.2022, iar publicarea în
Monitorul Oficial nr. 1214 din 19.12.2022, a impus întocmirea și respectarea calendarului de aprobare
a bugetului local. 

Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale,
regimul acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al
acestora,  iar  Legea nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare stabilește  principiile,  cadrul  general  și  procedurile  privind  formarea,  administrarea,
angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației
publice locale.

Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile menționate mai sus, a fost afișat la
sediul instituției, pe site-ul instituției www.alexandria.ro  începând cu data de 03.01.2023. 

Bugetul General al Municipiului Alexandria pe anul 2023 cuprinde:
1. Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2023 și estimări pentru

anii 2024-2026, pe cele două secțiuni de funcționare si dezvoltare;
2. Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2023 și estimări pentru

anii 2024-2026, pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;
3.  Bugetul de Venituri al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, pe cele două secțiuni de funcționare
si dezvoltare;

4.  Bugetul de Cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, pe cele două secțiuni de funcționare
și dezvoltare ;

5. Bugetul creditelor interne pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;
Fundamentarea  veniturilor  proprii  ale  bugetului  local,  conform  Legii  nr.  273/2006  privind

finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se  bazează  pe constatarea  și
evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele și
taxele  aferente,  ținându-se cont de H.C.L. nr. 104 din 28.04.2022 privind aprobarea impozitelor  și
taxelor locale pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea serviciilor prestate și a
veniturilor obținute din acestea, în scopul evaluării corecte a veniturilor. 

Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv
pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care îi
revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acesta, în vederea funcționării
și în interesul colectivității locale.
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Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de
încasare a veniturilor, estimate a se realiza, iar pe parcursul anului 2023, pe lângă masurile de reducere
a cheltuielilor neeficiente se va proceda la creșterea gradului de colectare a veniturilor proprii.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.  136, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019  privind
Codul  administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare,  propun  spre  aprobare  proiectul de
hotărâre  cu  privire  la „Aprobarea  Bugetului  General  al  Municipiului  Alexandria  pe  anul  2023”.
Direcția  Economică  va  întocmi  raportul  de specialitate  pe care  îl  va susține  în  fața  comisiilor  de
specialitate, spre avizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR  DRĂGUȘIN
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Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 2590 din 18.01.2023

RAPORT  DE  SPECIALITATE
Privește: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023

Prin referatul de aprobare nr. 2588 din 18.01.2022 Primarul Municipiului Alexandria propune
elaborarea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  Bugetului  General  al  Municipiului
Alexandria pe anul  2023.

În conformitate cu art.  39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale,  cu
modificările si completările ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritățile deliberative
în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Bugetul de stat pe anul 2023 a fost aprobat prin Legea nr. 368 din 19.12.2022, iar publicarea
în Monitorul Oficial  nr. 1214 din 19.12.2022 a impus întocmirea și respectarea calendarului  de
aprobare a bugetului local.

Legea  bugetului  de  stat  stabilește  structura  veniturilor  și  destinația  cheltuielilor  bugetelor
locale, regimul acestora, precum si responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de
execuție  al  acestora,  iar  Legea nr.  273/2006 privind finanțele  publice locale,  cu modificările  și
completările  ulterioare,  stabilește  principiile,  cadrul  general  și  procedurile  privind  formarea,
administrarea,  angajarea  și  utilizarea  fondurilor  publice  locale,  precum  și  responsabilitățile
autorităților administrației publice locale.

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi:
- Legea nr. 368 din 19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- adresa nr. 2166 din 30. 12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman

privind valoarea estimată a veniturilor din Cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2023;
- adresa nr. 2168 din 30.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman

privind valoarea  pe anul  2023 și  estimările  pe perioada  2024-2026 a Sumelor  alocate  din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a Sumelor defalcate din taxa
pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,
municipiilor,  sectoarelor  și  municipiului  București  și  a  Sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare;

- adresa nr. 2161 din 30.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman
privind valoarea pe anul 2023 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, alocate bugetului local pentru finanțarea unor proiecte de investiții;

- adresa  nr.  59  din  13.01.2023 a  Administrației  Județene  a  Finanțelor  Publice  Teleorman
privind Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2023
și estimările pentru anii 2024-2026, pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă,
finanțarea  stimulentului  educațional  sub  formă  de  tichete  sociale  acordate  copiilor  din  familii
defavorizate  în  scopul  stimulării  participării  în  învățământul  preșcolar  și  finanțarea  drepturilor
copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
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- adresa nr. 1229 din 17.01.2023 a Consiliului Județean Teleorman privind repartizarea sumei
ce reprezintă cota de 6% din din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în 2023 și
estimările pentru anii 2024-2026;

- adresa 113/27.01.2023 a Administrației  Județene a Finanțelor  Publice Teleorman privind
Sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pentru anul 2023 și
estimările pentru anii 2024-2026, pentru finanțarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat pentru cheltuieli cu bunuri si servicii in conformitate cu art.104 alin 2 lit.b)-d) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.C.L. nr. 104/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023, cu
modificările și completările ulterioare;

-  O.U.G.  nr.  168  din  08.12.2022  privind  unele  măsuri  fiscal-bugetare,  prorogarea  unor
termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- H.G. nr. 1447 din 08.12.2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat
în plată;

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

cu modificările si completările ulterioare,
Bugetul general al Municipiului Alexandria pe anul 2023 este prezentat in anexa nr. 1 și

este constituit din:

 Bugetul  local  detaliat  la  venituri  pe  capitole  si  subcapitole  pe  anul  2023  în  suma  de
407.672,12  mii  lei  și  estimări  pentru  anii  2024-2026,  pe  cele  doua  secțiuni  de  funcționare  și
dezvoltare;

  Bugetul  local  detaliat  la  cheltuieli  pe  capitole  si  subcapitole  pe  anul  2023 în  sumă de
418.715,03  mii  lei  și  estimări  pentru  anii  2024-2026,  pe  cele  doua  secțiuni  de  funcționare  și
dezvoltare;

 Bugetul de venituri al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din
venituri proprii pe anul 2023 în suma de 12.137,19 mii lei și estimări pentru anii 2024-2026, pe cele
două secțiuni de funcționare și dezvoltare;

 Bugetul de cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2023 în suma de 12.289,58 mii lei și estimări pentru anii 2024-2026, pe cele
doua secțiuni de funcționare și dezvoltare;

  Bugetul creditelor interne pe anul 2023 în sumă de 2.286,38 mii lei și estimări pentru anii
2024-2026;

Excedentul  Bugetului  Local  este  în  sumă  de  11,042,91  mii  lei  și  excedentul  Bugetului
instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii este de 152,39 mii lei.

I.  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2023 este prezentat în
Anexa nr. 2 și este construit  pe cele doua secțiuni:  secțiunea de funcționare – Anexa nr. 3 și
secțiunea de dezvoltare – Anexa nr. 4. 

Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2023 în suma de 407.672,12 mii lei, se compune
din:   
       -   venituri proprii                                                                                               113.050,77 mii lei

- sume defalcate din T.V.A.                                                                              26.497,43 mii lei
- subvenții de la bugetul de stat                                                                       169.521,82 mii lei
- subvenții de la alte administrații                                                                      2.065,33 mii lei
- sume FEN postaderare în contul plăților efectuate
si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020                                      96.536,77 mii lei
Veniturile proprii ale bugetului local cuprind: 
- impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare                         200,00 mii lei
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- cote defalcate din impozitul pe venit                                                             79.191,00 mii lei
- impozite si taxe pe proprietate persoane fizice și juridice                              12.770,00 mii lei
- impozit pe spectacole                                                                                             30,00 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 
     sau pe desfășurarea de activități                                                                      8.103,00 mii lei
- venituri din proprietate                                                                                    3.679,77 mii lei
- venituri din prestari servicii si alte activitați                                                     345,00 mii lei
- venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale     2.500,00 mii lei
- taxe speciale                                                                                                     6.202,00 mii lei.
Sumele  defalcate  din  T.V.A.  pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul

municipiului Alexandria în sumă de 26.497,43 mii lei sunt sume cu destinație specială pentru: 
- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si 
     indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap                                       13.747,00 mii lei
- plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din famlii defavorizate 
     în scopul stimulării participării în învățământul prescolar                               63,00 mii lei
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați 
    în învățământul de masa                                                                                     738,32 mii lei
- finanțarea burselor                                                                                           6.451,00 mii lei
- finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru
   cheltuielile prevazute la art. 104 alin.2 lit.b) – d) din Legea educatiei 
   nationale, cu modificarile si completarile ulterioare                                       5.436,11 mii lei
Subvențiile de la bugetul de stat se compun din:
- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 
   cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri                                                           720,00 mii lei
-  subvenții pentru finanțarea sănătații                                                                 4.605,00 mii lei
-  finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala                                  5.818,12 mii lei
-  subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 
   derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
   postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020                                19.927,12 mii lei
-  Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 138.451,58 mii lei.

Subvențiile de la alte administrații sunt:
- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare 
 sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară        320,00 mii lei 
- sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor 
 de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții    1.745,33 mii lei.

II. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si  subcapitole pe anul 2023 este prezentat în
Anexa nr. 2.

Chetuielile bugetului local sunt fundamentate si dimensionate pe cele doua sectiuni: 
- secțiunea de funcționare – Anexa nr. 3, în suma de 130.741,11 mii lei, 
- secțiunea de dezvoltare – Anexa nr. 4, în suma de  287.973,92 mii lei.

Excedentul  anilor  precedenti în  suma de  11.042,91  mii  lei,  se  regăseste  în  secțiunea  de
dezvoltare și este utilizat pentru cheltuieli de capital.

Cheltuielile     secțiunii  de  funcționare   sunt  prezentate  pe  capitole,  subcapitole,  titluri  de
cheltuieli, articole si alineate.

 Capitolul 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe, subcapitolul Autoritați executive,
conform anexei nr. 5, include urmatoarele titluri de cheltuieli: 

- cheltuieli de personal: 13.482,40 mii lei
- bunuri si servicii: 3.500,00 mii lei
- alte cheltuieli, articolul - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 205,00 mii lei.
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- Capitolul  54.02 -  Alte  servicii  publice  generale,  conform  anexei  nr.  6,   cuprinde
subcapitolul Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor – pentru finanțarea Direcției
de Evidenţă a Persoanelor, cu titlurile: cheltuieli de personal 1.208,09 mii lei și bunuri si servicii
80,00 mii lei.

 Capitolul 55.02 – Tranzacții privind datoria publica ș împrumuturi, conform anexei nr.
7,  în  sumă  de  2.050  mii  lei pentru  finanțarea  cheltuielilor  financiare  aferente dobânzilor  și
comisioanelor  privind datoria publică internă.

 Capitolul  61.02 -  Ordine  publica  si  siguranță  naționala,  conform anexei  nr.  8,  pentru
urmatoarele subcapitole:

- Protecție  civilă  și  protecţia  contra  incendiilor  - pentru  finantarea Compartimentul
Situații de Urgență, Protecție Civilă, P.S.I., Protecția Muncii,  la titlul bunuri si servicii 400,00
mii lei,

- Ordine publica - pentru finanțarea Direcției Poliției Locale, subcapitol ce include titlurile
cheltuieli de personal 3.169,03 mii lei și bunuri si servicii 500,00 mii lei .

 Capitolul 65.02 – Învățământ, conform anexei nr. 9, cuprinde urmatoarele titluri: 
- cheltuielile de personal 151,00 mii lei, pentru plata navetei personalului didactic, didactic

auxiliar si nedidactic la și de la locul de munca,
- bunuri  si  servicii -  finanțarea  complementară  (finanțare  de  la  bugetul  local) în  sumă

3.000,00 mii lei - pentru obiecte de inventar, reparații curente și alte cheltuieli de natura bunurilor și
serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază și 5.436,11mii lei pentru finantarea de bază,

- asistență socială – 801,32 mii lei, din care: 738,32  mii lei plata drepturilor copiilor cu
cerințe educaționale speciale și 63,00 mii lei plata stimulentelor educaționale pentru copii preșcolari
din familii defavorizate,

- alte cheltuieli – 6.451,00 mii lei reprezentând bursele elevilor.

 Capitolul  66.02  -  Sănătate,  conform  anexei  nr.  10,  cuprinde  sume  necesare finanțarii
Cabinetelor medicale școlare și Centrului de vaccinare, astfel: pentru titlul cheltuieli de personal
4.492,15 mii lei si pentru titlul bunuri si servicii  300,00 mii lei.

 Capitolul 67.02 - Cultură, recreere si religie, conform anexei nr. 11, cuprinde urmatoarele
subcapitole bugetare:

- Servicii si activități culturale – 2.050,00 mii lei, 
- Sport – 9.495,26 mii lei, din care 9.195,26 mii lei pentru finantarea  Clubului Sportiv

Municipal Alexandria, 
- Tineret – 950,00 mii lei,
- Întreţinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – 3.380,00 mii lei, suma

repartizata Serviciului Public A.D.P. Alexandria.
- Culte religioase – 380,00 mii lei reprezintă sprijin financiar pentru biserici.
- Alte servicii în domeniile culturii si recreerii – 970,00 mii lei, din care 650,00 mii lei

pentru plata utilitaților și alte cheltuieli pentru întreținere si funcționare la Centrul Multifuncțional
pentru tineri și Clubul pensionarilor și 120,00 mii lei finantare asocoații și fundații. 

 Capitolul  68.02 –  Asistență socială, conform anexei nr. 12, suma de la acest capitol este
alocata Direcției de Asistență Socială Alexandria, pentru urmatoarele subcapitole:

- Asistență sociala în caz de boli  si invalidități  –  15.486,48 mii lei pentru indemnizațile
persoanelor cu handicap grav și salariile asistențulor personali ai persoanelor cu handicap,

- Asistență socială pt. familie si copii – pentru finanțarea Centrul de zi – 383,16 mii lei,
- Unitati  de  asistență  medico-sociale  –  pentru  finanțarea Centrului  rezidențial  pentru

persoane fără adăpost – 1.413,89 mii lei,
- Prevenirea excluderii sociale – pentru finanțarea Cantinei de ajutor social – 2.472,86 mii

lei și pentru plata Ajutoarelor sociale – 915,00 mii lei;
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- Alte  cheltuieli  în  domeniul  asistenței  sociale  -  pentru  finanțarea  sediului  D.A.S.  –
4.567,00 mii lei (cheltuieli de personal, bunuri si servicii si sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate) și pentru plata Ajutoarelor de urgența – 600,00 mii lei.

 Capitolul  70.02 –  Locuințe,  servicii  de  dezvoltare  publică,  conform  anexei  nr.  13,
cuprinde urmatoarele subcapitole bugetare:

- Locuințe – 240,00 mii lei pentru reparații curente si asigurari obligatorii locuințe,
- Iluminatul public – 2.580,00 mii lei,
- Servicii si dezvoltare publică în sumă totală de 19.355,80 mii lei, din care:

- 12.361,93 mii  lei  pentru  finanțarea  Serviciului  A.D.P.  Alexandria  (cheltuieli  de
personal, bunuri si servicii si sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate), 

- 650,00 mii lei pentru servicii de ecarisaj, 
- 1.880,00 mii lei pentru servicii de cadastru,  carți funciare, ridicari topo, expertize,

evaluari, taxe si avize patrimoniu si investitii si consultanta proiecte europene,  
- 249,00 mii lei pentru cotizatii diverse asociatii, 
- 6.451,00 mii lei rambursari de credite.

 Capitolul 74.02 – Protectia mediului, anexa nr. 14, în sumă de 10.287,00 mii lei, din care:
- 2.300,00 mii lei pentru finanțarea activitații de salubritate a Serviciului A.D.P. ,
- 7.987,00  mii  lei pentru  plata  apei  pluviale,  a  gunoiului,  gestionarea  deșeurilor,

protecția mediului și reparații la ghenele de gunoi.

 Capitolul  84.02 – Transporturi, conform anexei nr. 15, în sumă totală de 6.428,43 mii lei,
pentru finanțarea următoarele subcapitole:

- Transport  în  comun  –  1.128,43  mii  lei pentru  finanțarea Serviciului  Comunitar  de
Transport Public Local de Persoane Alexandria, 

- Strazi – 5.000,00 mii lei pentru finanţearea cheltuielile privind reparaţiile curente la străzi,
alei, trotuare, cartiere,  indicatoare si marcaje rutiere din municipiul Alexandria, 

- Alte cheltuieli  – 300,00  mii lei pentru finantarea  Serviciul A.D.P. privind activitatea de
deszapezire – material antiderapant si inchirirei utilaje.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare în suma totala de 287.973,92 mii lei, sunt defalcate pe
titluri, astfel:

- Proiecte cu finantare PNDL – 5.818,12 mii lei,
- Proiecte cu finanțare PNRR – 138.451,58 mii lei,
- Proiecte cu finanțare FEDR și FSE – 119.369,45 mii lei,
- Proiecte cu finanțare de la Ministerul Mediului – 1.745,33 mii lei,
- Alte cheltuieli de capital - Active nefinanciare – 22.589,44 mii lei.

Programul de investiții pe anul 2023  este prezentat pe capitole și surse de finanțare în
anexele  nr.  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22 şi  23 și  detaliat  în  Nota  de  fundamentare  nr.  2592 din
18.01.2023 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și Biroul
Investiții Fonduri cu Finanțare Externă. 

III. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2023, conform anexelor nr. 27, 28, 29, 30, 31 si 32  cuprinde Bugetul de venituri
proprii  al  unitaților  de  învățământ  preuniversitar  din  municipiul  Alexandria,  Bugetul  Clubului
Sportiv  Municipal  Alexandria  și  Bugetul   Serviciului  Comunitar  de Transport  Public  Local  de
Persoane Alexandria.     

 Bugetul de venituri proprii al unitaților de învățământ pruniversitar din municipiul
Alexandria 

Veniturile proprii totale ale  unitaților de învățământul preuniversitar pe anul 2023 sunt  în
sumă totală de 1.517,50 mii lei care provin din taxe și alte venituri din activitatea de învățământ,
venituri din prestări servicii, venituri din concesiuni si închirieri, venituri din contribuția elevilor
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pentru internate, cămine și cantine, venituri din manifestări culturale, artistice și sportive școlare,
alte venituri din prestări servicii si alte activitați din domeniul învățământului. 

Cheltuielile totale ale unitaților de învățământul preuniversitar pe anul 2023, pentru activitatea
de autofinantare sunt în sumă totală de 1.669,89 mii lei, pentru următoarele titluri:

- cheltuieli de personal – 20,00 mii lei,
- bunuri si servicii – 1.638,89 mii lei,
- active nefinanciare – 11,00 mii lei.

Excedentul acestui buget este în sumă de 152,39 mii lei.

 Bugetul Clubului Sportiv Municipal Alexandria cuprinde la partea de venituri capitolul
Subvenții pentru instituții publice in suma de 9.125,26 mii lei si Venituri din prestari servicii 8,00
mii lei iar la partea de cheltuieli suma este defalcata pe titluri astfel: cheltuieli de personal 845,26
mii lei și bunuri si servicii 8.358,00 mii lei.

  Bugetul  Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria
cuprinde la venituri suma totala de 1.416,43 mii lei, astfel:  Venituri din prestari de servicii  288,00
mii lei și Subvenții pentru instituții publice  1.128,43 mii lei.

Cheltuielile  totale  în sumă de 1.416,43  mii  lei sunt repartizate  pe titluri  astfel:  cheltuieli  de
personal  864,95 mii lei și bunuri si servicii  551,48 mii lei.

IV. Bugetul  creditelor  interne    pe  anul  2023,  conform  anexelor  nr. 24, 25 și 26 este de
2.286,38 mii lei conform Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din
venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei
aprobate  de  Comisia  de  Autorizare  a  Împrumuturilor  Locale  pentru  obiective  de  investiții
„Amenajare  peisagistică  în  incinta  fostei  UM”  și  a  Hotărârii  Comisiei  de  Autorizare  a
Împrumuturilor  Locale  nr.  7031 din 08.02.2022 pentru „Achiziție  mijloace  de transport  public-
autobuze electrice”.

Anexa nr. 33 cuprinde numarul de personal și fondul salariilor de baza pentru anul 2023
pentru Municipiul Alexandria, Direcția de Evidență a Persoanei, Direcția Poliția Locala, Direcția de
Asistentă Socială, Serviciul Administrația Domeniului Public, Clubul Sportiv Municipal, Serviciul
Comunitar de Transport Public Local de Persoane.

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre analiză și aprobare prezentul
raport  de  specialitate  la  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  ”Aprobarea Bugetului  General  al
municipiului Alexandria pe anul 2023”.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

COMPARTIMENT BUGET,

Consilier,                                 
                                        Mirela Bolintineanu                    
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                                                                    MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII  Aprobat,
SERVICIUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI EXTERNĂ     PRIMAR
Nr.2592/18.01.2023       Victor DRAGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local in anul 2023

Cap. 51.02     AUTORITATI PUBLICE  
A - Lucrări in continuare
Reabilitare termică sediu Primărie în Municipiul Alexandria

Obiectivul  general  al  proiectului  vizează  în  principal  îmbunătățirea  izolației  termice  a  anvelopei  clădirii
sediului Primăriei, a șarpantei și a învelitorii, clădire situată în Municipiul Alexandria , str. Dunării nr.139. 

Proiectul a fost depus și am obținut finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020-P.O.R., Axa
Prioritara  3,  Prioritatea  de  investiții  3.1,  Operațiunea  B-Clădiri  publice,  conform contractului  de  finanțare
nr.4738/06.09.2019.

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Priorității de investiții" este creșterea eficientei energetice în
clădirile publice și  sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice
mari.

Având  în  vedere  publicarea  OG  NR.15/2021  și  a  Legii  nr.281/2021  se  impune  prevederea  în  cadrul
Bugetului  Local,  pentru  susținerea  creșterii  bugetelor  proiectelor,  a  sumelor  necesare  acoperirii  creșterii
prețurilor la materiale.
  Astfel,  pentru  anul  2023,  în  vederea  continuării  implementări  obiectivului  este  necesară  o  alocare  din
excedent de 753.220,00  lei.
  Pentru  proiectul  "Reabilitare  termica  sediul  Primărie  în  Municipiul  Alexandria",  suma solicitată  este  de
1.384.960,00 din care: 14.490,00 lei finanțare națională Buget Local, 294.260,00 lei finanțare națională  Buget
de Stat și 1.076.210,00 lei finanțare externăUniunea Europeană.

Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. Municipiul Alexandria
  S-a  aprobat  contractul  de  finanțare  nr.667/07.04.2022  în  cadrul  Programului  Operațional  Capacitate
Administrativă. Obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM
POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T.
Municipiul Alexandria", cod SIPOCA 1234/MySMIS2014+ 155222.
  Pentru proiectul ″Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. Municipiul Alexandria ", suma
solicitată este de 2.929.540,00 din care: 2.810,00 lei finanțare națională Buget Local, 431.520,00 lei finanțare
națională Buget de Stat și 2.495.210,00 lei finanțare externă Uniunea Europeană.
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   C -Ach  iziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții  
Refacere rețea internet și intranet în Centrul de Informații pentru Cetățeni
   Având în vedere următoarele obiective strategice ale instituției noastre referitoare la tehnologia informației,
respectiv:

- creșterea accelerată a nivelului de digitalizare a instituției în vederea eficientizării activității curente.
- necesitatea de realizare/utilizare a unor sisteme informatice care să nu depindă discreționar, captive,

de alte organizații externe, din punct de vedere software operațional.
- necesitatea unei mai bune comunicări, atât în cadrul instituției, între departamente și personalul care

lucrează în echipe, la diverse proiecte, cât și cu entități externe (pentru proiecte punctuale).
- asigurarea confidențialității informațiilor stocate și transmise în cadrul rețelei locale a instituției noastre

prin  implementarea  unor  soluții  care  să  fie  sub  control  hardware,  software  și  operațional  al
departamentului IT al instituției noastre.

Astfel, pentru anul 2023, în vederea continuării implementări obiectivului este necesară o alocare din excedent
de 71.550,00  lei.

Proiectare și execuție lucrări instalație de utilizare LES/tablou electric general, reamplasarea grupului
de masurare existent pe alimentarea 1 în firida tip FDCS 1T
   Alimentarea cu energie electrică a sediului UAT Municipiul Alexandria, în prezent, este realizată dintr-o
singură sursă de alimentare cu o putere electrică absorbită insuficiența pentru toți  consumatorii normali și
vitali. 
 Tabloul electric de distribuție existent nu satisface noile cerințe tehnice având componente cu durata de viată
depăsita, uzate moral și tehnic și cu consum de energie ineficient și fară compensarea energiei reactive.
  Proiectul are ca scop alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor normali și vitali din cadrul
sediului UAT Municipiul Alexandria.
Obiectivul şi scopul programului îl reprezintă: 

- asigurarea alimentării  cu energie  electrică  a  tuturor  consumatorilor  aferenţi  și  necesari  pentru
imbunătăţirea activităţii de administrare publică şi a calităţii mediului, monitorizarea parametrilor
electrici şi un consum de energie eficient prin compensarea energiei reactive.

 Astfel,  pentru  anul  2023,  în  vederea  continuării  implementări  obiectivului  este  necesară  o  alocare  din
excedent de 160.000,00  lei.

Programe și sisteme informatice
Având  în  vedere  pierderea  suportului  tehnic  pentru  sistemul  de  operare  Windows  XP,  se  impune

schimbarea licențelor la 7 de stații de lucru, fiind necesară achiziționarea de echipamente informatice, pentru
salvarea și securizarea bazelor de date care cuprind:
- licență sistem informatic integrat pentru managementul electronic al documentelor, cu instalare pe serverul

beneficiarului pentru 90 de utilizatori, inclusiv costuri implementare sistem informatic(analiza, configurări,
instalare, testare, training);

- licență sistem informatic pentru asistarea procesului de acordare a autorizațiilor de funcționare, inclusiv
costuri implementare sistem informatic(analiza, configurări, instalare, testare, training);
Suma solicitata este de 50.000,00 lei.

Tehnică de calcul
Având în vedere următoarele obiective strategice ale instituției noastre referitoare la tehnologia informației ,
respectiv:

- creșterea accelerată a nivelului de digitalizare a instituției în vederea eficientizării activitații curente,
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- necesitatea de realizare/utilizarea a unor sisteme informatice care să nu depindă discreționar, captive,
de alte organizații externe, din punct de vedere software operațional,

- necesitatea unei mai bune comunicari, atât în cadrul instituției, între departamente și cu entități externe,
- obligativitatea deținerii unui sistem avansat de backup cu capabilitați offline pentru securitatea sporită,

care să permită salvarea datelor instituției atât de pe stațiile lucru ale personalului, cât și de pe servere,
și restaurarea lor rapidă în cazul unui incident,

- necesitatea implementării unui sistem informatic pentru a contracara eventuale situații care pot genera
pierderi ireversibile de date și informații importante din cadrul instituției. Sistemul să permită integrarea
capabilitățiilor de backup offline, ccea ce înseamnă că datele pot fi sincronizate periodic cu un server
de stocare, fară acces la internet, echipament ce va permite recuperarea totală a informațiilor în caz de
compromitere a serverelor sau a stațiilor de lucru aflate în producție, situația care acoperă inclusiv un
incident care a generat compromiterea backup-ului online.

- asigurarea confidențialitații informațiilor stocate și transmise în cadrul rețelei locale a instituției noastre
prin  implementarea  unor  soluții  care  să  fie  sub  control  hardware,  software  și  operațional  al
departamentului IT al instituției noastre

Astfel, pentru anul 2023, în vederea continuării implementări obiectivului este necesară o alocare din excedent
de 38.500,00 lei și 61.500,00 lei contribuție Buget Local.

Cap.54.02 -  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023
 Sistem panou informare și semnalizare digitală

Achiziționarea unui sistem panou digital & signage este utilă pentru transmiterea cetățenilor în timp real a
informațiilor privind:
- documentele necesare la depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate 
- (carte de identitate, carte de identitate provizorie) ; 
- documentele necesare la depunerea cererii pentru stabilirea reședinței;
- cuantumul taxei pentru eliberarea actelor de identitate (CI, CIP);
- documentele necesare la depunere pentru furnizarea de date ( existența  persoanelor în evidența activă,

istoric de domiciliu, număr de persoane cu domiciliul activ la o  adresă de domiciliu ;
- cuantumul taxei pentru furnizare date
- programul de lucru cu publicul;
- programul de audiențe;
- mesaje de informare, anunțuri;

Pentru informarea cetățenilor, Directia Evidenta a Persoanelor, dispune in prezent de un spațiul de afișare
limitat  folosind  metoda  tradițională  de  afișare  de informații  tip  avizier,  mai  puțin  eficientă  în  transmiterea
informațiilor, în comparație cu soluția digital&signage ce permite realizarea unui canal de comunicare eficient
prin afișarea unui volum mare de informație ce poate fi prezentată dinamic intr-un timp scurt și modificată
instant . 

Sistemul de afișare electronică poate fi amplasat într-o zonă ușor vizibilă și are o  putere de atragere a
atenției mult mai mare a cetățenilor decât o afișare clasică  reducând astfel timpul de așteptare pentru primirea
informațiilor iar lucrătorul de la ghișeu poate să desfășoare activitatea în condiții optime și cu eficiență maximă.
Suma solicitată este de 62.480,00 lei.

Cap. 61.02. – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
C –   Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023  
   Având în vedere executarea serviciului pentru Direcția Poliției Locale, considerăm oportună achiziționarea 
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următoarelor:
- Stație radio portabilă Motorola R7
Suma solicitată este de 31.500,00 lei
- Pistol Glok- 2 buc
Suma solicitată este de 6.000,00 lei

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT
A – Lucrări în continuare
Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu PP Ion Creangă

In cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, dedicată Sprijinirii
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.4.-Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională
pentru  dobândirea  de  competente  de  învățare  pe  tot  parcursul  vieții  prin  dezvoltarea  infrastructurilor  de
educație si formare.

Obiectivul specific al acestei Priorități de investiții este creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării
accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă și creșterea
calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca.

Obiectivul general al programului este reabilitarea clădirilor existente în care se desfășoară procesul de
instruire precum și extinderea clădirii pentru amenajarea unei săli de mese, a unei săli de sport, amenajarea
curții și reabilitarea rețelei de utilități.

Clădirile unde funcționează Grădinița cu P.P. Ion Creanga, respectiv Creșa Ion Creanga din Municipiul
Alexandria, situate pe str. Ion Creanga nr.31, au fost construite în anul 1976 și au un regim de înălțime P+1E.

Având  în  vedere  semnarea  Contractului  de  finanțare  nr.5017/17.12.2019,  pe  Programul  Operațional
Regional  2014-2020-P.O.R.,  Axa  Prioritara  4,  Prioritatea  de  investiții  4.4,  pentru  proiectul  "Modernizare,
extindere, dotare si amenajare curte interioara la Grădinița cu PP Ion Creanga" este necesara implementarea
proiectului și lansarea în execuție a lucrărilor.
Astfel,  pentru  anul  2023  este necesară  o  sumă  de  2.010.750,00  lei,  din  care  789.910,00  lei  cheltuieli
neeligibile, 107.230,00 lei contribuție Buget de Stat și 1.113.610,00 lei finanțare Uniunea Europeană.
  Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)
Obiectivul de investiții a fost depus  și admis la finanțare  prin Programul  de finanțare, POR 2014-2020, Axa
Prioritara  4,  –  Sprijinirea  dezvoltării  urbane durabile,  Prioritatea  de Investiții  4.4,  Obiectivul  Specific  4.5,-
Creșterea calității  infrastructurii  educaționale relevante pentru piața forței de munca în cadrul  Programului
Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare și al Priorității de investiții" - 4.5.,  se referă la realizarea de
investiții  destinate învățământului  profesional  și  tehnic ,  având în  vedere realizarea următoarelor  tipuri  de
investiții:construcția/  reabilitarea/  modernizarea/  extinderea/  echiparea  infrastructurii  educaționale  pentru
învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice șiscoli profesionale).

Scopul  proiectului  este  de  a  reabilita  clădirea  laboratoare  a  unității  de  învățământ,  prin  lucrări  de
intervenție propuse asupra anvelopei construcției, lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile electrice
aferente clădirii precum si achizitoarea de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări.
Având  în  vedere  semnarea  contractului  de  finanțare  nr.  6250/27.10.2020  cu  Agenția  pentru  Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansarea in execuție a obiectivului de
investiții "Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)".
Suma   necesară este de 3.991.280,00 lei  din care: finanțare națională de la Bugetul Local 59.500,00 lei,
1.015.510,00  lei  cheltuieli  neeligibile,  387.710,00  lei  finanțare  națională  Buget  de  Stat,  2.528.560,00  lei
finanțare externă Uniunea Europeană.

Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr.7
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Obiectivul general al proiectului vizează în principal, consolidarea clădirii, refacerea acoperișului, reparații
instalații, refacere finisaje, izolația termica a anvelopei clădirii, sistem de securitate la incendiu. 
Clădirea unde funcționează grădinița este situata in Municipiul Alexandria, str.Av.Al.Colfescu nr.79.

In  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  Viceprim  Ministrului,  Ministrului  Dezvoltării  Regionale,
Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala cu
modificărilesi  completărileulterioare,a  fost  semnat  contractul  de  finanțare  nr.33295/14.12.2017,  prin
Programul  National  de Dezvoltare  Locala pentru  obiectivul  de investiții  "Modernizare si  reabilitare clădire
Grădinița cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria".

Suma solicitata  este  de  351.150,00  lei  din  care:  93.310,00  lei  contribuție  Buget  Local  și  257.840,00  lei
transferuri Buget de Stat.

Reabilitare , extindere și dotări Gradiniță cu PP NR.10
Obiectivul  general  al  proiectului  vizează  in  principal  restaurarea  clădirii  grădiniței,  monument  istoric,

precum si mărirea spațiului destinat activităților educaționale, prin extinderea clădirii printr-o construcție noua,
cu regim de înălțime D+P+1E.

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  Viceprim  Ministrului,  Ministrului  Dezvoltării  Regionale,
Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificările si completările ulterioare,a fost
semnat contractul de  finanțare nr.33911/21.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locală, pentru
obiectivul de investiții "Reabilitare, extindere si dotare Grădinița cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria".

Suma solicitată este de 3.394.490,00 lei din care: 472.460,00 lei contribuție Buget Local și 2.922.030,00 lei
transferuri Buget de Stat.

Extindere cladire și amenajare laboratoare Școala gimnazială Ștefan cel Mare
Obiectivul general al proiectului vizează în principal construirea unui corp nou de clădire in incinta Scolii

Gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, având în vedere cî în prezent activitatea unității  de
învățământ se desfășoară in 16 săli de clasa insuficiente pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Clădirea propusa pentru  construire,   situata  in  Alexandria,  in  str.Carpați  nr.15,va avea  un regim de
înălțime P+2E si o suprafața construita desfășurata de 1044,44 mp.

In  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  Viceprim  Ministrului,  Ministrului  Dezvoltării  Regionale,
Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificările si completările ulterioare, a  fost
semnat contractul de finanțare nr.33296/14.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala, pentru
obiectivul  de  investiții "Extindere  clădire  si  amenajare  laboratoare  Școala  Stefan  cel  Mare"  in  Municipiul
Alexandria.
Suma solicitată este de 2.433.540,00 lei din care: 1.994.170,00 lei contribuție Buget Local și 439.370,00 lei
transferuri Buget de Stat.

Reabilitare clădire Școala Gimnaziala nr.5 în Municipiul Alexandria 
Obiectivul  general  al  proiectului  vizează  în  principal  îmbunătățirea  izolației  termice  asupra  învelitorii,

înlocuirea  tâmplăriei,  lucrări  de  reparații  interioare  și  exterioare,  clădire  situată  în  Municipiul  Alexandria,
str.Libertății, nr.148, având funcțiunea de școală gimnazială.

Clădirea unde funcționează Școala gimnazială nr.5 din Municipiul Alexandria, având un regim de înălțime
P+1E, a fost construita în anul 1889, fiind declarată monument istoric.

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  Viceprim  Ministrului,  Ministrului  Dezvoltării  Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificările și completările ulterioare, a fost
semnat contractul de  finanțare nr.33300/14.12.2017 prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru
obiectivul de investiții "Reabilitare clădire Școală gimnazială nr.5  în Municipiul Alexandria".
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Suma solicitată este de 3.975.540,00 lei din care: 1.776.660,00 lei contribuție Buget Local, 2.198.880,00 lei
transferuri Buget de Stat.

B- Lucrări noi
Reabilitare termică clădire Liceul Teoretic C-tin Noica
Suma  solicitată  este  de  5.923.160,00  lei din  care: 4.977.440,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 945.720,00 lei.

Reabilitare termică clădire Grădiniță nr.8
Suma  solicitată  este  de  1.891.910,00  lei din  care: 1.589.840,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 302.070,00 lei.

Reabilitare termică clădiri Școala Stefan cel Mare
Suma  solicitată  este  de  1.616.110,00  lei din  care: 1.358.070,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 258.040,00 lei.

Reabilitare termică clădire Colegiul Național A.I. Cuza
Suma  solicitată  este  de  6.216.990,00  lei din  care: 5.224.360,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 992.630,00 lei.

Desființare C4- Centrală termică- Liceul Teoretic Al.Ghica- execuție
Suma solicitată este de 157.080,00 lei

Desființare C5- Magazie- Liceul Teoretic Al.Ghica- execuție
Suma solicitată este de 27.350,00 lei

Amenajare curte Liceul Al.Ghica
Suma solicitată este de 1.650.090,00 lei

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023
Achiziționare utilaje agricole la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu
Pentru anul 2023 s-a alocat suma de 62.000,00 lei, din transferuri Buget de Stat.

Amenajare curte Colegiul Pedagogic M.Scarlat- DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 63.000,00 lei

Racorduri și utilități Creșă mică- Studii teren+ documentație tehnică +SF+PT+DTAC
Suma solicitată este de 59.170,00 lei

Reabilitare termică Liceul C-tin Noica- Studii teren+ documentație tehnică +DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei

Reabilitare termică Grădinița nr.8- Studii teren+ documentație tehnică +DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei
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Reabilitare  termică  Sală  de  Sport  Școala  Stefan  cel  Mare-  Studii  teren+  documentație  tehnică
+DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei

Reabilitare termică Colegiul Național Al.I.Cuza- Studii teren+ documentație tehnică +DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei

Reabilitare termică Școala Stefan cel Mare- Studii teren+ documentație tehnică +DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei

Sisteme supraveghere video pentru Grădinița nr.4
     Având în vedere solicitarea unitățiilor de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea
de sisteme supraveghere video pentru Grădinița nr.4 în sumă de 14.300,00 lei.

Lift materiale Grădinița nr.6
Suma solicitată este de 47.000,00 lei

Table interactive și multifuncționale Grădinița nr.7
Suma solicitată este de 30.000,00 lei

Licențe Microsoft pentru Școala M. Viteazul
Suma solicitată este de 3.870,00 lei

Închidere centralizată intrare curte școală- Școala Al.Colfescu
Suma solicitată este de 6.000,00 lei

Sisteme supraveghere video pentru Școala nr.7
Suma solicitată este de 12.000,00 lei

Sistem de alarmare împotriva efracției- Liceul Al.Ghica
Suma solicitată este de 84.500,00 lei

Licențe Microsoft pentru Colegiul Al.I.Cuza
Suma solicitată este de 3.300,00 lei.

Sistem control acces intrare elevi- Colegiul Al.I.Cuza
Suma solicitată este de 4.300,00 lei.

Dezumidificator pentru Sala de sport- Colegiul Al.I.Cuza
Suma solicitată este de 6.400,00 lei.

Întocmire documentație, execuție lucrări pentru autorizație ISU- Liceul Tehnologic N.Bălcescu
Suma solicitată este de 300.000,00 lei.
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Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
 A - Lucrări in continuare
Racorduri și utilități Complex sportiv Stadion Municipal- execuție

Având în vedere că obiectivul de investiții  "Complex sportiv Stadion Municipal ", situat in str.Al.Ghica,
nr.119, va intra în  execuție a lucrărilor de construire, prin Compania Națională de Investiții- C.N.I., din cadrul
Ministerului  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  și  Administrației,  determină  necesitatea  asigurării  utilităților
(alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică), precum și
sistematizarea  pe  verticală  a  imobilului  (alei  pietonale,  parcări,  spații  verzi)  de   către   U.A.T.  Municipiul
Alexandria care are obligația legală de realizare a acestei investiții.
Suma solicitată este de 420.010,00 lei.
C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023
Echipament tehnic sunet pentru scenă
Suma solicitată este de 230.310,00 lei.

Pentru  desfășurarea  în  condiții  optime  a  activității,  serviciul  public  de  interes  local  Administrația
Domeniului Public Alexandria solicită achiziționarea :
Motoferăstrău- suma solicitată este de 4.200,00 lei
Motoferăstrău elagaj- suma solicitată este de 4.100,00 lei
Scarificator gazon (2 buc)- suma solicitată este de12.800,00 lei
Motocultor – suma solicitată este de 4.000,00 lei
Motocositoare (3buc) – suma solicitată este de 13.000,00 lei
Mașină de tuns gazon(2 buc) – suma solicitată este de 9.000,00 lei
Covor PVC cu montaj – suma solicitată este de 40.000,00 lei
 Pompă de recirculare – suma solicitată este de 16.000,00 lei

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA
C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023
 Tehnica de calcul
   Pentru  buna  desfășurare  a  activității  zilnice  în  cadrul  Serviciului  de  Asistență  Socială  programele
informatice  implementate  pentru  realizarea  situatiilor  financiar-contabile,  a  situațiilor  privind  venitul  minim
garantat, ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, se realizează folosind calculatoare (PC) care sunt depășite din
punct de vedere al performanței, unele prezentând chiar defecțiuni care îngreunează desfășurarea activitătii.
Sunt necesare licențe pentru tehnica de calcul și se impune achiziționarea a 10 calculatoare+antivirus pentru
buna funcționare a instituției.
Suma solicitată este de 30.000,00 lei

Mașină de curățat cartofi profesională pentru Cantina de Ajutor Social
Suma solicitată este de 20.000,00 lei

Robot bucătărie profesional pentru Cantina de Ajutor Social
Suma solicitată este de 10.000,00 lei
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
A – Lucrări în continuare
Amenajare peisagistică parc fosta U.M în Municipiul Alexandria
Obiectivul de investiții"Amenajare peisagistică parc fosta U.M." este cuprins în Strategia de dezvoltare a
Municipiului  Alexandria, având la baza  finanțarea acestuia   prin Programul  de finanțare, POR 2014-2020,
Axa Prioritara 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.

Obiectivul  specific  al  acestei  Axe  prioritare-  Prioritatea  de  investiții  4.2,  este  reconversia  și
defuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de
județ.

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională  și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reședință de județ și transformarea lor în zone de
agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate. 
     Conform Planului Urbanistic Zonal avem o suprafața de teren de 19.368 mp de spațiu verde aflat în
proprietatea publică a autorității locale, neocupat de construcții autorizate.
     Astfel amenajarea peisagistică  a unui parc, are ca scop asigurarea si îmbunătățirea factorilor de mediu si a
condițiilor de viată in mediul urban, ținând cont de prevederile art.3,  alin. a) din Legea nr.24/2007 privind
reglementarea și  administrarea spațiilor  verzi  din zonele urbane, cu modificările  si  completările  ulterioare.
Obiectivul de investiții  a fost depus si admis la  finanțare  pe Programul Operațional Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investiții 4.2, conform Contract de finanțare  nr.5009/16.12.2019.

Astfel,pentru anul 2023 în vederea elaborării proiectului tehnic și lansarea în execuție  a obiectivului, este
necesară o sumă de 7.586.860,00 lei din care:  1.118.630,00 lei finanțare națională de la Bugetul de Stat și
6.468.230,00 lei finanțare Externă Uniunea Europeană . 

Stație de reîncarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Alexandria-execuție
Pentru anul 2023 este necesară suma de 660.860,00 lei din care:113.730,00 Buget Local și 547.130,00 lei

transferuri Buget de Stat

Modernizare sistem iluminat în Municipiul Alexandria
Astfel, pentru anul 2023  este necesară suma de 1.233.800,00 lei din care:  35.600,00 lei Buget Local și

1.198.200,00 lei transferuri Buget de Stat. 
 

B - Lucrări noi 
Sistematizare +Racorduri la utilități locuințe pentru tineret zona Han- Pepinieră
Suma solicitată este de 722.980,00 lei

C -Ach  iziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții  
Racorduri electrice la stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice:
   Municipiul Alexandria dorește să încheie un contract de achiziție publică de lucrări - proiectare și execuție
pentru realizarea alimentării cu energie electrică, respectiv, realizarea obiectivului de investiții  “AEE Stație
Încărcare Rapidă Alexandria Zona KOYO, jud.  Teleorman” – aprobate prin  Avizul CTE nr. 3937/data
08.04.2021-  Comisia Tehnico-Economică 110 kV Distribuție Oltenia, prin Varianta 1, capitolul Lucrări
fonduri beneficiar (fonduri APL)

9

http://www.alexandria.ro/
mailto:primalex@alexandria.ro


                                                                                                                         
                                                                    MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

- pentru  îmbunătățirea  calitații  transportului  public  și  a  calității  mediului,  monitorizarea  parametrilor
electrici și un consum de energie electrică eficient.

- Proiectare și Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “AEE Stație Încărcare Rapidă
Alexandria Zona KOYO, jud. Teleorman”- Varianta 1- Lucrări fonduri beneficiar (fonduri APL)

   Municipiul Alexandria dorește să încheie un contract de achizitie publică de lucrări - proiectare și execuție -
pentru realizarea alimentării cu energie electrică, respectiv, realizarea obiectivului de investiții  “AEE Stație
Încărcare  Rapidă  Alexandria  HAN LIMITA  NANOV,  jud.  Teleorman” –  aprobate  prin  Avizul  CTE nr.
3936/data 08.04.2021- Comisia Tehnico- Economică 110 kV Distribuție Oltenia, prin Varianta 2, capitolul
Lucrări fonduri beneficiar (fonduri APL)

- pentru  îmbunătățirea  calitații  transportului  public  și  a  calității  mediului,  monitorizarea  parametrilor
electrici și un consum de energie electrică eficient.

- Proiectare și Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “AEE Stație Încărcare Rapidă
Alexandria HAN LIMITA NANOV, jud. Teleorman”- Varianta 2 -Lucrări fonduri beneficiar(fonduri
APL)

   Municipiul Alexandria dorește să încheie un contract de achizitie publică de lucrări - proiectare și execuție
pentru realizarea alimentării cu energie electrică, respectiv, realizarea obiectivului de investiții  “AEE Stație
Încărcare Rapidă Alexandria LIMITA CF POROSCHIA, jud. Teleorman” – aprobate prin  Avizul CTE nr.
3938/data 08.04.2021- Comisia Tehnico-Economică 110 kV Distribuție Oltenia, prin Varianta 2, capitolul
Lucrări fonduri beneficiar (fonduri APL)

- pentru  îmbunătățirea  calitații  transportului  public  și  a  calității  mediului,  monitorizarea  parametrilor
electrici și un consum de energie electrică eficient.

- Proiectare și Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii “AEE Stație Încărcare Rapidă
Alexandria  LIMITA  CF  POROSCHIA,  jud.  Teleorman”-  Varianta  2  -Lucrări  fonduri
beneficiar(fonduri APL)

Astfel pentru anul 2023 în vederea lansării în execuție a obiectivului, este necesară o alocare din excedent
de 493.000,00 lei

 B- Lucrări noi
Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale Bloc A1
Suma  solicitată  este  de  3.208.620,00  lei  din  care:  2.693.320,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 512.300,00 lei.

Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale Bloc A3
Suma  solicitată  este  de  2.932.620,00  lei  din  care:  2.464.390,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 468.230,00 lei.

Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale Blocuri BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8
Suma  solicitată  este  de  35.545.260,00  lei  din  care:  29.869.960,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 5.675.300,00 lei.

Construire de locuințe Nzeb PLUS pentru tineri
Suma  solicitată  este  de  62.349.990,00  lei  din  care:  52.394.950,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 9.955.040,00 lei.
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Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale Blocuri V1, V2, V3,V4, V5, V6, V7
Suma  solicitată  este  de  18.766.920,00  lei  din  care:  15.770.520,00  lei  finanțare  din  Fonduri  Europene
nerambursabile PNRR și TVA 2.996.400,00 lei.

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023
1.Reactualizare Plan Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism(RLU) al Municipiul
Alexandria
Planul  Urbanistic  General  (PUG)  este  instrumentul  de  lucru  care  exprimă  în  plan  spațial  obiectivele
administrației publice locale pe termen mediu (5-10 ani). Face parte din programul de amenajare a 
teritoriului  și de dezvoltare a localităților, constituind cadrul legal pentru realizarea programelor și acțiunilor de
dezvoltare, conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată
de  OUG nr.7/2011, aprobată prin Legea nr.190/2013.
Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să întocmească și să aprobe Planul Urbanistic General,
precum și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Alexandria care se actualizează periodic.
Completarea  PUG  al  Municipiului  Alexandria  urmărește,  prin  introducerea  în  cadrul  documentației  de
urbanism  existente  a  constrângerilor  și  permisivităților  urbanistice  generate  de  zonele  propuse  pentru
extindere, crearea condițiilor de autorizare a noilor construcții, crearea premiselor spațiale pentru desfășurarea
activităților economice și sociale în acord cu obiectivele politicii locale și a legislației în vigoare.
Ultima  actualizare  a  PUG al  municipiului  Alexandria  a  fost  realizată  in  anul  2009,  de  aceea se  impune
reactualizarea acestuia.
Astfel  in  vederea  finalizării  elaborării  Planului  Urbanistic  General(PUG)si  Regulamentului  Local  de
Urbanism(RLU) al Municipiului Alexandria, pentru anul 2023 este necesara o sumă de 320.950,00 lei.

Reabilitare și modernizarea rețelei stradale din Municipiul Alexandria- strada Negru Vodă, strada Cuza
Voda, strada Libertății-  tronson II,  strada Bucuresti, strada Dunării,  strada Al.Colfescu, strada C-tin
Brâncoveanu,  strada Agricultori,  strada Victor Antonescu-  studii  teren+expertiză tehnică+elaborare
documentații tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor+ DALI+DTAC+PT 
Suma solicitată este de 981.880,00 lei

Reabilitare  termică  clădiri  rezidențiale  multifamiliale  Blocuri  V1,  V2,  V3  ,V4,  V5,  V6,  V7-  Studii
teren+documentație tehnică+ DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 539.220,00 lei

Reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale Blocuri BM6, BM7, BM8, J135, L5, M2, M5, M8-
Studii teren+documentație tehnică+ DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 610.010,00 lei

Reabilitare  termică  clădiri  rezidențiale  multifamiliale  Bloc  A1-  Studii  teren+documentație  tehnică+
DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei

Reabilitare  termică  clădiri  rezidențiale  multifamiliale  Bloc  A3-  Studii  teren+documentație  tehnică+
DALI+PT+DTAC
Suma solicitată este de 86.540,00 lei
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Desființarea unor construcții în zona IAICA strada Dunării
Suma solicitată este de 44.400,00 lei

Lotizare, sistematizare verticală, asigurare acces auto+pietonal, utilități, iluminat
Suma solicitată este de 40.200,00 lei

Echipamente supraveghere video la 3(trei) platforme de gunoi din zonele Blocurilor BM1, F3, strada
Carpați- piață- cu montaj
Suma solicitată este de 85.300,00 lei

Pubele colectare selectivă a deșeurilor
Conform  modificărilor  legislative  survenite  prin  aprobarea  OUG  nr.74/2018  pentru  modificarea  și

completarea  Legii  nr.211/2011  privind  regimul  deșeurilor,  a  Legii  nr.249/2015  privind  modalitatea  de
gestionare a ambalajelor și  a deșeurilor de ambalaje si  a OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
art.17, alin.1, pct.a)"Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor,  respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitara ale
acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie , metal, plastic și
sticlă ".

Astfel,  se  propune   pentru  anul  2023,  dotarea  platformelor  amenajate  pentru  colectarea  deșeurilor
municipale, specifice pentru colectarea selectiva a deșeurilor pentru cele trei categorii de deșeuri selectabile.
Suma solicitată este de 200.000,00 lei

Camere supraveghere panoramică 8MP- 36XPTZ IR-5 BUC
Suma solicitată este de 75.000,00 lei

Server sistem supraveghere video
Suma solicitată este de 75.000,00 lei

Elaborare studiu trafic la nivelul Municipiului Alexandria
Suma solicitată este de160.650,00 lei

Echipamente pentru locuri de joacă
Pentru desfășurarea în condiții optime a activității, serviciul public de interes local Administrația Domeniului

Public Alexandria propune înlocuirea echipamentelor deteriorate din mai multe locuri amenajate cu destinația
de locuri de joacă pentru copii.
Suma solicitată este de 100.000,00 lei

- Placă alveolară din granule de cauciuc – placă plană și alveolară din granule de cauciuc, pentru
amenajarea locurilor de joacă cu tartan, pe suport de ciment și nisip, diverse culori.

Suma solicitată este de 50.000,00 lei

- Ciocan rotopercutor SDS Max+ accesorii
Suma solicitată este de 7.000,00 lei

- Pontoane (2buc)
Suma solicitată este de 20.000,00 lei
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Cap. 84 –TRANSPORTURI
A-Lucrări in continuare
O mai buna conexiune a orașelor Alexandria si Cherven Bryag
    Având în vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul Alexandria si ținând cont ca traseul
drumului național DN51 se suprapune cu traseul str.Al.Ghica și str.Meșteșugari și str.Dunării, sistemul rutier în
cauză  este  grav  deteriorat,  aproape  impracticabil,  iar  traficul  se  desfășoară  cu  mare  greutate,  afectând
siguranța  locuințelor  din  zonă,  este  necesară  reabilitarea  carosabilului,  trotuarele  și  intrărilor  în  curți  și
amenajarea spațiilor verzi ale străzii , precum și colectarea și evacuarea apelor pluviale de la nivelul străzii, cu
devieri  de  rețelehidro-edilitare  subterane,  refaceri  de  branșamente  și  racorduri  individuale,  dezafectări
racorduri pluviale existente și aducere la cotă a capacelor căminelor de la nivelul străzii. 
 De asemenea pe străzile Fabricii si Șos.Turnu Măgurele sistemul rutier este degradat traficul se desfășoară
cu mare greutate, fiind necesară reabilitarea acestor străzi prin amenajarea infrastructurii, precum și a stratului
de uzură din asfalt pentru asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulația rutieră și pietonală.
   Proiectul  a  fost  depus  și  am  obținut  finanțare  pe  Programul  Intereg  V-A  Romania-Bulgaria,  Axa
Prioritara1-"O regiune bine conectată".
 Având  în  vedere  ca  s-a  semnat  contractul  de  finanțare  nr.6116/19.03.2019,  este  necesară  întocmirea
proiectul tehnic și lansarea în execuție a obiectivului.
Astfel, pentru anul 2023, în vederea continuării implementări obiectivului este necesară o alocare din excedent
de  2.353.270,00  lei și  1.246.220,00  lei  Buget  Local,  116.340,00  lei  finanțare  națională  din  Butel  Local,
524.820,00  lei  finanțare  națională  din  Bugetul  se  Stat  și  3.034.670,00  lei  finanțare  Externă  Uniunea
Europeană.

Îmbunătățirea condițiilor  infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor  100 din Municipiul
Alexandria
Obiectivul de investiții a fost depus  și admis la finanțare  prin Programul  de finanțare, POR 2014-2020, Axa
Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării  urbane durabile, Prioritatea 4.3-Oferirea de sprijin  pentru regenerarea
fizică, economica și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Priorității de investitii"-4.3., este îmbunătățirea regenerării
fizice economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședința de județ din Romania.
Scopul proiectului este de a moderniza accesele carosabile prin refacerea integrala a infrastructurii rutiere,
refacerea și  extinderea trotuarelor  în corelare cu modernizarea acceselor  carosabile,  realizarea rețelei  de
canalizare pluvială, modernizarea rețelei de  iluminat stradal, amenajare de spatii de joaca pentru copii, dotare
cu mobilier stradal, împrejmuiri zone verzi.
Având  in  vedere  semnarea  contractului  de  finanțare  nr.5503/13.05.2020  cu  Agenția  pentru  Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, este necesară elaborarea proiectului tehnic și lansarea în execuție a obiectivului de
investiții  "Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul
Alexandria".
Pentru anul 2023 este necesară suma de 3.809.960,00 lei din care: 299.660,00 contribuție finanțare națională
Buget Local, 299.260,00 lei cheltuieli neeligibile și 3.211.040,00 lei finanțare Externă Uniunea Europeană.

Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic"
  Obiectivul de investiții a fost depus  si admis la finanțare  prin Programul  de finanțare, POR 2014-2020, Axa
Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării  urbane durabile, Prioritatea 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana și a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
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  Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Priorității  de investiții"4.1, este de a reduce emisiile de
carbon în municipiile reședința de județ prin investiții  bazate pe "Planurile de mobilitate urbană durabila".
   Scopul  proiectului  este  realizarea  de  piste  de  bicicliști,  stații  de  închiriat  biciclete,  stații  de  autobuz,
construirea unei autobaze si parcare park&ride, realizarea unui sistem de management al traficului, inclusiv a
unui sistem de monitorizare video, precum si modernizarea zonei pietonale  de pe strada Libertății tronson
cuprins intre str.București si str.Ion Creanga.
   Având in  vedere semnarea contractului  de finanțare nr.5070/22.01.2020 cu Agenția  pentru  Dezvoltare
Regionala Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansare in execuție a obiectivului de
investiție.
Astfel pentru anul 2023 în vederea lansării în execuție a obiectivului, este necesară o alocare din excedent de
7.173.370,00 lei și 781.200,00 lei finanțare națională din Bugetul Local, 4.500.000,00 lei cheltuieli neeligibile, 
13.778.620,00  lei  finanțare  națională  din  Bugetul  de  Stat  și  47.142.890,00  lei  finanțare  Externă  Uniunea
Europeană.

Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice
 Prin H.C.L. nr.291/25.10.2018 , modificata prin H.C.L. nr.39/27.02.2019, s-a aprobat participarea in
cadrul  proiectului,  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici,  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  precum  si
aprobarea  acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii
publice  pentru  proiectul  "Achizitie  de  mijloace  de  transport  public-autobuze  electrice",  Axa  Prioritara  4-
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4e -Promovarea unor strategii cu emisii scazute
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane.

Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii" 4.1, este de a reduce emisiile
de carbon în municipiile resedinta de judet prin investiții  bazate pe "Planurile de mobilitate urbană durabila".

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui
sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere.

Astfel se vor achizitiona 10 autobuze electrice care vor circula pe raza Municipiului Alexandria si vor fi
utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public urban prin intermediul operatorului local.
Pentru anul 2023 este  necesară suma de 24.758.770,00 lei  din care: 3.284.330,00 lei  finanțare națională
Bugetul de Stat și 21.474.440,00 lei finanțare Externă Uniunea Europeană.

Coridor de mobilitate urbană integrată –strada Libertății-strada Doctor Stâncă
În vederea acordării sprijinului financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, UAT Municipiul
Alexandria, în calitate de partener, a aplicat la finanțare în cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud
Muntenia  pentru  pregătirea  de  proiecte  finanțate  din  perioada  de  programare  2021-2027  pe  domeniile
mobilitate  urbană,  regenerare urbană,  centre de agrement/baze turistice  (tabere școlare),  infrastructură  și
servicii  publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial  turistic și  infrastructură rutieră de
interes  județean,  inclusiv  variante  ocolitoare  și/sau  drumuri  de  legătură  -  5D1”,în  cadrul  Programului
OperaționalAsistență Tehnică 2014-2020,
 Axa Prioritară: 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și
diseminarea informațiilor  privind aceste fonduri.Obiectivul  specific:  1.1 Întărirea capacității  beneficiarilor  de
proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.
Prin proiect se propun investiții  destinate dezvoltări imobilității urbane, prin crearea unei rețele de piste de
biciclete, amenajarea si modernizarea unor trasee pietonale în scopul reducerii  traficului rutier cu autoturisme
si reducerii emisiilor de CO2 in Municipiul Alexandria pe o lungime de aprox – 10,00 km, (se vor amenaja pe
ambele sensuri de circulație pe traseul coridorului de mobilitate urbană în lungime de aprox 5,00 km).
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De  asemenea  se  propune  amenajarea  și  modernizarea  căilor  de  circulație  pietonale,  amenajarea  și
modernizarea spațiilor verzi, intervenții asupra elementelor de infrastructură urbană de utilități publice (iluminat
public, apă și canalizare, puncte de colectare deșeuri urbane, wifi, monitorizare video), construirea stațiilor de
încărcare  vehicule  electrice  și  a  punctelor  de  alimentare,  parcări  ecologice,  mobilier  stradal  urban,
implementarea unui sistem de bikesharing și a unui sistem smartcity  pe traseul strazilor Libertății și Doctor
Stâncă.
Pentru  anul  2023  este  necesară  suma de  639.540,00  lei  din  care:  21.930,00  lei  cheltuieli  neeligibile  și
617.610,00 lei finanțare Externă Uniunea Europeană.

                                                                                 Șef Serviciu,
                                                     Claudia PÎRJOLEA

                 

                            Întocmit,
                                                                                                                                               Consilier Claudia OANĂ
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Judetul Teleorman                     Anexa nr. 1 la H.C.L 

Municipiul Alexandria nr. 31 din 30 ianuarie 2023

Consiliul Local

I Buget 2023

II Estimări 2024

III Estimări 2025

IV Estimări 2026

BUGETUL GENERAL  AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

PE ANUL   2023 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 2024-2026

  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

01

I 407,672.12 10,619.69 1,517.50 2,286.38 0.00 422,095.69 10,323.69 411,772.00

II 168,394.32 10,925.37 1,612.70 0.00 0.00 180,932.39 10,600.00 170,332.39

III 156,036.32 11,156.74 1,664.36 0.00 0.00 168,857.42 10,800.00 158,057.42

IV 154,042.32 11,391.08 1,721.40 0.00 0.00 167,154.80 11,000.00 156,154.80

02

I 139,548.20 296.00 1,517.50 2,286.38 0.00 143,648.08 143,648.08

II 140,118.32 325.37 1,612.70 0.00 0.00 142,056.39 142,056.39

III 139,977.32 356.74 1,664.36 0.00 0.00 141,998.42 141,998.42

IV 139,908.32 391.08 1,721.40 0.00 0.00 142,020.80 142,020.80

03

I 126,791.43 0.00 0.00 0.00 0.00 126,791.43 126,791.43

II 127,381.32 0.00 0.00 0.00 0.00 127,381.32 127,381.32

III 127,240.32 0.00 0.00 0.00 0.00 127,240.32 127,240.32

IV 127,171.32 0.00 0.00 0.00 0.00 127,171.32 127,171.32

04

I

II

III

IV

Impozit pe profit                  05

I

II

III

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 

Venituri curente   (rd.03+17)                       

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 
juridice,   din care:
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

IV

06

I 79,391.00 79,391.00 79,391.00

II 78,693.00 78,693.00 78,693.00

III 78,655.00 78,655.00 78,655.00

IV 78,628.00 78,628.00 78,628.00

07

I 200.00 200.00 200.00

II 200.00 200.00 200.00

III 200.00 200.00 200.00

IV 200.00 200.00 200.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

I 79,191.00 79,191.00 79,191.00

II 78,493.00 78,493.00 78,493.00

III 78,455.00 78,455.00 78,455.00

IV 78,428.00 78,428.00 78,428.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09

I

II

III

IV

Impozite şi taxe  pe proprietate 10

I 12,770.00 12,770.00 12,770.00

II 12,770.00 12,770.00 12,770.00

III 12,770.00 12,770.00 12,770.00

IV 12,770.00 12,770.00 12,770.00

11

I 34,630.43 34,630.43 34,630.43

II 35,918.32 35,918.32 35,918.32

III 35,815.32 35,815.32 35,815.32

IV 35,773.32 35,773.32 35,773.32

Sume defalcate din TVA 12

I 26,497.43 26,497.43 26,497.43

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane 
fizice,   din care:

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal *)

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

II 27,785.32 27,785.32 27,785.32

III 27,682.32 27,682.32 27,682.32

IV 27,640.32 27,640.32 27,640.32

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13

I 0.00 0.00 0.00

II 0.00 0.00 0.00

III 0.00 0.00 0.00

IV 0.00 0.00 0.00

Taxe pe servicii specifice 14 0.00

I 30.00 30.00 30.00

II 30.00 30.00 30.00

III 30.00 30.00 30.00

IV 30.00 30.00 30.00

15

I 8,103.00 8,103.00 8,103.00

II 8,103.00 8,103.00 8,103.00

III 8,103.00 8,103.00 8,103.00

IV 8,103.00 8,103.00 8,103.00

Alte impozite si taxe fiscale 16

I

II

III

IV

Venituri nefiscale                      17

I 12,756.77 296.00 1,517.50 2,286.38 0.00 16,856.65 16,856.65

II 12,737.00 325.37 1,612.70 0.00 0.00 14,675.07 14,675.07

III 12,737.00 356.74 1,664.36 0.00 0.00 14,758.10 14,758.10

IV 12,737.00 391.08 1,721.40 0.00 0.00 14,849.48 14,849.48

Venituri din capital                      18

I

II 0.00

III 0.00

IV 0.00

Operatiuni financiare 19

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

I 0.00 2,286.38 2,286.38 2,286.38

II 0.00 0.00 0.00 0.00

III 0.00 0.00 0.00 0.00

IV 0.00 0.00 0.00 0.00

Subvenţii 20

I 171,587.15 10,323.69 181,910.84 10,323.69 181,910.84

II 20,886.00 10,600.00 31,486.00 10,600.00 31,486.00

III 13,737.00 10,800.00 24,537.00 10,800.00 24,537.00

IV 14,134.00 11,000.00 25,134.00 11,000.00 25,134.00

Subvenţii de la bugetul de stat 21

I 169,521.82 169,521.82 169,521.82

II 20,886.00 20,886.00 20,886.00

III 13,737.00 13,737.00 13,737.00

IV 14,134.00 14,134.00 14,134.00

Subvenţii de la alte administratii 22

I 2,065.33 10,323.69 12,389.02 10,323.69 2,065.33

II 0.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 0.00

III 0.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 0.00

IV 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23

I 96,536.77 96,536.77 96,536.77

II 7,390.00 7,390.00 7,390.00

III 2,322.00 2,322.00 2,322.00

IV 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI - TOTAL 
24

I 418,715.03 10,619.69 1,669.89 2,286.38 0.00 433,290.99 10,323.69 422,967.30

II 168,394.32 10,925.37 1,612.70 0.00 0.00 180,932.39 10,600.00 170,332.39

III 156,036.32 11,156.74 1,664.36 0.00 0.00 168,857.42 10,800.00 158,057.42

IV 154,042.32 11,391.08 1,721.40 0.00 0.00 167,154.80 11,000.00 156,154.80

Cheltuieli curente      25

I 130,741.11 10,619.69 1,658.89 502.80 0.00 143,522.49 10,323.69 133,198.80

II 145,443.32 10,925.37 1,612.70 0.00 0.00 157,981.39 10,600.00 147,381.39

III 145,302.32 11,156.74 1,664.36 0.00 0.00 158,123.42 10,800.00 147,323.42
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

IV 145,233.32 11,391.08 1,721.40 0.00 0.00 158,345.80 11,000.00 147,345.80

Cheltuieli de personal                26

I 54,062.99 1,710.21 20.00 55,793.20 1,573.69 54,219.51

II 54,098.00 1,801.00 0.00 55,899.00 1,650.00 54,249.00

III 54,098.00 1,897.00 0.00 55,995.00 1,700.00 54,295.00

IV 54,098.00 2,001.00 0.00 56,099.00 1,750.00 54,349.00

Bunuri si servicii                27

I 45,843.11 8,909.48 1,638.89 56,391.48 8,750.00 47,641.48

II 58,942.00 9,124.37 1,612.70 69,679.07 8,950.00 60,729.07

III 60,260.00 9,259.74 1,664.36 71,184.10 9,100.00 62,084.10

IV 64,815.00 9,390.08 1,721.40 75,926.48 9,250.00 66,676.48

Dobanzi 28

I 2,050.00 2,050.00 2,050.00

II 2,769.00 2,769.00 2,769.00

III 2,974.00 2,974.00 2,974.00

IV 1,739.00 1,739.00 1,739.00

Subventii                                  29

I 0.00 0.00

II 0.00 0.00

III 0.00 0.00

IV 0.00 0.00

Fonduri de rezerva 30

I 500.00 500.00 500.00

II 0.00 0.00 0.00

III 0.00 0.00 0.00

IV 0.00 0.00 0.00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice               31

I 10,323.69 10,323.69 10,323.69

II 10,600.00 10,600.00 10,600.00

III 10,800.00 10,800.00 10,800.00

IV 11,000.00 11,000.00 11,000.00

Alte transferuri 32

I 1,829.00 160.00 1,989.00 1,989.00

II 1,949.00 100.00 2,049.00 2,049.00

III 2,049.00 110.00 2,159.00 2,159.00
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

IV 2,149.00 120.00 2,269.00 2,269.00

33

I 116,990.20 1,783.58 116,990.20 116,990.20

II 4,809.00 0.00 4,809.00 4,809.00

III 0.00 0.00 0.00 0.00

IV 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistenta sociala 34

I 2,316.32 2,316.32 2,316.32

II 2,671.32 2,671.32 2,671.32

III 2,921.32 2,921.32 2,921.32

IV 3,271.32 3,271.32 3,271.32

Alte cheltuieli 35 0.00 0.00

I 7,241.00 0.00 7,241.00 7,241.00

II 7,271.00 0.00 7,271.00 7,271.00

III 7,291.00 0.00 7,291.00 7,291.00

IV 7,311.00 0.00 7,311.00 7,311.00

36

I 138,451.58

II 0.00

III 0.00

IV 0.00

Cheltuieli de capital                     37

I 32,532.14 0.00 11.00 0.00 32,543.14 32,543.14

II 18,142.00 0.00 0.00 0.00 18,142.00 18,142.00

III 10,734.00 0.00 0.00 0.00 10,734.00 10,734.00

IV 8,809.00 0.00 0.00 0.00 8,809.00 8,809.00

Operatiuni financiare 38

I

II

III

IV

Imprumuturi acordate                  39

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența 
financiară nerambursabilă aferentă PNRR 
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  - mii lei -

Bugetul  local Total

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod 
rând

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

din venituri proprii 
si subventii din 
bugetul local

Bugetul instituţiilor 
publice finanţate 

integral din 
venituri proprii

Bugetul 
împrumuturilor 

externe şi 
interne

Bugetul fondurilor 
externe 

nerambursabile

Transferuri 
între bugete**)   

 (se scad)

Total buget 
general

I

II

III

IV

Rambursari de credite externe si interne 40

I 6,575.00 502.80 7,077.80 7,077.80

II 7,143.00 0.00 7,143.00 7,143.00

III 4,909.00 0.00 4,909.00 4,909.00

IV 850.00 0.00 850.00 850.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 41

I

II

III

IV

Rezerve 42

I

II

III

IV

43

I -11,042.91 0.00 -152.39 0.00 0.00 -11,195.30 0.00 -11,195.30

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      

 PRESEDINTE DE SEDINTA,

              CONSILIER,

         IOAN AUGUSTIN

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  1)                                                    
            (rd.01-rd.23)   

               1) finantat din excedentul anilor precedenti



JUDETUL TELEORMAN        ANEXA nr. 16 la HCL
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                  NR. 31 din 2023

                              LISTA 
                                                                                                                                   a obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finantare  partiala sau integrala din bugetul local

INV/ C+M Mii lei

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala Total Buget national

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total 533,639.61 394,465.05 166,168.63 83.58 1,700.00 287,973.92 11,042.91 19,578.28 2,126.61 19,986.62 89,162.47 13,149.71 2,498.46 0.00 7,625.45

din care: 25,316.13 25,316.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A LUCRARI IN CONTINUARE 247,492.52 247,492.52 142,769.25 83.58 1,700.00 140,985.67 10,279.86 11,866.66 2,126.61 19,986.62 89,162.47 0.00 0.00 0.00 7,563.45

27,321.35 27,321.35
B LUCRARI NOI 280,230.40 141,055.84 17,482.69 0.00 0.00 141,009.08 0.00 2,557.50 0.00 0.00 0.00 13,149.71 2,498.46 0.00 0.00

166.38 166.38

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 5,941.67 5,941.67 5,941.67 0.00 0.00 5,941.67 763.05 5,116.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00

CAP 51 AUTORITATI PUBLICE 9,102.44 9,102.44 5,449.27 0.00 0.00 5,449.27 1,023.27 128.80 0.00 725.78 3,571.42
2,861.95 2,861.95

A LUCRARI IN CONTINUARE 8,720.89 8,720.89 5,067.72 0.00 0.00 5,067.72 753.22 17.30 0.00 725.78 3,571.42 0.00 0.00
2,861.95 2,861.95

1 2,962.48 2,962.48 2,929.54 2,929.54 0.00 2.81 0.00 431.52 2,495.21

0.00 0.00

1 5,758.41 5,758.41 2,138.18 2,138.18 753.22 14.49 294.26 1,076.21

2,861.95 2,861.95 0.00

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 381.55 381.55 381.55 381.55 270.05 111.50

CAP 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 62.48 62.48 62.48 0.00 0.00 62.48 0.00 62.48

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 62.48 62.48 62.48 62.48 62.48

CAP 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 37.50 0.00 37.50

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50

CAP 65 INVATAMANT 59,952.94 44,304.77 34,767.98 0.00 0.00 34,767.98 0.00 7,237.66 1,805.42 554.44 3,642.17 13,149.71 2,498.46 0.00 5,880.12
din care: 3,274.48 3,274.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A LUCRARI IN CONTINUARE 25,646.78 25,646.78 16,156.75 0.00 0.00 16,156.75 0.00 4,336.60 1,805.42 554.44 3,642.17 0.00 5,818.12
3,108.10 3,108.10

1 MODERNIZARE SI REABILITARE CLADIRE  GRADINITA NR.7 1,328.93 1,328.93 351.15 351.15 93.31 257.84

2 6,286.49 6,286.49 3,394.49 3,394.49 472.46 2,922.03

3 9,462.59 9,462.59 2,433.54 2,433.54 1,994.17 439.37

4 REABILITARE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA  NR.5 1,650.75 1,650.75 3,975.54 3,975.54 1,776.66 2,198.88

5 3,869.87 3,869.87 2,010.75 2,010.75 789.91 107.23 1,113.61

3,108.10 3,108.10

6 3,048.15 3,048.15 3,991.28 3,991.28 1,015.51 447.21 2,528.56

B LUCRARI NOI 33,177.62 17,529.45 17,482.69 0.00 0.00 17,482.69 0.00 1,834.52 0.00 0.00 0.00 13,149.71 2,498.46 0.00 0.00
166.38 166.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 1,650.09 1,650.09 1,650.09 1,650.09 1,650.09

2 11,846.32 5,923.16 5,923.16 5,923.16 4,977.44 945.72

Valoare totala 
actualizata

Credit 
Trezorerie

Credit Banca Total alocatii 
bugetare

 din care: 
Excedent

din care:      
De la bugetul 

local

din care:   
Cheltuieli 
neeligibile

Uniunea 
Europeana

Fondunduri 
europene 

nerambursabile 
PNRR

sume aferente 
TVA-PNRR

din care:     
Transferuri 

de la 
bug.local

din care:   
Transferuri 

de la bug.stat

Termen 
PIF

ECOSISTEM DIGITAL  INTERCONECTAT SI INTEGRAT IN 
CADRUL UAT-ULUI MUNICIPIUL ALEXANDRIA

REABILITARE TERMICA SEDIU PRIMARIE IN MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA

REABILITARE,EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA CU PP 
NR.10 

EXTINDERE CLADIRE SI AMENAJARE LABORATOARE 
SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE 

MODERNIZARE,EXTINDERE,DOTARE SI AMENAJARE 
CURTE INTERIOARA LA GRADINITA CU PP ION CREANGA

REABILITARE CLADIRE LABORATOARE LICEUL 
TEHNOLOGIC NR.1 ALEXANDRIA (FOST GRUP SCOLAR 

TEHNIC)

 AMENAJARE CURTE (ALEI, ASFALTARE TEREN DE SPORT) 
LA LICEUL TEORETIC ALEXANDRU GHICA

REABILITARE TERMICA CLADIRE LICEUL TEORETIC 
CONSTANTIN  NOICA



INV/ C+M Mii lei

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala Total Buget national

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valoare totala 
actualizata

Credit 
Trezorerie

Credit Banca Total alocatii 
bugetare

 din care: 
Excedent

din care:      
De la bugetul 

local

din care:   
Cheltuieli 
neeligibile

Uniunea 
Europeana

Fondunduri 
europene 

nerambursabile 
PNRR

sume aferente 
TVA-PNRR

din care:     
Transferuri 

de la 
bug.local

din care:   
Transferuri 

de la bug.stat

Termen 
PIF

3,783.82 1,891.91 1,891.91 1,891.91 1,589.84 302.07

3,232.22 1,616.11 1,616.11 1,616.11 1,358.07 258.04

12,433.98 6,216.99 6,216.99 6,216.99 5,224.36 992.63

203.89 203.89 157.08 157.08 157.08

157.07 157.07

27.30 27.30 27.35 27.35 27.35

9.31 9.31 0.00

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 1,128.54 1,128.54 1,128.54 1,128.54 1,066.54 62.00

CAP 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2,505.01 2,505.01 753.42 0.00 0.00 753.42 0.00 753.42 0.00 0.00 0.00 0.00
din care:

A LUCRARI IN CONTINUARE 2,171.60 2,171.60 420.01 420.01 0.00 420.01

1 2,171.60 2,171.60 420.01 420.01 420.01

1,074.65 1,074.65

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 333.41 333.41 333.41 333.41 333.41

CAP 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care:

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

CAP 70 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 261,768.99 138,242.60 13,540.79 83.58 0.00 136,983.60 493.00 4,355.00 0.00 1,118.63 6,468.23 0.00 1,745.33
din care: 0.00 0.00

A LUCRARI IN CONTINUARE 10,740.52 10,740.52 9,565.10 83.58 0.00 9,481.52 0.00 149.33 0.00 1,118.63 6,468.23 0.00 1,745.33

1 1,137.38 1,137.38 1,233.80 1,233.80 35.60 1,198.20

2 8,854.66 8,854.66 7,670.44 83.58 7,586.86 1,118.63 6,468.23

3 748.48 748.48 660.86 660.86 113.73 547.13

B LUCRARI NOI 247,052.78 123,526.39 0.00 0.00 0.00 123,526.39 0.00 722.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

1 1,445.96 722.98 722.98 722.98

2 6,417.24 3,208.62 3,208.62 2,696.32 512.30

3 5,865.24 2,932.62 2,932.62 2,464.39 468.23

4 71,090.52 35,545.26 35,545.26 29,869.96 5,675.30

5 37,533.84 18,766.92 18,766.92 15,770.52 2,996.40

6 CONSTRUIREA DE LOCUINȚE Nzeb PLUS PENTRU TINERI 124,699.98 62,349.99 62,349.99 52,394.95 9,955.04

C ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 3,975.69 3,975.69 3,975.69 3,975.69 493.00 3,482.69

CAP 84 TRANSPORTURI 200,212.73 200,212.73 111,559.67 0.00 1,700.00 109,859.67 9,526.64 6,943.42 321.19 17,587.77 75,480.65

REABILITARE TERMICA CLADIRE LICEUL GRADINITA CU PP 
NR. 8

REABILITARE TERMICA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA 
STEFAN CEL MARE

REABILITARE TERMICA CLADIRE COLEGIUL NATIONAL 
ALEXANDRU IOAN CUZA

DESFIINTARE CLADIRE C4-CENTRALA TERMICA LICEUL 
TEORETIC AL.D.GHICA

DESFIINTARE CLADIRE C5-MAGAZIE LICEUL TEORETIC 
AL.D.GHICA

RACORDURI SI UTILITATI COMPLEX SPORTIV STADION 
MUNICIPAL 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

AMENAJARE PEISAGISTICA PARC FOSTA UM IN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

STATIE DE REANCARCARE PENTRU VEHICULE 
ELECTRICE IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA

SISTEMATIZARE VERTICALĂ + RACORDURI LA UTILITĂȚI 
LOCUINȚE PENTRU TINERI ZONA HAN-PEPINIERĂ

REABILITARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENȚIALR 
MULTIFANILIALE BLOC A1

REABILITARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENȚIALR 
MULTIFANILIALE BLOC A3

REABILITARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENȚIALR 
MULTIFANILIALE BLOCURI BM6, BM8, BM9, J135, L5, M2, M5, 

M8

REABILITARE TERMICĂ CLADIRI REZIDENȚIALR 
MULTIFANILIALE BLOCURI V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7



INV/ C+M Mii lei

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitii Valoare totala Total Buget national

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valoare totala 
actualizata

Credit 
Trezorerie

Credit Banca Total alocatii 
bugetare

 din care: 
Excedent

din care:      
De la bugetul 

local

din care:   
Cheltuieli 
neeligibile

Uniunea 
Europeana

Fondunduri 
europene 

nerambursabile 
PNRR

sume aferente 
TVA-PNRR

din care:     
Transferuri 

de la 
bug.local

din care:   
Transferuri 

de la bug.stat

Termen 
PIF

din care: 19,179.70 19,179.70
A LUCRARI IN CONTINUARE 200,212.73 200,212.73 111,559.67 0.00 1,700.00 109,859.67 9,526.64 6,943.42 321.19 17,587.77 75,480.65

19,179.70 19,179.70

1 20,488.20 20,488.20 7,275.32 7,275.32 2,353.27 1,362.56 524.82 3,034.67

15,644.27 15,644.27

2 91,183.51 91,183.51 73,376.08 73,376.08 7,173.37 5,281.20 13,778.62 47,142.89

3 4,595.74 4,595.74 3,809.96 3,809.96 299.66 299.26 3,211.04

3,535.43 3,535.43

4 54,829.56 54,829.56 639.54 639.54 21.93 617.61

5 29,115.72 29,115.72 26,458.77 1,700.00 24,758.77 3,284.33 21,474.44

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
   Consilier, 

                    IOAN AUGUSTIN

O MAI BUNA CONEXIUNE A ORASELOR ALEXANDRIA SI 
CHERVEN BRYAG LA TEN-T

REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA PRIN ADOPTAREA UNUI TRANSPORT PUBLIC 

ECOLOGIC

IMBUNATATIREA CONDITIILOR INFRASTRUCTURALE 
PENTRU COMUNITATEA DIN ZONA BLOCURILOR 100 DIN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CORIDOR DE MOBILITATE URBANA INTEGRATA-
STR.LIBERTATII-STRADA DR.STANCA

ACHIZITIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC-
AUTOBUZE ELECTRICE



JUDETUL TELEORMAN             ANEXA nr.17 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr. 31 /30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

                  LISTA
                                                                               poziției ,,Alte cheltuieli de investiții,defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2023"
                                                                                                              cap.51 "Autoritati publice si actiuni externe"

Lei

Nr.crt. U.M

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tehnica de calcul 38,500.00 61,500.00
2 Programe informatice 50,000.00
3 Refacere retea internet si intranet in CIC 71,550.00

4
160,000.00

Total pe surse de finantare 270,050.00 111,500.00
TOTAL 381,550.00

                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                      Consilier, 

        Ioan Augustin

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de 
investitii

Cantitat
e

Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
Credite

Plati 
efectuate:   

Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:    

 Suma

Proiectare+executie lucrari instalatie de utilizare LES/tablou 
electric general, reamplasarea grupului de masurare existent pe 

alimentarea 1 in firida tip FDCS IT



JUDETUL TELEORMAN          ANEXA nr. 18 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr. 31 /30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

                  LISTA
                                        pozitiei ,,Alte cheltuieli de investitii,defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2023"
                                                                          cap.54 "Alte servicii publice generale"

Lei

Nr.crt. U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 62,480.00
Total pe surse de finantare

TOTAL 62,480.00

                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                            Consilier, 

           Ioan Augustin

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si 
a altor cheltuieli de investitii

Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
Credite

Plati 
efectuate:   

Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:   

  Suma

Sistem panou informare &digital 
signage 



JUDEȚUL TELEORMAN             ANEXA nr.  19 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr.31_/30 ianuarie  2023
CONSILIUL LOCAL

        LISTA
                                                          poziției,,Alte cheltuieli de investiții",defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2023

cap.61.02  "Ordine publica si siguranta nationala"
Lei

U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Statie radio portabila Motorola R7 31,500.00
2 Pistol Glok 2 6,000.00

Total pe surse de finantare 0.00 37,500.00 0.00
TOTAL 37,500.00

                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                            Consilier, 

           Ioan Augustin

Nr. 
crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli 
de investitii

Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
Credite

Plati 
efectuate       

 Nr.si data 
doc 

Plati efectuate:  
   Suma



JUDEȚUL TELEORMAN          ANEXA nr.20 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr.31/30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

                                      LISTA
                                                                            poziției ,,Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2023"
                                                                                                                      cap.65 "Învățământ"

LEI

Nr. crt. U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sistem supraveghere video-Gradinita nr.4 14,300.00
2 Lift materiale - Gradinita nr.6 47,000.00

3 30,000.00

4 Licente Microsoft -Sc.Gimnaziala M.Viteazul 3,870.00

5 6,000.00

6 12,000.00

7 84,500.00

8 Licente Microsoft -Colegiul National Al.I.Cuza 3,300.00

9 4,300.00

10 6,400.00

11 300,000.00

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor 
cheltuieli de investiții

Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
Credite

Val.surse 
transferuri de 

la bug.stat

Plati efectuate: 
  Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:     

Suma

Table interactive si multifunctionale-Gradinita 
nr.7

Inchidere centralizata intrare curtea scolii- 
Sc.Gimnaziala Alexandru Colfescu

Sistem supraveghere video-Scoala 
Gimnaziala Alexandru Colfescu

Sistem de alarmare impotriva efractiei - Liceul 
Teoretic Alexandru Ghica

Sistem control acces intrare elevi- Colegiul 
National Al.I.Cuza

Dezumidificator pentru Sala Sport -Colegiul 
National Al.I.Cuza

Intocmire documentatie, executie lucrari 
pentru autorizatie ISU-Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu



12 62,000.00

13 63,000.00

14 59,170.00

15 86,540.00

16 86,540.00

17 86,540.00

18 86,540.00

19 86,540.00

Total pe surse de finantare 0.00 1,066,540.00 0.00 62,000.00
TOTAL 1,128,540.00

                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Achizitie utilaje agricole- Liceul 
TehnologicNicolae Balcescu

Amenajare curte-Colegiul Pedagogic 
M.Scarlat-DALI+PT+DTAC

Racorduri si urilitati Cresa mica- Studii teren 
+documentatie tehnica+SF+PT+DTAC

Reabilitare termica cladire-  Liceul Teoretic C-
tin Noica- Studii teren+documentatie

Reabilitare termica cladire-  Gradinita nr.8- 
Studii teren+documentatie tehnica 

DALI+PT+DTAC

Reabilitare termica cladire-  Sala de sport-
Scoala Stefan cel Mare- Studii 

teren+documentatie tehnica DALI+PT+DTAC

Reabilitare termica cladire- Scoala Stefan cel 
Mare- Studii teren+documentatie tehnica 

DALI+PT+DTAC

Reabilitare termica cladire- Colegiul National 
Al.I.Cuza- Studii teren+documentatie 



                          Consilier, 

          Ioan Augustin



JUDEȚUL TELEORMAN             ANEXA nr. 21 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr.31/30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

                 LISTA
                                        poziției ,,Alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2023"
                                                                                     cap.67 "Cultura, recreere si religie"

LEI

Nr. crt. U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Echipament tehnic sunet pentru scena 230,310.00
2 Motoferestrau 4,200.00
3 Motoferestrau elagaj 4,100.00
4 Scarificator gazon 2 12,800.00
5 Motocultor 4,000.00
6 Motocositoare 3 13,000.00
7 Masina de tuns gazon 2 9,000.00
8 Covor PVC armat bazin exterior cu montaj 40,000.00
9 Pompa recirculare 16,000.00

Total pe surse de finantare 0.00 333,410.00
TOTAL 333,410.00

                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                     Consilier, 

        Ioan Agustin

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor 
cheltuieli de investiții

Val.surse  
Excedent

Val.surse   Bugetul 
local

Val.surse  
Credite

Plati efectuate: 
  Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:     

Suma



JUDEȚUL TELEORMAN             ANEXA nr. 22 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr.31_/30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

                 LISTA
                                        poziției ,,Alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2023"
                                                                                     cap.68 "Asigurări și asistență socială"

LEI

Nr. crt. U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tehnică de calcul 30,000.00
2 Masină de curățat cartofi profesionala 20,000.00
3 Robot de bucătărie profesional 2 10,000.00

Total pe surse de finantare 0.00 60,000.00
TOTAL 60,000.00

                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                     Consilier, 

        Ioan Agustin

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor 
cheltuieli de investiții

Val.surse  
Excedent

Val.surse   Bugetul 
local

Val.surse  
Credite

Plati efectuate: 
  Nr.si data doc 

Plati 
efectuate:     

Suma



JUDEȚUL TELEORMAN             ANEXA nr. 23 la HCL 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  Nr.31_/30 ianuarie 2023
CONSILIUL LOCAL

        LISTA
                                                          poziției,,Alte cheltuieli de investiții",defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2023

cap.70.02  "Servicii si dezvoltare publica"
Lei

U.M Cantitate

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Racorduri electrice la statiile de incarcat 493,000.00

2 Reactualizare PUG si RLU al Municipiului Alexandria 320,950.00

3 981,880.00

4 539,220.00

5 610,010.00

6 86,540.00

Nr. 
crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli 
de investitii

Val.surse  
Excedent

Val.surse   
Bugetul local

Val.surse  
Credite

Plati 
efectuate       

 Nr.si data 
doc 

Plati efectuate:  
   Suma

Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din 
Municipiul Alexandria - str. Negru Voda, str. Cuza 

Voda, str. Libertatii - tronson I,str. Libertatii - tronson II, 
str. Bucuresti, str. Dunarii, str. Al. Colfescu, str. C-tin 
Brancoveanu, str. Agricultori, str. Victor Antonescu - 

studii teren+ expertiza tehnica+elaborare documentatii 
tehnice in cedera obtinerii avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor+DALI+DTAC+PT

Reabilitare termica cladiri rezidentiale multifamiliale Bl. 
V1, V2,V3, V4, V5 ,V6, V7- Intocmire studii 

teren+documentatie tehnica in vederea obtinerii 
certificatului de urbanism, avize si 

acorduri+DALI+PT+DTAC

Reabilitare termica cladiri rezidentiale multifamiliale Bl. 
BM6, BM7,BM8, J135, L5 ,M2, M5, M8- Intocmire studii 

teren+documentatie tehnica in vederea obtinerii 
certificatului de urbanism, avize si 

acorduri+DALI+PT+DTAC

Reabilitare termica cladiri rezidentiale multifamiliale 
bloc A1- Studii teren+elaborare documentatii in vederea 

obtinerii avizelor +DALI+PT+DTAC



7 86,540.00

8 Desfiintarea unor constructii in zona IAICA str.Dunarii 44,400.00

9 40,200.00

10 Echipamente locuri de joaca 100,000.00

11 Placi alveolare 50,000.00

12 Ciocan rotopercutor SDS Max+accesori 7,000.00

13 Pontoane 2 20,000.00

14 85,300.00

15 Pubele colectare selectiva a deseurilor 200,000.00

16 Camere supraveghere panoramica 8MP-36X PTZ IR 5 75,000.00

17 Server sistem supraveghere video 75,000.00

18 Studiu trafic la nivelul Municipiului Alexandria 160,650.00

47 Total pe surse de finantare 493,000.00 3,482,690.00

TOTAL 3,975,690.00 0.00

                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                            Consilier, 

         Ioan Augustin

Reabilitare termica cladiri rezidentiale multifamiliale 
bloc A3- Studii teren+elaborare documentatii in vederea 

obtinerii avizelor +DALI+PT+DTAC

Lotizare,sistematizare verticala, asigurare acces 
auto+pietonal, utilitati, iluminat public CT Zona in 

vederea construirii locuinte nZen plus pentru tineri

Echipamente supraveghere video la 3 platforme gunoi 
zonele Bl.BM1, F23, str.Carpati-piata- cu montaj



Județul Teleorman                      Anexa nr. 33  la H. C. L.
Municipiul Alexandria           nr.  31 din  30 ianuarie 2023
Consiliul Local

Numarul de personal și fondul salariilor de baza 
pentru anul 2023

Nr.
crt

Specificații

Propuneri 2023
Nr.

posturi
Fond aferent
salariilor de

baza
(mii lei)

0 1 2 3
1. Municipiul Alexandria 165 10.913,35

2. Direcția de Evidență a Persoanei 17 1.023,04

3. Direcția Poliția Locala 49 2.498,65

4. Direcția de Asistentă Socială 334 23.286,42

5. Serviciul Administrația Domeniului Public 185 9.556,68

6. Clubul Sportiv Municipal 13 754,00

7. Serviciul Comunitar de Transport Public Local 15 750,00

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

IOAN AUGUSTIN
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