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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Priveste:    aprobarea documentatiei tehnico-economica  pentru   obiectivul  de 

investitii“ ILUMINAT ARHITECTURAL ”,  in Municipiul Alexandria 
 

1. OPORTUNITATE 

 

In prezent, in zona centrala a municipiului, pe strada Dunarii in tronsonul 

cuprins intre strada Ion Creanga si strada av. Alexandru Colfescu, sunt amplasate o 

serie de obiective arhitecturale, respectiv: 

 

1. Cladirea Primariei municipiului  Alexandria 

2. Institutia Prefectului Teleorman 

3. Cladirea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman 

4. Monumentul Eroilor cazuti in primul razboi mondial, din municipiul 

Alexandria 

5.Monumentul Eroilor cazuti in cel de-al doilea razboi mondial, din  municipiul 

Alexandria 

6. Monumentul EroilorRevolutiei din dec. 1989, din municipiul Alexandria 

7. Statuie Liviu Vasilica din municipiul Alexandria 

8. Parc Bank Post 

9. Parc Cinematograf 

 

 1. Pe Cladirea Primariei municipiului Alexandria, se vor monta: 

- 18 corpuri LED de 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea pe  

vertical a fiecarui spatiu cu ferestre. 

-2 proiectoare LED de 20W, lumina rece pentru iluminarea intrarii principale 

 

2. Institutia Prefectului Teleorman 

- 20 corpuri LED 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea pe  verticala 

a fiecarui spatiu dintre ferestre. 

- 4 proiectoare LED lumina rece pentru iluminarea intrarii principale 

 

3. Cladirea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman 

- 18 corpuri LED 24W, lumina calda, liniare aparente, pentru iluminarea pe  verticala 

a fiecarui spatiu dintre coloanele laterale. 

- 18 corpuri LED de 12W lumina rece, liniare aparente, pentru iluminarea ferestrelor 

de la ultimul nivel. 



      - 6 proiectoare LEDde 50W, lumina rece pentru iluminarea fatadei de la intrarea 

principal. 

 

4. Monumentul Eroilor cazuti in primul razboi mondial, din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

5. Monumentul Eroilor cazuti in cel de-al doilea razboi mondial, din municipiul 

Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

6. Monumentul Eroilor Revolutiei din dec. 1989, din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

7. Statuie Liviu Vasilica din municipiul Alexandria 

    - 2 proiectoare LED de 20W, lumina calda, montate in spatiul verde 

 

8. Parc  BankPost 

    - 20 proiectoare LED de 10W, lumina calda, montate la joasa inaltime in spatiul 

verde. 

 

9. Parc  Cinematograf 

    - 30 proiectoare LED de 10W, lumina calda, montate la joasa inaltime in spatiul 

verde. 

 

 Avand in vedere faptul ca zonele descrise mai sus reprezinta unele dintre 

punctele de interes principal ale municipiului Alexandria  si tinand cont de tendinta 

actuala de completare a arhitecturii clasice si a arhitecturii peisagistice prin integrarea 

sistemelor de iluminat arhitectural, este imperios necesara - in vederea completarii si a 

cresterii gradului de confort vizual – se impune executarea  obiectivului de investitii    

“ Iluminat Arhitectural “ . 

Oportunitatea acestei investitii a aparut ca  urmare a nevoilor si tendintelor 

actuale de punere in valoare si completare arhitecturala a fatadelor cladirilor 

impunatoare precum si a zonelor de interes public si social. 

 

 

2. NECESITATE 

 

Necesitatea investitiei este pentru cresterea gradului de confort oferit cetatenilor 

municipiului, cat si pentru promovarea localitatii, prin  cresterea numarului de 

vizitatori ce vor putea admira zonele de promenada si de petrecere a timpului liber. 

 

Implementarea propriu-zisa a proiectului este necesara si oportuna pentru toti 

cetatenii municipiului si va avea urmatoarele beneficii socio-economice: 

 - completarea arhitecturala a zonelor si a gradului de confort vizual oferit 

locuitorilor ce tranziteaza sau aleg sa isi petreaca timpul liber in zona centrala a 

municipiului Alexandria; 
 

 



3. LEGALITATE 

 

 

�  Art. 36 alin. 2, litera b) din Legea  nr. 215/2001  a administratiei   publice  

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Art. 45  alin. 1 si 3 si ale art. 115 alin.1 litera b) din Legea  nr. 215/2001  a 

administratiei   publice  locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

� Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;  

�  Art. 44  alin. 1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

� Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publice; 

 

 

       Consideram  ca  propunerea  este legala,  necesara  si oportuna  si  se va 

  intocmi   proiectul   de   hotarare   privind       aprobarea documentatiei tehnico- 

economica pentru obiectivul   de investitii “ILUMINAT ARHITECTURAL ”,  in 

 Municipiul Alexandria. 

 

  Obiectivul  de investitii  “ ILUMINAT  ARHITECTURAL  ”,  in 

 Municipiul Alexandria, propus de catre  Serviciului Public de interes local  - 

 Administratia Domeniului Public Alexandria, care  impreuna cu intreaga 

 documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

 Alexandria. 
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