
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă de ordinară,
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 24626 din 23.03.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 24628 din 23.03.2022 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 24630 din 23.03.2022 a Direcției Tehnic Investiții – Biroul Investiții 

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

Alexandria;
- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;
- adresa nr. T327 din 03.03.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 

modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7.031 din 08.02.2022 pentru 
modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 6655 din 13.09.2021,

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „b”, și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G.  
nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria, cu suma de 261,85
mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 4, 5, 6, 7,8 si 9 care fac parte 
integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Se aprobă  rectificarea bugetului creditelor interne al Municipiului Alexandria, cu suma 
de 1.700,00 mii lei  mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modificarea de alocații bugetare între trimestre ale bugetului local al
Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ,        
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 61 din 30 martie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 24626 din 23.03.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
Municipiului Alexandria pe anul 2022

În conformitate cu art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2022 cu suma de 261,85 mii lei atât la venituri cât și la cheltuieli.

Precizez că la rectificarea bugetului s-au avut în vedere și urmatoarele prevederi din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și anume:

- art. 29 „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor 
locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după 
încasarea lor”,

- art. 50, alin. 2, lit. „a” „Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 
precum şi modificarea acestora se aprobă de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat … Sumele astfel aprobate se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale finanţelor publice;

- adresa nr. T327 din 03.03.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 
modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7.031 din 08.02.2022 pentru 
modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 6655 din 13.09.2021,

Propunerea de rectificare a bugetului local al Municipiului Alexandria este oportună, legală și 
necesară și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: 
„Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022".

Directia Economică va întocmi Raportul de specialitate și Direcţia Tehnic Investiții – Biroul 
Investiții Fonduri cu Finanțare Internă va întocmi Nota de fundamentare pe care le vor susţine în 
fața Comisiilor de specialitate, spre avizare.

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

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr. 24628 din 23.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

al Municipiului Alexandria pe anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 24626 din 23.03.2022 Primarul Municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2022.

Potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, rectificarea bugetului local se face ”ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”

La rectificarea bugetului s-a avut în vedere:
- art. 29 „Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând 

domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor 
locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după
încasarea lor”,

- art. 50, alin. 2, lit. „a” „Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, 
precum şi modificarea acestora se aprobă de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat … Sumele astfel aprobate se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale finanţelor publice;

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7.031 din 08.02.2022 pentru 
modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 6655 din 13.09.2021,

- adresa nr. T327 din 03.03.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice privind 
modificarea repartizării pe trimestre a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate;

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor 
acte normative și documente:

- prevederile art. 19, alin. (2), art. 29 și art. 50, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

1. Bugetul local al Municipiului Alexandria se majorează atât la partea de venituri cât și la 
partea de cheltuieli cu suma de 261,85 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

Veniturile bugetului local ale bugetul local se majorează astfel:
- la capitolul „Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 

executare silită” cu suma de 2,39 mii lei,
- la capitolul „Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului” cu suma de 

29,87 mii lei,
- la capitolul „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul „Sume primite în contul plăţilor efectuate în 
anii anteriori” cu suma de 229,59 mii lei.



Cheltuielile de funcţionare ale bugetului local se diminuează cu suma de 281,85 mii lei 
astfel:

- cu suma de 8,00 mii lei la capitolul „Învățământ”, Titlul II Bunuri si servicii,
- cu suma de 27,20 mii lei la capitolul „Cultură, recreere și religie”, Titlul II Bunuri si servicii,
- cu suma de 125,00 mii lei la capitolul „Asigurări și asistență socială”, Titlul II Bunuri si 

servicii – Cantina de ajutor social,
- cu suma de 48,50 mii lei la capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, Titlul II 

Bunuri si servici.
- cu suma de 72,85 mii lei la capitolul „Protecția mediului”, Titlul II Bunuri si servici.
Cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se majorează cu suma de 543,70 mii lei la 

Titlul XII Active nefinanciare conform Notei de fundamentare nr. 24630 din 23.03.2022 a Direcției 
Tehnic Investiții – Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Internă și a anexelor nr. 4, 5, 6, 7, 8 și 9 la 
prezentul proiect de hotarâre.

2. Bugetul creditelor interne se majorează atât la partea de venituri cât și la partea de 
cheltuieli cu suma de 2.203,00 mii lei, conform anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, având 
în vedere prevederile Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7.031 din 
08.02.2022.

Veniturile totale ale bugetul creditelor interne se majorează astfel:
- „Sume aferente creditelor interne” cu suma de 1.700,00 mii lei.
- „Sume aferente împrumuturilor contractate conform O.U.G. nr. 46/2015, pentru finanțarea 

cheltuielilor de dezvoltare” cu suma de 503.000 lei.
Cheltuielile de dezvoltare ale bugetul creditelor interne se majorează astfel:
- cap. 70 – „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 503.000 lei reprezentând 

rambursări de credite, 
- cap. 84 – „Transporturi” cu suma de 1.700,00 mii lei reprezentâd cofinanțare proiect FEN 

„Achiziție mijloace de transport publice - autobuze electrice” cod SMIS 128112.
3. În anexa 3 la prezentul proiect de hotărâre avem modificarea repartizării pe trimestre a 

Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, prin 
diminuarea din trimestrul I cu suma de 398,00 mii lei și majorarea în trimestrul IV cu aceeași sumă, 
conform adresa nr. T327 din 03.03.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Luând in considerare că cele prezentate s-au făcut în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 
(2), din Legea nr. 273/2006 privind finanţelor publice locale, cu modificările și completările, iar 
echilibrul bugetar nu se schimbă, propunem spre analiză și aprobare prezentul raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre cu privire la „rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 
anul 2022”.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU

COMPARTIMENT BUGET,
Consilier,

Mirela Bolintineanu
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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat,
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIMAR
Nr. 24630/23.03.2022 Victor DRAGUȘIN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind alocări bugetare pentru obiectivele de investiții

cu finanțare parțială sau integrală din bugetul local 
în anul 2022

Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
1.Programe și sisteme informatice
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,
- 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.

Suma solicitată este de 160.650,00 lei 

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

A – Lucrări în continuare

4.Reabilitare clădire Școala Gimnaziala nr.5 în Municipiul Alexandria - proiectare si execuție
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.

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

Se diminuează cu suma de 460.750,00 lei

6.Modernizare și reparații la Școala Gimnazială" Mihai Viteazul" în Municipiul Alexandria 
Școala  Gimnazială " Mihai Viteazul" este situată în intravilanul Municipiului Alexandria pe str.AL.Colfescu , nr.34.

Cladirea a fost construită în anul 1998 și are un regim de înălțime P+3E(parțial).
Obiectivul general al proiectului vizează în principal modernizarea și reabilitarea clădirii  prin reparații la șarpantă și 

la învelitoare precum și dotarea cu echipamente utilizate în procesul de învățământ.
Se diminuează cu suma de 100.000,00 lei

B-Lucrări noi

9.Desființare clădire la Liceul Teoretic Al. D. Ghica: clădire C4-centrala termică 
Liceul Teoretic „Al.D.Ghica”, instituție a învățământului preuniversitar din Municipiul Alexandria, este situat pe strada 

Viitorului, nr.78.
Clădirea C4 cu funcțiunea de centrală termică construită la sol este în prezent dezafectată, aceasta suferind 

deteriorări în timp, acoperișul degradându-se datorită acțiunilor precipitațiilor și a factorilor climatici, cauzând degradarea 
semnificativă ale zidăriei și structurii clădirii.

Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare, așa cum reiese din extrasul de carte funciară 
nr. 23408 are următoarea suprafață:
- clădire C4-centrala termica-164 mp
Se diminuează cu suma de 203.890,00 lei

10.Desființare clădire la Liceul Teoretic Al. D. Ghica: clădire C5 – magazie
Clădirea C5 cu funcțiunea de magazie, construită la sol este în prezent dezafectată, aceasta suferind deteriorări în 

timp, acoperișul degradându-se datorită acțiunilor precipitațiilor și a factorilor climatici, cauzând degradări semnificative 
ale zidăriei și structurii clădirilor.

Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare, așa cum reiese din extrasul de carte funciară 
nr. 23408 are următoarea suprafață:

- clădire C5 – magazie-69 mp.
Se diminuează cu suma de 27.300,00 lei

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
11.Tehnică de calcul (echipament IT – laptop 2 buc) – Scoala Alexandru Colfescu

Pentru asigurarea unui învățământ de calitate este nevoie de achiziționarea a 2 bucăți laptop-uri. 
Suma solicitată este de 8.000,00 lei

Anvelopare cladire – Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza – SF+PT+DTAC
Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei

Anvelopare cladire – Liceul Teoretic Constantin Noica – SF+PT+DTAC
Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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Având în vedere oportunitățile de finanțare identificate în cadrul componențelor C5 - Valul Renovării și C10-
Fondul Local, componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și ținând cont de termenul 
de depunere a Cererilor de finanțare (01.04.2022), cât și condițiile de eligibilitate aferente solicitanților cuprinse 
în Ghidurile de finanțare, luând în considerare portofoliul de proiecte existent la nivelul Municipiului Alexandria, 
se propune includerea în bugetul local, în cuprinsul listei de investiții a elaborării documentațiilor tehnice 
aferente urmatoarelor obiective:

Reabilitare termică fosta cantină a Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 17.850,00 lei

Reabilitare termică cladire Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 44.500,00 lei

Reabilitare termică cladire Liceul Teotetic Constantin Noica - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 43.520,00 lei

Reabilitare termică cladire Scoala  Stefan Cel Mare - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 41.260 0,00 lei

Reabilitare termică sală sport  Scoala Stefan Cel Mare - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 17.850,00 lei

Reabilitare termică cladire Scoala Nr.6 - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 44.680,00 lei

Reabilitare termică cladire Gradinița Nr.5 - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 38.260,00 lei

Reabilitare termică cladire Gradinița Nr.6 - Expertiză tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 17.850,00 lei

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
A –Lucrări în continuare
1.Reabilitare Ștrand Vedea 

Conform sentinței nr.228 pronunțată de Tribunalul Teleorman pe data de 25.06.2021 în cauza care a făcut obiectul 
dosarului numărul 64708/03/2011.
Suma solicitată este de 309.450,00 lei

B-Lucrări noi 

1.Sistematizare verticală și racorduri la utilități "Centru multifuncțional pentru tineri"
Obiectivul general al proiectului, îl constituie crearea unui centru cu potențial multifuncțional de desfășurare a 

diverselor acțiuni culturale, o alternativa de petrecere a timpului  liber in special pentru tineri.
Proiectul de reabilitare a obiectivului "Centru multifuncțional pentru tineri" este în curs de execuție, și se realizează prin 
Compania Națională de Investiții- C.N.I. S.A.. ceea ce determină necesitatea asigurării utilităților (alimentare cu apă și 
canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică), precum și a sistematizării pe verticală a 

mailto:primalex@alexandria.ro
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imobilului (alei de acces, spații verzi) de către  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligația legală de realizare a 
acestei investiții.

Având în vedere stabilirea valorii finale după aplicarea prevederilor OUG 15/2021, este necesară suplimentarea 
bugetului investiției.
Suma solicitata este de 245.400,00 lei

2.Racordare la rețeaua electrică pentru Complex Sportiv Stadion Municipal
Pentru încheierea contractului de racordare la rețeaua de energie electrică prin fonduri avizator, în conformitate cu 

cap.10 lit. q) din contractul de racordare, Municipiul Alexandria trebuie să constituie în favoarea operatorului o garanție 
financiară.
Garanția financiară se menține pe toată durata contractului de racoedare, inclusiv pe perioada de 5 ani de la data punerii 
în funcțiune a instalației de racordare.
Suma solicitată este de 238.590,00 lei

C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
Sistem emitere bilete Centrul Multifuncțional pentru Tineri

Pentru buna desfășurare a activității în condiții optime a Centrului Multifuncțional pentru Tineri, este nevoie de  
relocarea sistemului de emitere bilete instalat în prezent în incinta Cinema Alexandria. 
Suma solicitată este 27.500,00 lei

Reabiltare termică sală sport PECO - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Se diminuează cu suma de 63.000,00 lei

Reabiltare termică sală sport PECO - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este 25.650,00 lei

Reabiltare termică cladire administrativă Seră de flori- Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este 17.850,00 lei

Reabiltare termică cladire anexă Centrala termică de la Sera de flori- Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este 17.850,00 lei

Reabiltare termică cladire anexă Atelier de la Sera de flori- Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este 17.850,00 lei

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA
C -Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
Acoperiș și refacere zid exterior Cabinet medical școlar Liceul Constantin Noica- DF+PT+DTAC
Se diminuează cu suma de 50.000,00 lei

Achiziție și montare Centrala Termică la Adăpost
Direcția de Asistență Socială Alexandria, își desfășoară activitatea întru-un sediu necorespunzător la acest moment 

(spații de birouri supraaglomerate) și angajarea unor colegi noi, pentru gestionarea situației din pandemie, necesită 
crearea de noi spații pentru birouri. În cadrul Centrului rezidențial pentru persoane fară adăpost, s-au identificat spații 
care pot fi adaptate și folosite cu această destinație.
Suma solicitată este de 25.000,00 lei

Reabiltare termică cladire sediu Directia de Asistență Socială - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 22.610,00 lei

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

5

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
B-Lucrări noi

Desființare Bloc B10, în Municipiul Alexandria
Blocul B10 se află în intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 și a fost construit în anul 1967.Terenul pe 

care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 317,00 mp, așa cum reiese din extrasul de 
carte funciară nr. 23919. 

Precizăm că asupra clădiri nu s-a realizat nici o intervenție în ceea ce privește structura de rezistență, situație care a 
condus la afectarea echilibrului și stabilității acesteia.

Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de intensitate medie din 
1986, 1990 și 2004.

În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de 
prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor funcționale este 
desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform Legii 10/1995 - Legea privind 
calitatea în construcții și Legii 114/1996 - Legea locuinței.

În vederea desființării clădirii este necesara o suma de 60.000,00 lei 

Desființare Bloc B11, în Municipiul Alexandria
Blocul B11 se află în intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 și a fost construit în anul 1967.Terenul pe 

care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 195,00 mp, așa cum reiese din extrasul de 
carte funciară nr. 31172. 

Precizăm că asupra clădirii nu s-a realizat nici o intervenție în ceea ce privește structura de rezistență, situație care a 
condus la afectarea echilibrului și stabilității acesteia.

Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de intensitate medie din 
1986, 1990 și 2004.

În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de 
prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor funcționale, este 
desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform Legii 10/1995 - Legea privind 
calitatea în construcții și Legii 114/1996 - Legea locuinței.
În vederea desființării clădirii este necesară suma de 40.000,00 lei

C – Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții
P.U.Z. – Reglementarea zonei fostei U.M., șos.Tr.Măgurele nr.4

Privește: aprobarea atribuirii unui contract de servicii, aferente " P.U.Z. – Reglementarea zonei fostei U.M., 
șos.Tr.Măgurele nr.4, municipiul Alexandria, județul Teleorman"
Suma solicitată este de 48.200,00 lei

Servicii topografice-Ortofotoplan
Luând în considerare dimesiunile Municipiului Alexandria cu referire la suprafața și lungimea drumurilor și străzilor , 

se aproximează:
- 80-100 km străzi și drumuri intravilan
- 11-13 km pătrați – zona de intravilan

Suma solicitată este de 72.850,00 lei

Direcția de Asistență Socială Alexandria  - racordare la rețeaua electrică – Adăpost persoane
Datorită situației pandemice, nu a fost posibilă demararea lucrărilor de racordare, în acest moment, CRFPA fiind 

alimentat cu energie electrică dintr-o locație aparținând unui proprietar care nu mai dorește colaborarea cu instituția.
Suma solicitată este de 100.000,00 lei
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Având în vedere oportunitățile de finanțare identificate în cadrul componențelor C5 - Valul Renovării și C10-
Fondul Local, componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și ținând cont de termenul 
de depunere a Cererilor de finanțare (01.04.2022), cât și condițiile de eligibilitate aferente solicitanților cuprinse 
în Ghidurile de finanțare, luând în considerare portofoliul de proiecte existent la nivelul Municipiului Alexandria, 
se propune includerea în bugetul local, în cuprinsul listei de investiții a elaborării documentațiilor tehnice 
aferente urmatoarelor obiective:

Reabilitare termică Bloc 101 - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 46.580,00 lei

Reabilitare termică Bloc 100 G - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 82.970,00 lei

Reabilitare termică Bloc 112 - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 26.100,00 lei

Reabilitare termică Bloc Social - Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 52.700,00 lei

Reabilitare termică Bloc BM 7- Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 46.780,00 lei

Reabilitare termică Bloc BM 8- Expertiză Tehnică+Audit Energetic
Suma solicitată este de 45.710,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI              
CU FINANȚARE INTERNĂ                                                                                                         

Șef Birou,
Andreea UNTEȘU                                
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