MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII
Nr.13745/22.05.2017

Aprob,
PRIMAR,
Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii
finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017
(rectificare luna mai 2017)

Cap. 65 – INVATAMANT
C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017
-Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa Ion
Creanga -studiu de fezabilitate (SF) – 12.000 lei;
-Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Gradinita
cu P.N. nr. 5 + Cresa Peco- studiu de fezabilitate (SF) 12.000 lei ;
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 24.000 ,00 lei.
-Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara Gradinita cu P.P. Ion
Creanga-intocmire documentatie in faza-Studiu topografic+Studiu Geotehnic +Expertiza
tehnica + Audit energetic+SF+PAC+PT;
Cladirea unde functioneaza Gradinita cu P.P. Ion Creanga din Municipiul Alexandria
situata in Municipiul Alexandria , str.Ion Creanga nr.31, a fost construita in anul1976 si are un
regim de inaltime P+1E.
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a
anvelopei cladirii a sarpantei si a invelitorii, cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea
accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea curtii interioare pentru desfasurarea in
bune conditii a activitatilor copiilor din unitatea de invatamant.
De asemenea se propune construirea unei sali de mese pentru copii, avand in vedere ca nu
au o sala adecvata pentru servirea mesei precum si amenajarea si dotarea bucatariei cu
respectarea normelor de igiena si sanatate publica.
In vederea depunerii pentru finantare pe" Programul National de Dezvoltare
Locala"(PNDL), proiectul va fi intocmit astfel incat sa corespunda necesitatilor actuale si
exigentelor prevazute de legislatia in vigoare.
Astfel, pentru anul 2017, in vederea elaborarii documentatiei in faza-Studiu
topografic+Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica + Audit energetic+SF+PAC+PT, este necesara
o alocatie de 81.000,00 lei.
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-"Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria"-actualizare si
completare documentatie in faza-Studiu topografic+ Studiu Geotehnic+ Expertiza
tehnica+ Audit energetic + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii - D.A.L.I.;
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a
anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, cladire situata in Municipiul Alexandria ,
str.Libertatii, nr.148, avand functiunea de scoala gimnaziala.
Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.5 din Municipiul Alexandria a fost
declarata monument istoric si a fost construita in anul1889 avand un regim de inaltime P+1E.
In anul 2013 a fost intocmita documentatia necesara pentru cresterea eficientei energetice a
cladirii care cuprinde Expertiza Tehnica, Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si
Auditul Energetic, nefiind implementata datorita lipsei fondurilor.
In anul 2017 a aparut oportunitatea finantarii proiectului"Reabilitare cladire Scoala
gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria" pe Programul National de Dezvoltare
Locala"(PNDL).
Necesitatea implementarii acestui proiect este determinata de reducerea consumurilor
energetice.
Pentru a pune in acord documentatia existenta cu conditiile de finantare pe Programul
National de Dezvoltare Locala"(PNDL), este necesara actualizarea si completarea documentatiei
tehnico-economice existente dupa cum urmeaza:
-Actualizarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.)
-Actualizarea expertizei tehnice;
-Actualizarea auditului energetic;
-Actualizarea studiului geotehnic;
-Intocmirea studiului topografic.
Astfel, pentru anul 2017, este necesara o alocatie de 15.000,00.lei.
-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul
Alexandria-actualizare si completare documentatie in faza-Studiu topografic+ Studiu
Geotehnic+ Expertiza tehnica+ Audit energetic + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
Interventii - D.A.L.I.
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de cladire
in incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in vedere ca in
prezent activitatea unitatii de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa insuficiente pentru
desfasurarea procesului de invatamant.
Cladirea propusa pentru construire, situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15,va avea un
regim de inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp.
In vederea depunerii pentru finantare pe" Programul National de Dezvoltare
Locala"(PNDL), proiectul trebuie sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor prevazute de
legislatia in vigoare.
Avand in vedere anul intocmirii documentatiei tehnico-economice (anul 2013), si
prevederile Programului de finantare, este necesara actualizarea si completarea in concordanta cu
conditiile de finantare pentru:
-Studiu topografic;
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-Studiu geotehnic;
-Expertiza tehnica;
-Audit energetic;
-Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii -D.A.L.I.
Astfel, pentru anul 2017, este necesara o alocatie de 15.000,00 lei.
-Expertiza tehnica cladiri pentru demolare (C4-cantina;C5-Cladire administrativa;
C6-Spalatorie;C7-Magazie)Liceul tehnologic Nicolae Balcescu
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 13.000,00 lei.
Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
C. -Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017
-Sistem de preincalzire centralizata a apei folosind energii regenerabile la strand Vedea
– Studiu de fezabilitate (SF) – 26.000 lei
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 26.000 ,00 lei.
-Turnichet batant-1 buc;
Pentru desfasurarea în conditii optime a activitatii, Administratia Domeniului Public
Alexandria
propune prin adresa nr.2255/03.05.2017 achizitionarea a unui turnichet
batant(echipament special pentru gestionarea accesului), necesar pentru amplasarea la intrarea
in grupul sanitar public situat in str.Dunarii,nr.139.
Astfel pentru achizitionarea acestui echipament este necesara o alocatie de 14.100,00 lei.
-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati"Centru multifunctional pentru tineri"
Proiectul"Centru multifunctional pentru tineri" , este in curs de executie, si se
realizeaza prin Compania Nationala de Investitii- C.N.I., ceea ce determina necesitatea asigurarii
utilitatilor (alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie
electrica),si a sistematizarii pe verticala a imobilului(alei de acces,spatii verzi) de catre U.A.T.
Municipiul Alexandria care are obligatia legala de realizare a acestei investitii.
Astfel in vederea elaborarii documentatiei tehnice in faza- DALI+PT+DE+DTAC, pentru
anul 2017 este necesara o alocatie de 20.000,00 lei.
-Registrul local al spatiilor verzi
Avand in vedere prevederile Legii nr.24 / 2007 privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor si prevederile Ordonantei de Urgenta nr.114 / 2007
pentru modificarea si completarea OUG nr.195 / 2005 privind protectia mediului – “autoritatile
administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor”,prin
constituirea
registrelor
locale
ale
spatiilor
verzi(Legea
nr.24,art.16,alin.1”Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evident spatiilor
verzi de pe teritoriul unutatilor administrative , prin constituirea registrelor locale ale spatiilor
verzi , pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari”.) .
Responsabilitatea realizarii si conducerii Registrelor locale ale spatiilor verzi revine
administratiei publice locale iar finantarea activitatii de realizare a registrelor locale ale spatiilor
verzi se face din fonduri prevazute in bugetul local al administratiei publice , pentru indeplinirea
obligatiilor privind spatiile verzi,(Legea nr.24/2007,Art.16, alin.1).
Registrul local al spatiilor verzi se constituie ca o componenta a unui sistem
informational de evidenta si inventariere sistematica a terenurilor din intravilanul localitatilor.
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Inventarierea se realizeaza sub aspect tehnic, economic si juridic, precum si sub aspectul
descrierii si stabilirii caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe aceste terenuri.
Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor trebuie corelat cu prevederile
Planurilor Urbanistice Generale.
Astfel in vederea realizarii Registrului local al spatiilor verzi este necesara o alocatie de
100.000,00 lei.
Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017
-Autoutilitara -2 buc;
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 5.500,00 lei.
-Amenajare peisagistica parc fosta U.M. In Municipiul Alexandria-SF
La sfarsitul lunii martie anul 2017 a aparut oportunitatea finantarii acestui proiect prin
lansarea apelului de proiecte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile- Prioritatea de investiții 4.2, -realizarea de
acțiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerarii și decontaminarii
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 refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile
reşedinţa de judet.
In cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcționala și/sau
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor
reşedinţă de judet şi transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru
comunitate.
Conform Planului Urbanistic Zonal avem o suprafata de teren de 30.000 mp de spatiu verde
aflata in proprietatea publica a autoritatii locale, neocupata de constructii autorizate.
Astfel propunem amenajarea peisagistice a unui parc, avand ca scop asigurarea si
imbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata in mediul urban, tinand cont de
prevederile art.3, alin.a din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor
verzi din zonele urbane, cu modificarile si completarile ulterioare.
Asfel pentru anul 2017 in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice in faza
Studiu de Fezabilitate este necesara o alocatie de 50.000,00 lei.
Cap. 84 –TRANSPORTURI
A-Lucrari in continuare
-Reabilitare si modernizare zona Strand Vedea–str.Bucuresti in Municipiul Alexandria
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 126.000 ,00 lei.
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017
-Reabilitare cartier zona blocurilor 100 in Municipiul Alexandria-Expertiza tehnica+DALI
La sfarsitul lunii martie anul 2017 a aparut oportunitatea finantarii acestui proiect prin
lansarea apelului de proiecte in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa
Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile- Prioritatea de investiții 4.3,Oferirea de
sprijin pentru regenerarea fizica,economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile
urbane si rurale.
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Obiectivul specific al acestei Axe prioritare- Prioritatea de investiții 4.3, este
imbunatațirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în
municipiile reședințade județ din România.
Zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria este considerata zona defavorizata, avand
in vedere numarul mare de persoane asistate social acordate conform prevederilor Legii
nr.416/2001.
De asemenea din totalul de 608 de persoane marginalizate conform prevederilor Legii
nr.116/2002 privind combaterea si prevenirea marginalizarii sociale, sunt 524 de persoane fara
loc de munca si 410 de persoane de etnie roma.
Astfel propunem elaborarea unui proiect de reabilitare a cartierului din zona blocurilor
100, in vederea asigurarii condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități,
accesibilitate, spații publice etc.),.
Pentru anul 2017, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice in faza
Expertiza tehnica si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie este necesara o alocatie
de 60.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria GOGOI,
INTOCMIT,
Mihaela IVAN
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