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Priveste:     aprobarea  documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul  de  

investitii “  Constructie  si  Montaj  Platforme   Inaltare Fund  Bazin  

de  Inot  Strand  Vedea”   din Municipiul  Alexandria 

 

 

 

 

1. OPORTUNITATE 

 

In prezent in Municipiul Alexandria exista un singur complex de agrement - 

Strandul Vedea care dispune de un bazin acoperit pentru inot, un bazin de inot 

pentru copii in aer liber si terenuri de sport multifunctonale. Bazinul acoperit 

pentru inot are dimensiunile 43,5 x 19,0 ml iar adancimea apei este de 1,80 ml. 



Oportunitatea modificarii/reamenajarii bazinului de inot acoperit a aparut 

ca urmare a adancimii relativ mare a apei, care ridica probleme celor care nu stiu 

sa inoate, iar autoritatea locala primeste din ce in ce mai multe reclamatii, venite 

in special din partea  familiilor cu copii mici, care se tem de posibile accidente 

periculoase, chiar fatale, ale micutilor si isi doresc sa se poata bucura, la fel ca si 

ceilalti locuitori alexandrineni, de beneficiile practicarii inotului in bazinul acoperit 

pe toata perioada anului. 

 

2. NECESITATE 

 

 Urmare  Notei conceptuale nr. 1582/30.03.2017 inregistrata la  ADP 

Alexandria, prin care se impune necesitatea si oportunitatea obiectivului de 

investitii propus,  implementarea propriu-zisa a proiectului, este necesara si 

oportuna pentru sanatatea locuitorilor, pentru imbunatatirea calitatii vietii si a 

starii de sanatate a populatiei, prin incurajarea la practicarea sportului,  pentru 

cresterea numarului de oameni care vor accesa bazinul, prin imbunatatirea 

conditiilor pentru desfasurarea activitatilor sportive pentru toate varstele, 

pentru crearea unui mediu placut pentru atragerea investitorilor locali si 

straini in activitati economice, pentrucresterea veniturilor atat pentru 

administratia publica, cat si pentru afacerile locale. 

    

 

 

 

 

3. LEGALITATE 

 

 



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

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

� 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 (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-

econonica 

 pentru  obiectivul   de   investitii “  Constructie si  Montaj  Platforme   Inaltare 

Fund 

  Bazin  de  Inot  Strand  Vedea”   din Municipiul Alexandria. 

 

 

 Documentatia tehnico-economica pentru  obiectivul  de investitii 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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