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DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Aprobat,
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROUL INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ PRIMAR
Nr. 6756/27.01.2022 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
A – Lucrări în continuare

1. Reabilitare termică sediu Primărie în Municipiul Alexandria – proiectare + execuție
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 proiectul "Reabilitare termica sediul Primărie în Municipiul Alexandria", suma solicitată este de 
4.421.730 din care: 493.700,00 lei buget de stat, 3.228.030,00 lei finanțare externă și 700.000,00 lei Credit 
Banca Transilvania

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

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.

Suma solicitată este de 100.000,00 lei din excedent
Licență sistem informatic pentru asistarea procesului de acordare a autorizațiilor de funcționare, inclusiv 
costuri implementare sistem informatic(analiza, configurări, instalare, testare, training);

Suma solicitată este de 50.000,00 lei buget local.
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Cap.54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
C. – Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022
1. 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 41.650,00 lei din excedent.

Cap. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT

A – Lucrări în continuare

1.Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr.7
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 Vicepriministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala cu modificările si 
completările ulterioare,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 648.240,00 lei din care: 540.450,00 lei din excedent și buget de stat 107.790,00 lei

2.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 
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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 4.509.780,00 lei din care : 1.759.360,00 lei din excedent și buget de stat 2.750.420,00 
lei.

3.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 ca 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 1.538.060,00 lei din excedent
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.

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".

Suma solicitată este de 1.595.930,00 lei din care: excedent 246.890,00 lei, buget local 600.730,00 lei și 
buget de stat 748.310,00 lei.
5.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, 
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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 2022 este necesară o sumă de 3.026.860,00 lei, din care finanțare națională 454.590,00 și 
finanțare externă 2.572.270,00 lei.

6.Modernizare și reparații la Școala Gimnazială" Mihai Viteazul" în Municipiul Alexandria - proiectare si 
execuție

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.

Suma solicitată este de 742.500,00 lei.

7.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 și scoli 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 3.031.410,00 lei din care: finanțare de la bugetul local 61.280,00 lei, finanțare 
națională 453.300,00 și finanțare externă 2.578.110,00 lei.
B-Lucrări noi

1.Amenajare împrejmuire (spre strada Carpati-55 ml), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 
Colegiul National AL.I.Cuza

Colegiul National „Al.I.Cuza”, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, este 
situat pe strada Carpați, nr.27.

Obiectivul general al proiectului vizează eficientizarea serviciilor oferite in procesul educațional, 
contribuind la îmbunătățirea nivelului activităților școlare si extrașcolare din unitatea de învățământ. 

Astfel ținând cont de solicitarea unității de învățământ, se propune amenajarea curții interioare si 
construirea unui teren de sport.
Suma solicitată este de 1.445.960,00 lei din excedent 

Desființare clădiri la Liceul Tehnologic N. Bălcescu: clădire C3-casa poartă; clădire C4-cantina; clădire 
C5-clădire administrativă; clădire C6-spălătorie; clădire C7-magazie; clădire C8-centrală termică; 
clădire - C13 laborator

Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, 
este situat pe strada Libertății, nr.69.
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Clădirile C3, C4, C5, C6, C7, C8 si C13, din cadrul unității de învățământ,construite la sol sunt în prezent 
dezafectate, acestea suferind deteriorări în timp, acoperișul și structura de rezistență degradându-se datorită 
acțiunilor precipitațiilor și a factorilor climatici.

Terenul pe care se regăsesc construcțiile propuse pentru desființare, așa cum reiese din extrasul de carte 
funciară nr. 23027 are următoarele suprafețe:
- clădire C3-casa poarta-6 mp;
- clădire C4 - cantina-515 mp;
- clădire C5 - clădire administrativa-406,78 mp;
- clădire C6- spălătorie-191 mp;
- clădire C7- magazie-110 mp;
- clădire C8 - centrala termica -103 mp;
- clădire C13-laborator-107 mp.

Având în vedere planificarea construirii unei săli de sport în incinta unității de învățământ in cadrul 
programelor guvernamentale, Subprogramul "Sali de sport" prin Compania Națională de Investiții C.N.I.-S.A., 
este necesara desființarea acestor clădirilor degradate aflate pe amplasamentul obiectivului si nu mai pot fi 
reabilitate.
2.Desființare C3 – Casă poartă – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 33.440,00 lei din excedent.
3.Desființare C4 – Cantină – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 299.460,00 lei din excedent.
4.Desființare C5 – Clădire administrativă – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 159.950,00 lei din excedent.
5.Desființare C6 – Spălătorie – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 126.200,00 lei din excedent
6.Desființare C7 – Magazie – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 35.330,00 lei din excedent
7.Desființare C8 – Centrală termică – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 81.330,00 lei din excedent
8.Desființare C13 – Laborator – Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – execuție
Suma solicitată este 182.140,00 lei din excedent

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

Suma necesară este de 203.890,00 lei.
10.Desființare clădire la Liceul Teoretic Al. D. Ghica: clădire C5 – magazine
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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.

Suma necesară este de 27.300,00 lei.

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022
1.Anvelopare clădire - Colegiul Al. I.Cuza – SF+PT+DTAC

Colegiul National „Al.I.Cuza”, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, este situat 
pe strada Carpați, nr.27.

Obiectivul general al proiectului vizează în principal modernizarea si reabilitarea clădirii .
Suma solicitată este de 63.000,00 lei din excedent

2.Amenajare curte(covor asfaltic) la Liceul Tehnologic nr.1 – DALI+PT+DTAC
Liceul Tehnologic nr.1, instituție a învățământului preuniversitar situat in Sos.Turnu Măgurele nr.1-3, este 

format din 4 corpuri de clădire, construite in anul 1975.
Având în vedere că aceste corpuri de clădire din cadrul Liceului Tehnologic au fost reabilitate prin Programul 
National de Dezvoltare Locala (PNDL) si ținând cont de solicitarea unității de învățământ, se propune 
amenajarea curții liceului cu beton asfaltic aceasta fiind într-o stare avansata de degradare.
Suma solicitată este de 63.000,00 lei din excedent 

3.Anvelopare clădire Liceul Teoretic C-tin Noica-DALI+ PT DTAC
Liceul Teoretic C-tin Noica, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, este situat 

pe strada Dunării, nr.133.
Obiectivul general al proiectului vizează in principal modernizarea si reabilitarea clădirii prin îmbunătățirea 

izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantei si a invelitorii, modernizarea instalațiilor termice, electrice si 
sanitare, etc.

Pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice este necesară suma de
63.000,00 lei din excedent

4.Amenajare curte la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu – DALI+PT+DTAC
Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, 

este situat pe strada Libertății, nr.69, totodată având atelierele pentru desfășurarea activităților practice in 
strada Dunării nr.2.

Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea curții interioare din cadrul fermei didactice din strada 
Dunării nr.2.

La solicitarea unității de învățământ, se propune amenajarea curții interioare in suprafața de 600 mp 
(plantare de arbori,însămânțare gazon si dotarea cu bănci) la sediul fermei didactice din strada Dunarii nr.2.
Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 63.000,00 lei din excedent

5.Amenajare curte – Liceul Teoretic C.Noica – DALI+PT+DTAC
Liceul Teoretic C-tin Noica, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, este situat 

pe strada Dunării, nr.133.
Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea curții interioare.
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Pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice este necesara suma de 
63.000,00 lei din excedent

6.Refacere acoperiș tip sarpantă la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu -DALI+ PT+DTAC
Pentru desfășurarea în bune condiții a  procesului instructiv-educativ, se propun lucrări de intervenție,a 

șarpantei si a invelitorii, precum si înlocuirea jgheaburilor, burlanelor si paratrăsnetului.
Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 60.000,00 lei din excedent 

7.Reabilitare sala de sport de la Liceul Tehnologic nr.1 – DALI + PT+ DTAC
Obiectivul general al proiectului vizează eficientizarea serviciilor oferite în procesul educațional, 

contribuind la îmbunătățirea nivelului activităților școlare si extrașcolare din unitatea de învățământ. 
Liceul Tehnologic nr.1,situat in Sos.Turnu Măgurele nr.1-3 , are clase cu profil sportiv încă din anul 1990,  

impunându-se îmbunătățirea bazei materiale pentru desfășurarea procesului de instruire.
Sala de sport  prezinta un grad ridicat de degradare, fiind improprie desfășurării activităților sportive.

Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 63.000,00 lei din excedent 

8.Mașină de curățat pardoseli-sală de sport Școala Gimnazială "MIHAI VITEAZUL"

Școala Gimnazială "MIHAI VITEAZUL", este situată în intravilanul municipiului Alexandria în str. Avocat 
Alexandru Colfescu, nr.34

Având în vedere solicitarea unității de învățământ, se propune achiziționarea unei mașini de curățat 
pardoseli, necesară pentru spălare și  igienizare în sala de sport, având în vedere suprafața destul de mare a 
acestei săli de sport.

Suma solicitată este de 11.000,00 lei

9.Mașină de curățat pardoseli-sală de sport Colegiul Național "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Colegiul Național "ALEXANDRU IOAN CUZA", este situat în intravilanul municipiului Alexandria în str. 
Carpați, nr.27

Având în vedere solicitarea unității de învățământ, se propune achiziționarea unei mașini de curățat 
pardoseli, necesară pentru spălare și  igienizare în sala de sport, având în vedere suprafața destul de mare a 
acestei săli de sport.
Suma solicitată este de 11.000,00 lei

10.Table interactive – Liceul Teoretic"ALEXANDRU GHICA"

Liceul Teoretic "ALEXANDRU GHICA ", este situat în intravilanul municipiului Alexandria în 
str.Viitorului, nr.78

Tablele interactive au adus îmbunătățiri semnificative în sectorul educației prin simplificarea proceselor de 
învățare.Tehnologia a fost integrata în toate nivelurile de învățare, inclusiv scoală primară, gimnaziu, liceul și 
instituțiile de învățământ superior.

Având în vedere solicitarea unității de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 
unor pachete interactive care cuprind 4 table interactive, care să asigure o experiența de învățare mult mai 
bună decât folosind doar metode clasice, ducând la creșteri semnificative ale concentrării, receptivității și 
implicării elevilor în timpul orelor.
Suma solicitată este de 20.000,00 lei
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11.Copiator multifuncțional – Scoala gimnazială"MIHAI EMINESCU"
Copiatorul existent în unitatea de învățământ este vechi, se defectează repetat și nu asigură necesitățile 

unității de învățământ pentru buna desfășurare a activităților didactice.
Având în vedere solicitărea unității de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 

unui copiatoar multifuncțional, care să asigure necesitățile unității de învățământ pentru buna desfășurare a 
activităților de învățământ, a tipăririi subiectelor pentru examenele naționale.

Suma solicitată este de 11.500,00 lei

12.Table interactive – Colegiul National "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Colegiul National "ALEXANDRU IOAN CUZA", este situat în intravilanul municipiului Alexandria în str.Carpati, 
nr.27

Având în vedere solicitarea unității de învățământ, se propune achiziționarea a unei table interactive, care 
să asigure o experiență de învățare mult mai bună decât folosind doar metode clasice, ducând la creșteri 
semnificative ale concentrării, receptivității și implicării elevilor în timpul orelor.

Suma solicitată este de 2.900,00 lei.
13.Videoproiectoare cu suport – Colegiul National "ALEXANDRU IOAN CUZA"

Utilizarea videoproiectoarelor a adus îmbunătățiri semnificative în sectorul educației prin simplificarea 
proceselor de învățare.Tehnologia a fost integrata în toate nivelurile de învățare, inclusiv scoală primară, 
gimnaziu, liceul și instituțiile de învățământ superior.

Având în vedere solicitarea unității de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 
unui videoproiector cu suport.
Suma solicitată este de 2.900,00 lei.

14.Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la 
incendiu pentru Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu

Conform prevederilor  legislative în vigoare pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care 
se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, clădirii pentru sedii ale autorităților publice, 
indiferent de aria construită, investitorii au obligația  achiziționării de servicii de proiectare  pentru întocmirea
documentației și execuția lucrărilor pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu.

Astfel se propune, ținând cont de solicitările unităților de învățământ, întocmirea documentației  și 
finalizarea execuției de lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu în sumă de 
350.000,00 lei.

15.Întocmire documentație și execuție lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la 
incendiu pentru Liceul Alexandru Ghica

Conform prevederilor  legislative în vigoare pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care 
se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, clădirii pentru sedii ale autorităților publice, 
indiferent de aria construită, investitorii au obligația  achiziționării de servicii de proiectare  pentru întocmirea 
documentației și execuția lucrărilor pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu.

Astfel se propune, ținând cont de solicitările unităților de învățământ, întocmirea documentației  și 
finalizarea execuției de lucrări pentru obținerea autorizației privind securitatea la incendiu în sumă de 
108.500,00 lei.

16.Sisteme supraveghere video pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7
Având în vedere solicitarea unitățiilor de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 

de sisteme supraveghere video pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 în sumă de 11.800,00 lei.
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17.Sisteme supraveghere video pentru LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU"
Având în vedere solicitarea unitățiilor de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 

de sisteme supraveghere video pentru LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" în sumă de 30.000,00 
lei.
18.Sisteme supraveghere video pentru COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA "

Având în vedere solicitarea unitățiilor de învățământ din Municipiul Alexandria, se propune achiziționarea 
de sisteme supraveghere video pentru COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA "în sumă de 
5.550,00 lei.
19.Achiziționare utilaje agricole de capacitate redusă la LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU"
Conform Legii bugetului de stat nr.318 din 28 decembrie 2021, pentru liceele tehnologice cu profil 

preponderent agricol, pentru anul 2022 s-a alocat suma de 168.000,00 lei, respectiv pentru LICEUL 
TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" din Alexandria.
20.Plasă de protecție pentru teren sintetic Liceul Teoretic " ALEXANDRU GHICA"

Liceul Teoretic " ALEXANDRU GHICA" , este situat în intravilanul municipiului Alexandria, str. Viitorului, nr.78,
În vederea desfășurării în condiții de siguranța a activităților sportive în incinta, unitatea de învățământ 

solicită achiziționarea a 4 buc. plase de protecție pentru teren sportiv sub forma de panouri confecționate din 
plasă de poliamidă.

Suma solicitată este de 9.100,00 lei

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
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 imobilului (alei de acces, spații verzi) de  către  U.A.T. Municipiul 
Alexandria care are obligația legală de realizare a acestei investiții.
Suma solicitată este 797.750,00 lei din excedent.
2.Racorduri si utilități Complex sportiv Stadion Municipal-EXECUTIE

Având in 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 si Administrației, determina necesitatea asigurării utilităților 
(alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica), precum si 
sistematizarea pe verticala a imobilului (alei pietonale, parcări, spatii verzi) de  către  U.A.T. Municipiul 
Alexandria care are obligația legală de realizare a acestei investiții.

Suma solicitată este de 425.650,00 lei din excedent
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C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022

1.Reabilitare sala sport Peco – DALI + PT+ DTAC  
Sala de sport Peco, din complexul Sportiv Peco, amplasată în șoseaua Turnu Măgurele nr. 1, aflată în 

proprietatea Municipiului Alexandria și este dată în administrarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria prin 
contractul de dare în administrare nr. 16072/ 28.07.2020.

Clădirea nu a fost reabilitată în ultimii ani, astfel că au apărut o serie de deficiențe care necesită reparații 
capitale (acoperiș vestiare, pereți exteriori, acoperiș sală, porțiuni de gresie sparte, etc).
În vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara suma de 63.000,00 lei din excedent
2.Lucrări relocare rețea gaze naturale Al.Ghica – PT+Execuție

Pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesară suma de  
35.950,00 lei din excedent.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității, serviciul public de interes local Administrația 
Domeniului Public Alexandria solicită achiziționarea :
3.Motoferăstrău Husqvarna - cu accesori incluse (acumulator și încărcător)
Suma solicitată este de 6.300,00 lei
4.Motocultor Verdina – suma solicitată este de 7.000,00 lei
5.Motocositoare Husqvarna – suma solicitată este de 12.000,00 lei
6.Mașină de tuns gazon – suma solicitată este de 7.000,00 lei
7. Pompă de recirculare 130 mc – suma solicitată este de 13.000,00 lei
8.Sistem de tratare a apei – suma solicitată este de 25.000,00 lei
9.Covor PVC cu montaj – suma solicitată este de 267.750,00 lei

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022
1. 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

2.Acoperiș și refacere zid exterior cabinet medical școlar Liceul Teoretic C-tin Noica- SF+PT+DTAC
Liceul Teoretic C-tin Noica, instituție a învățământului preuniversitar din municipiul Alexandria, este situat 

pe strada Dunării, nr.133.
Astfel ținând cont de solicitarea unității de învățământ, se propun lucrări de intervenție asupra acoperișului 

și refacere zid exterior Cabinet medical școlar în vederea desfășurării în condiții optime și de siguranță a 
activității unității de învățământ.

Suma solicitată este de 50.000,00 lei
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Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
A – Lucrări în continuare

1.Modernizare sistem iluminat în Municipiul Alexandria
Astfel, pentru anul 2022  este necesară suma de1.105.840,00 lei din care: excedent 170.450,00 lei și buget de 
stat 935.390,00 lei.

2.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 2022 în vederea elaborării proiectului tehnic și lansarea în execuție a obiectivului, este 
necesară o sumă de 8.600.680,00 lei, finanțare națională de la bugetul de stat 1.110.190,00 și finanțare 
externă 7.258.940,00 lei.

Contribuția U.A.T. Municipiul Alexandria din credit, o sumă 231.550,00 la realizarea obiectivului de investiții.

B - Lucrări noi 

1. 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 266.800,00 lei din excedent 

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

12

2.Desființare Bloc B11, în Municipiul Alexandria
Blocul B11 se află in intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 si a fost construit in anul 

1967.Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 195,0 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 șistabilității 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 135.130,00 lei din excedent.
3. Stație de reîncarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Alexandria-execuție
Pentru anul 2022 este necesară suma de 748.480,00 lei din care excedent 178.480,00 lei si buget de stat 
570.000,00 lei.
4.Amenajare platformă colectare selectivă bloc V 10- execuție
Suma solicitată este118.420,00 lei din excedent

C.-Alte cheltuieli de investiții defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022

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 2022 este necesara o sumă de 321.300,00 lei din
excedent.

2.Sistematizare pe verticală, acces auto și pietonal, utilități Zona HCC – SF+PT+DTAC
Terenul pe care se va realiza investiția “Sistematizare pe verticală a terenului, asigurare accese auto si 

pietonale, utilități, iluminat public in zona HCC, municipiul Alexandria, județul Teleorman” aparține domeniului 
public al Municipiului Alexandria conf. HCL 275/ 28.08.2019 și se află încadrat în zona de impozitare „B1” 
conform HCL nr.161 din 30.11.2005 privind încadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, județul 
Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren, modificată prin H.C.L. nr. 412/19.12.2019.
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Conform PUG ului municipiului Alexandria 1999, aprobat prin H.C.L. nr. 104 / 23.11.1999 și prelungit prin 
HCL 259/28.09.2018, terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Alexandria în UTR5; LM - zona 
rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2; Lmu 5 - subzonă rezidențială cu clădiri de tip urban, conform 
Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria.

În vederea asigurării condițiilor necesare unei zone de locuit, este necesară sistematizarea verticală a 
terenului, asigurare accese auto și pietonale, utilități, iluminat public.

Astfel, pentru întocmirea documentației tehnice, pentru anul 2022 este necesara o sumă de 63.000,00 lei, 
din care 50.000,00 lei excedent și 13.000,00 lei buget local.

3.Elaborare de studii geotehnice efectuate pe sectoare în Municipiul Alexandria
Obligativitatea realizării unui studiu geotehnic este reglementată prin lege, acesta constituind baza în 

elaborarea memoriilor tehnice de rezistenta pentru construcțiile civile, industriale, drumuri poduri, căi ferate, 
rețele de apă și gaze, amenajări hidrotehnice lucrări de construcții pentru stabilirea terenului,etc.Studiul 
geotehnic este necesar pentru toate tipurile de construcții sau atunci când se intervine asupra 
lor(consolidări,extinderi,etc).
Pe de alta parte, studiul geotehnic oferă informații foarte utile pentru stabilirea sistemului de fundare al 
construcțiilor, si ar trebui întocmit și fără a ține cont de obligativitatea impusa de lege.Realizarea unei 
construcții fără a cunoaște datele geotehnice poate duce la afectarea integrității construcției sau, pe de alta 
parte la supradimensionarea proiectului de structura care va  aduce costuri mai mari nejustificate.
Ținând cont de solicitarea Direcției Arhitect șef-Compartiment Urbanism nr.18685/22.08.2019, în vederea 
elaborării de studii geotehnice efectuate pe sectoare in municipiul Alexandria, suma solicitată este de 
50.000,00 lei din excedent.
4.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 2022, dotarea platformelor amenajate pentru colectarea deșeurilor 
municipale, specifice pentru colectarea selectiva a deșeurilor pentru cele trei categorii de deșeuri selectabile.
Suma solicitată este de 100.000,00 lei din excedent.
5.Amenajare platformă bloc 805 – SF+PT+DTAC

Astfel, pentru anul 2022 în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara o sumă de 
44.500,00 lei din care excedent 30.000,00 lei și 14.500,00 lei din buget local.
6.Actualizare PUZ Parc Industrial Alexandria 

Astfel, pentru anul 2022 este necesară sumă de 63.100,00 lei din excedent
7.Racorduri și utilitați Parc Industrial Alexandria – SF+PT+DTAC

Astfel, pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara suma de 
59.500,00 lei din excedent
8.Refacere branșament pentru două posturi 121 și 140 strada Al.Colfescu – PT+Execuție

Astfel, pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara suma de 
7.860,00 lei din excedent

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

14

9.Extindere sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Alexandria SF+PT
Astfel, pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara suma de

50.000,00 lei din excedent
10.Cameră supraveghere panoramică 16 MP-36X PTZ -3 BUC

Astfel, pentru anul 2022 este necesară o alocație din excedent de 75.000,00 lei.
11.Cameră supraveghere panoramică 8 MP-36X PTZ IR -5 BUC

Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 75.000,00 lei din excedent 
12.Server sistem supraveghere video

Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 75.000,00 lei din excedent 
13.Elaborare PUZ – Lotrizare,sistematizare verticală zona Șos.Tr.Măgurele nr. 4 – 4371 mp

Astfel, pentru anul 2022 în vederea elaborării documentației tehnico-economice, este necesara suma 
de 36.500,00 lei din care: excedent 34.000,00 lei și 2.500,00 lei din buget local.
14.Acces pietonal pe sub pod între AUTOGARA-KAUFLAND

Pentru anul 2022 este necesară suma de 50.000,00 lei din excedent.
15.Amenajare cartiere Strada Dr.Stâncă – Strada HCC și Strada Doctor Stângă-Alee DGASPC-
SF+DTAC
Pentru anul 2022, în vederea elaborării documentației tehnico-economice suma solicitata este de 150.000,00 
din excedent.
16.Elaborare studiu de organizare a parcărilor la nivelul Municipiului Alexandria

Pentru anul 2022 este necesară suma de 119.000,00 lei din excedent.
17.Elaborare studiu trafic la nivelul Municipiului Alexandria
Pentru anul 2022 este necesară suma de 160.650,00 lei din excedent
18. 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
19.Placi alveolare 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
20.Colector de deșeuri pe bază de aspirare (aspirator stradal) – necesar pentru colectarea deșeurilor de pe 
strazi, alei, parcuri, este prevăzut cu un furtun de aspirație și o pubelă, aspirație asigurată pe bază de motor.

Suma solicitată este de 45.000,00 lei

Cap. 84 –TRANSPORTURI
A-Lucrări în continuare

1.O mai buna conexiune a orașelor Alexandria și 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. 
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De asemenea pe străzile Fabricii si Sos.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 2022 este necesară suma de 2.172.420,00 lei, din care : finanțare națională de la bugetul 
de stat 1.682.420,00 și finanțare externă 490.000,00 lei
2.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.

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 2022  în vederea elaborării proiectului tehnic și lansarea în execuție  a obiectivului, este 
necesară sumade 83.576,570 lei, din care: finanțare națională de la bugetul de stat 10.126.490.00 lei și 
finanțare externă 72.750.080,00,00 lei și credit Banca Transilvania 700.000,00 lei
3.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".
Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 4.076.960,00 lei, din care: finanțare națională de la bugetul de 
stat 865.920,00 și finanțare externă 3.211.040,00 lei
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B-Lucrări noi
1.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 
Operațional Asistență 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), astfel:
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 Libertatii și Doctor 
Stanca.
Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 2.215.100,00 lei, din care: finanțare de la bugetul de stat 
65.790,00 lei și finanțare externă 2.149.310,00 lei
2.Regenerarea urbană a cartierelor de locuințe în Municipiul Alexandria
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 
Operațional Asistență 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.

Proiectul propus are ca scop regenerarea spatiilor urbane degradate din cartierele de locuințe ale Municipiului 
Alexandria, regenerarea clădirilor industriale prin investiții destinate utilizării publice pentru activități socio 
culturale, investiții în amenajarea zonelor verzi în cartierele de locuințe și în zonele centrale în scopul facilitării 
activităților sportive și de agrement:
-zona bl. 800 (str. Dunării, str. 1 Mai, str. Negru Voda, str. București ), zona bl. 800-900 (str. Dunării, str. Frații
Golești, str. Negru Voda, str. 1 Mai), zona bl. 914 (str.Dunării, str. N.Bălcescu, str. Negru Voda, str. Frații
Golești), zona bl. 916 (str. Dunării, str. Agricultori, str. Negru Voda, str. N.Bălcescu ),
zona bl. G103-1602 (str. Dunării, str. 1 Mai, str.Libertății, str. București), zona bl. 1604-1606 (str.Dunării, str. 

Frații Golești, str. Libertății, str. 1 Mai), zona bl. 1611 (str. Dunării, str. N.Bălcescu, str. Libertății, str. Frații
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Golești), zona bl. 1614 (str. Dunării, str. Agricultori, str. Libertății, str. N.Bălcescu),  pe o suprafața de aprox. –
8,00 ha.
-amenajarea și modernizarea zonelor verzi din zonele centrale: amenajare parc tematic Țara piticilor, 
suprafața de aprox .- 0,96 ha
Astfel, pentru anul 2022 este necesară suma de 1.425.330,00 lei, din care: finanțare de la bugetul de stat
128.400,00 lei și finanțare externă 1.296.930,00 lei
3.Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice

Prin H.C.L. nr.291/25.10.2018 , modificată prin H.C.L. nr.39/27.02.2019, s-a aprobat participarea în cadrul 
proiectului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect precum și aprobarea  
acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice pentru 
proiectul "Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice", Axa Prioritara4-Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de Investitii4e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de carbon pentru toate 
tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane.
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".
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin crearea unui sistem 
de transport public în municipiile reședință de județ partenere.
Astfel se vor achiziționa 10 autobuze electrice care vor circula pe raza Municipiului Alexandria și vor fi utilizate 
pentru furnizarea serviciilor de transport public urban prin intermediul operatorului local.
Astfel, pentru anul 2022  în vederea elaborării proiectului tehnic și lansarea în execuție  a obiectivului, este 
necesară suma de 26.758.770 lei, din care: finanțare națională de la bugetul de stat 3.284.330,00 lei și 
finanțare externă 21.474.440,00 lei și credit Banca Transilvania 2.000.000,00 lei

BIROUL INVESTIȚII FONDURI              BIROUL INVESTIȚII FONDURI                                                                                                    
CU FINANȚARE INTERNĂ                                                                   CU FINANȚARE EXTERNĂ       

Șef Birou, Șef Birou,
Andreea UNTEȘU                                Claudia PIRJOLEA
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