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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                         Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                  PRIMAR,            
NR.3133/29.01.2015                                                                              VICTOR DRAGUSIN 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
a obiectivelor de investitii finantate in anul 2015 din bugetul local 

 
 
Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Taxe, avize,expertize si verificari si actualizari proiecte 

Conform prevederilor legale, investitorii au obligatia sa achite taxe, avize, 
comisioane ISC, APM, CEZ Distributie, Wirom Gas, Politia Rutiera, Romtelecom, Apa 
Serv,etc,pentru obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de 
constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care exista elaborate 
studii de fezabilitate si proiecte tehnice mai vechi, este necesara actualizarea acestor 
documentatii si verificarea acestora de catre verificatori atestati. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 100.000,00  lei. 
-Autoutilitara PMA -1 buc 

Avand in vedere ca actuala autoutilitara cu care se desfasoara activitatea in 
institutia noastra, este casata din anul 2013 , are o uzura fizica de 100% si un consum 
foarte mare, necesitand foarte multe reparatii , se propune  achizitionarea unei 
autoutilitare noi pentru aprovizionarea cu materiale si obiecte de inventar.  

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 35.000,00 lei. 
-Tehnica de calcul 

Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu sunt 
compatibile cu sistemele de operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea 
unor statii de lucru cu tehnica noua pentru PC. 

De asemenea pentru buna desfasurare a activitatii institutiei  este necesara 
achizitionarea urmatoarelor: 

-Server; 
-Monitoare LCD; 
-Program Autocad 
-Sistem video sala de sedinte a Consiliului Local; 
-ecran retroproiectie. 
-copiator A3; 
-UPS-uri. 
Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 200.000,00 lei 
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 -Programe si sisteme informatice 

Avand in vedere pierderea suportului tehnic pentru Sistemul de operare 
Windows XP se impune schimbarea licentelor la 100 de statii de lucru si 4 servere fiind 
necesara achizitionarea de  echipamente informatice care cuprind: 

-Server-pentru salvarea si securizarea bazelor de date de pe serverele de 
aplicatii+licenta sistem de operare Windows Server 2RD+Office2010+ Office2013; 

-Sisteme de operare WIN 7; 
-Sisteme de operare WIN 8; 
-Actualizare licenta Antivirus Kaspersky Endpoint Security; 
-Aplicatie pentru informatizarea Compartimentului de Stare Civila. 
Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 150.000,00  lei. 
 

Cap.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Casa de casatorii-SF 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea unei sali adecvate oficierii 
casatoriilor in Municipiul Alexandria. 

Mentionam faptul ca in lipsa unui loc special amenajat, solicitarea  de oficiere in 
alte locatii din afara sediului Municipiului Alexandria este in continua crestere. 

In prezent spatiul destinat activitatii Compartimentului de Stare Civila(primirea 
si relatia cu publicul), este extrem de restrans, fiind necesara amenajarea unei locaţii 
moderne şi aspectuoase, dotate cu echipament de sonorizare modern şi anexe 
corespunzătoare, care va ajuta mirii să păstreze o amintire cât mai plăcută momentului 
festiv al încheierii căsătoriei civile. 

Astfel pentru elaborarea documentatiei tehnice in faza studiu de fezabilitate este 
necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

 
Cap.61-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Autovehicul cu senile-1 buc; 

Compartimentul Protectie civila, Situatii de urgenta, Securitate si sanatate in 
munca si Apararea impotriva incendiilor, propune prin referatul 
nr.27407/22.10.2014,achizitionarea unui autovehicul cu senile/roti tip UTV cu 
capacitate de trecere marita destinat transportului de persoane si materiale in teren 
accidentat, pe apa, pe zapada si in teren mlastinos, necesar pentru prevenirea si 
gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarii si coordonarii resurselor umane, materiale, 
financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 210.000,00 lei. 
-Autoturism-1 buc; 

Pentru buna functionare a compartimentului Protectie civila, Situatii de urgenta, 
Securitate si Sanatate in munca si Apararea impotriva incendiilor , propunem pentru 
anul 2015 , achizitionarea unui autoturism, conform “ORDIN nr. 160 din 23 februarie 
2007, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si 
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finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile 
voluntare si private pentru situatii de urgenta”, fiind necesar pentru:  

-activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta desfasurata de catre serviciile 
voluntare situatii de urgenta, in cadrul unor  actiuni specifice planificate si realizate, 
potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de 
producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, a protectiei populatiei, a 
mediului, a bunurilor si valorilor. 

-pentru verificarea petitiilor cetatenilor in probleme privind situatiile de urgenta, 
cu scopul de a face propuneri primarului pentru solutionarea acestora. 

      -control primavara si toamna, la gospodariile populatiei premergator inceperii 
anului scolar si sezonului rece, la unitatile de invatamant, la operatorii economici si 
institutiile publice din subordinea consiliului local; 

      Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 25.000,00 lei. 
 
Cap.65-INVATAMANT 
A-Lucrari in continuare 
1.-Consolidare cladiri C1si C14 Ferma Grup Scolar Agricol in Municipiul Alexandria 

Consolidarea cladirilor C1 si C14 face parte din proiectul "Ferma grup scolar 
agricol" finantat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – 
"Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă",lucrare inceputa 
in anul 2014. 

Astfel pentru anul 2015 pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in 
anul 2014, este necesara o alocatie  de 59.000,00 lei. 
2.-Construire grup sanitar Scoala Gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza constructia unui grup sanitar amplasat 
in incinta Scolii Gimnaziale nr.5 din Municipiul Alexandria la parter in vederea 
asigurarii bunei functionari a centrului de invatamant gimnazial. 

Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-
Subprogramul "Regenerare urbana a municipiilor si oraselor"Domeniul realizare/ 
extindere/ reabilitare/ modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 
de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si cofinantare din bugetul 
local al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014, este 
necesara pentru anul 2015 o alocatie de 23.000,00 lei reprezentand contributia 
Municipiului Alexandria la realizarea proiectului. 
3.-Construire vestiare+grup sanitar la Liceul Teoretic A.I.Cuza in Municipiul 
Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza constructia unei cladiri cu destinatia 
vestiare+grup sanitar, care vor deservi salii de sport a unitatii de invatamant. 
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Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-
Subprogramul "Regenerare urbana a municipiilor si oraselor"Domeniul realizare/ 
extindere/ reabilitare/ modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, 
de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice , si cofinantare din 
bugetul local al Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014, este 
necesara pentru anul 2015 o alocatie de 15.000,00 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Alexandria la realizarea proiectului. 
4.-Ferma Grup Scolar Agricol in Municipiul Alexandria 

 Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale,Domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.  

Obiectivul general al proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” vizează 
îmbunătăţirea infrastructurii educationale prin: 

-reabilitarea, desfiintarea si construirea unor cladiri in cadrul obiectivului 
,,Ferma Grup Scolar Agricol”; 

-asigurarea infrastructurii educationale in vederea dezvoltarii unui program 
integrat de formare a viitorilor specialisti prin cresterea capacitatii de pregatirea 
profesionala pe profil tehnologic in cadrul bazei de pregatire profesionala a Liceului 
Tehnologic Nicolae Balcescu din Alexandria denumita ,,Ferma Grup Scolar Agricol”, 
care să poată permite prelucrarea materiilor prime şi valorificare acestora și, nu în 
ultimul rând, dobândirea de competenţe care să asigure tranziţia uşoară de la şcoală la 
viitorul loc de muncă. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014 ,finantarea 
proiectului in anul 2015 se va asigura astfel: 

-948.630,00 lei reprezentand contributia de la bugetul local(inclusiv cheltuieli  
neeligibile); 

-1.987.850,00 lei reprezentand contributia de la bugetul national; 
-12.997.440,00 lei reprezentand contributia de la Uniunea Europeana. 

B.-Lucrari Noi 
1.-Sistematizare  verticala, racorduri la utilitati Sala de sport la Scoala gimnaziala nr.7 
din Municipiul Alexandria 

Avand in vedere prevederile O.G. nr.25/26.07.2001 privind 
infiintarea"Companiei Nationale de Investitii"-CNI, si a prevederilor H.G. 
nr.818/03.07.2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea 
Programului "Sali de Sport" realizat prin CNI,  in  Municipiul Alexandria a inceput 
executia lucrarilor pentru realizarea unei sali de sport in incinta Scolii gimnaziale nr.7, 
care sa aiba capacitatea de 50 de locuri, investitie realizata de Compania Nationala de 
Investitii. 

Administratia publica locala are obligatia asigurarii cheltuielilor aferente 
lucrarilor de sistematizare verticala, racorduri la utilitati, a obiectivului de investitii 
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"Sala de sport" situata in incinta Scolii gimnaziale nr.7 din Municipiul Alexandria, 
str.1907, nr.60 Bis, Judetul Teleorman. 

Astfel in vederea lansarii in executie a lucrarilor de sistematizare verticala, 
racorduri la utilitati, la obiectivului de investitii "Sala de sport" situata in incinta Scolii 
gimnaziale nr.7, este necesara o alocatie de 375.300,00 lei. 
2.-Sistematizare pe verticala , racorduri la utilitati" Sala de sport la Colegiul National 
Al.D.Ghica" din Municipiul Alexandria 

Avand in vedere prevederile O.G. nr.25/26.07.2001 privind 
infiintarea"Companiei Nationale de Investitii"-CNI, si a prevederilor H.G. 
nr.818/03.07.2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea 
Programului "Sali de Sport" realizat prin CNI, in Municipiul Alexandria a inceput 
executia lucrarilor pentru realizarea unei sali de sport in incinta Colegiului National 
Al.D.Ghica din Municipiul Alexandria, care sa aiba capacitatea de 50 de locuri, 
investitie realizata de Compania Nationala de Investitii. 

Administratia publica locala are obligatia asigurarii cheltuielilor aferente 
lucrarilor de sistematizare verticala, racorduri la utilitati, a obiectivului de investitii 
"Sala de sport" situate in incinta Colegiului National Al.D.Ghica  din Municipiul 
Alexandria,str.Viitorului nr.78,Judetul Teleorman. 

Astfel in vederea lansarii in executie a lucrarilor de sistematizare verticala, 
racorduri la utilitati, la obiectivului de investitii "Sala de sport" situata in incinta 
Colegiului National Al.D.Ghica , este necesara  o alocatie de 471.310,00 lei. 
3.-Construire imprejmuire la Liceul teoretic Al.I.Cuza 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant.Prin securizarea accesului in unitatea de 
invatamant a elevilor se vor realiza premizele transformarii localului unitatii de 
invatamant in unitate etalon de siguranta. 

Liceul teoretic Al.I.Cuza este situat in Municipiul Alexandria intr-o zona  in care 
sunt multe blocuri si locuinte particulare si implicit foarte multi elevi din aceasta zona 
sau din alte zone, fiind necesara realizarea unei imprejmuiri pentru a fi adusa la 
standardele actuale, pentru siguranta elevilor si a cadrelor de invatamant. 

Astfel se propune realizarea unui gard  din beton armat cu o lungime totala de 66 
m,si doua porti metalice mari de 4,30 m si una mica de 1,10 m. 

Astfel pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 
alocatie de 132.690,00 lei. 
4.-Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr.6 

Gradinita cu PP nr.6 din Municipiul Alexandria se afla amplasata pe 
str.1907,nr.45,unitate de invatamant destinata copiilor in varsta de pana la 6 ani. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza transformarea unei sali de clasa in sala 
de sport, pentru desfasurarea de activitati sportive, ce va avea o influenta pozitiva 
asupra starii de sanatate fizica si psihica a copiilor si a cadrelor de invatamant. 

Avantajele amenajarii acestei sali de sport sunt reprezentate de faptul ca 
desfasurarea orelor de pregatire sportive in cadrul salii de sport nu presupune parasirea 
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spatiilor existente de catre copii, accesul la sala fiind din acelasi corp de cladire, si se pot 
asigura conditii optime pentru desfasurarea orelor de sport din programa scolara. 

Sala de sport propusa pentru amenajare are o suprafata utila de 67,13 mp, fiind 
necesare urmatoarele lucrari de baza: 

-reparatii tencuieli la pereti si tavane; 
-pardoseala din parchet in locul celei existente,degradata in totalitate; 
-tamplarie din provile PVC cu geam termopan la ferestre si usi; 
-instalatii de iluminat si prize; 
-instalatii termice. 
Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 

alocatie de 129.530,00 lei. 
5.-Sarpanta Gradinita cu PN nr.5 in Municipiul Alexandria 

Gradinita cu PN nr.5 situata in Municipiul Alexandria pe str.Libertatii nr.1, este 
construita in anul 1974, cu un regim de inaltime de P+1E  si cu o suprafata desfasurata 
de 586 mp. 

Datorita actiunii in timp a factorilor climaterici, acoperisul de tip terasa cu 
termoizolatie si hidroizolatie s-a degradat ducand la infiltrarea apei  prin terasa 
degradata la planseele si peretii cladirii, producand degradarea finisajelor interioare. 

Astfel se impune ca necesitate realizarea unui acoperis de tip sarpanta cu 
invelitoare din tabla pentru ca prescolarii si cadrele didactice sa beneficieze de conditii 
igienico-sanitare adecvate standardelor actuale. 

Astfel pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 
alocatie de 153.870,00 lei. 
6.-Construire sala de sport la Gradinita cu PP nr.7 in Municipiul Alexandria 

Gradinita cu PP nr.7 este situata in Municipiul Alexandria pe str.Av.Al.Colfescu, 
nr79, unitate de invatamant destinata copiilor in varsta de pana la 6 ani, cu un regim de 
inaltime P+1E si cu o suprafata construita de 551 mp. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza construirea  unei sali de sport pentru 
desfasurarea de activitati sportive, ce va avea o influenta pozitiva asupra starii de 
sanatate fizica si psihica a copiilor si a cadrelor de invatamant. 

Sala de sport propusa pentru construire va fi legata cu parterul cladirii gradinitei 
cu acces direct al copiiilor si cadrelor didactice din aceasta unitate. 

Constructia salii de sport nu va afecta structura de rezistenta a cladirii existente, 
prevazandu-se un rost de dilatatie intre cladirea existenta si cea propusa. 

Sala de sport propusa pentru construire se va dezvolta pe un singur nivel-parter 
si va avea o suprafata  de 132 mp, fiind necesare urmatoarele lucrari de baza: 

-fundatie continua din beton; 
-zidarie portanta din caramida; 
-stalpi,grinzi si centuri din beton armat; 
-planseu din beton armat; 
-sarpanta lemn cu invelitoare din table zincata,dotata cu jgheaburi,burlane si 

opritori de zapada; 
-instalatii de apa si canalizare la grupul sanitar; 
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-instalatii electrice si instalatii termice. 
Astfel pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 

alocatie de 331.110,00 lei. 
7.-Reabilitare imprejmuire incinta Scoala gimnaziala Al.Colfescu 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant. 

Prin securizarea accesului in unitatea de invatamant a elevilor se vor realiza 
premizele transformarii localului unitatii de invatamant in unitate etalon de siguranta. 

Scoala gimnaziala Al.Colfescu se afla in intravilanul Municipiului Alexandria,pe 
str.Dunarii nr.292 cu acces din str.Dunarii si str.N.Balcescu cu o suprafata totala a 
terenului de 7380mp. 

Imprejmuirea  de la Scoala Gimnaziala Al.Colfescu se afla intr-o stare avansata 
de degradare, iar in unele zone nu exista imprejmuire fiind necesara reabilitarea 
gardului existent din plasa de sarma cu rame din profile metalice si realizarea unui gard 
nou acolo unde lipseste, din plasa modulata zincata si stalpi metalici din teava si 
elevatii din beton, pentru aducerea acestuia la cerintele de siguranta a cladirii, 
personalului si al elevilor. 

Astfel pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 
alocatie de 80.910,00 lei. 
8.-Construire imprejmuire la Scoala gimnaziala nr.7 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant. 

Prin securizarea accesului in unitatea de invatamant a elevilor se vor realiza 
premizele transformarii localului unitatii de invatamant in unitate etalon de siguranta. 

Scoala gimnaziala nr.7 se afla in intravilanul Municipiul,pe str.1907,nr.60 Bis intr-
o zona marginala a localitatii. 

In prezent incinta Scolii gimnaziale nr. 7 este imprejmuita doar partial fiind 
necesara realizarea unui gard nou acolo unde lipseste pe o lungime totala de 120 m, 
pentru aducerea acestuia la cerintele de siguranta a cladirii, personalului si al elevilor. 

Astfel pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie a lucrarilor este necesara o 
alocatie de 177.320,00 lei. 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 

-Expertiza tehnica la Gradinita cu PN nr.2, in Municipiul Alexandria-str.Ion 
Creanga, nr.79; 

-Expertiza tehnica la Gradinita cu PN nr.3, in Municipiul Alexandria-str.Mihaita 
Filipescu, nr.13; 

-Expertiza tehnica la Gradinita cu PP nr.10, in Municipiul Alexandria-
str.Dunarii, nr.131; 

-Expertiza tehnica la Gradinita cu PN nr.11, in Municipiul Alexandria-str.C-tin 
Brancoveanu, nr.56. 
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Cladirile unde functioneaza gradinitele mentionate mai sus, sunt foarte vechi, 
(cladirea cea mai veche datand din anul 1920), si se prezinta intr-o stare avansata de 
degradare, existand pericol de prabusire la un eventual cutremur. 

Astfel se propune elaborarea unor expertize tehnice intocmite de un expert 
atestat, conform prevederilor art.5 si art.18 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in 
constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie tinand cont de incadrarea 
constructiei analizate in clasa de risc seismic si de alte particularitati precum: clasa 
materialelor folosite, regimul de inaltime, suprafata in plan, existenta unor deficiente 
structurale care s-ar fi materializat prin aparitii de fisuri si crapaturi in elementele 
structurale. 

Pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza- Expertiza Tehnica, pentru 
anul 2015 este necesara o alocatie din excedent  de 20.000,00 lei. 
-Construire imprejmuire la Liceul teoretic Al.I.Cuza-PT+CS+DE 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant.Prin securizarea accesului in unitatea de 
invatamant a elevilor se vor realiza premizele transformarii localului unitatii de 
invatamant in unitate etalon de siguranta. 

Liceul teoretic Al.I.Cuza este situat in Municipiul Alexandria intr-o zona  in care 
sunt multe blocuri si locuinte particulare si implicit foarte multi elevi din aceasta zona 
sau din alte zone, fiind necesara realizarea unei imprejmuiri pentru a fi adusa la 
standardele actuale, pentru siguranta elevilor si a cadrelor de invatamant. 

Astfel se propune realizarea unui gard  din beton armat cu o lungime totala de 66 
m,si doua porti metalice mari de 4,30 m si una mica de 1,10 m. 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic,pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie 
este necesara o alocatie de 5.000,00 lei.  
-Sarpanta Gradinita cu PN nr.5 in Municipiul Alexandria- PT+CS+DE 

Gradinita cu PN nr.5 situata in Municipiul Alexandria pe str.Libertatii nr.1, este 
construita in anul 1974, cu un regim de inaltime de P+1E  si cu o suprafata desfasurata 
de 586 mp. 

Datorita actiunii in timp a factorilor climaterici, acoperisul de tip terasa cu 
termoizolatie si hidroizolatie s-a degradat ducand la infiltrarea apei  prin terasa 
degradata la planseele si peretii cladirii, producand degradarea finisajelor interioare. 

Astfel se impune ca necesitate realizarea unui acoperis de tip sarpanta cu 
invelitoare din tabla pentru ca prescolarii si cadrele didactice sa beneficieze de conditii 
igienico-sanitare adecvate standardelor actuale. 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic, pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie 
este necesara o alocatie de 5.000,00 lei.  
-Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr.6- PT+CS+DE 

Gradinita cu PP nr.6 din Municipiul Alexandria se afla amplasata pe 
str.1907,nr.45,unitate de invatamant destinata copiilor in varsta de pana la 6 ani. 
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Obiectivul general al proiectului vizeaza transformarea unei sali de clasa in sala 
de sport, pentru desfasurarea de activitati sportive, ce va avea o influenta pozitiva 
asupra starii de sanatate fizica si psihica a copiilor si a cadrelor de invatamant. 

Avantajele amenajarii acestei sali de sport sunt reprezentate de faptul ca 
desfasurarea orelor de pregatire sportive in cadrul salii de sport nu presupune parasirea 
spatiilor existente de catre copii, accesul la sala fiind din acelasi corp de cladire, si se pot 
asigura conditii optime pentru desfasurarea orelor de sport din programa scolara. 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic, pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie 
este necesara o alocatie de 5.000,00 lei.  
-Construire sala de sport la Gradinita cu PP nr.7 in Municipiul Alexandria -
PT+CS+DE 

Gradinita cu PP nr.7 este situata in Municipiul Alexandria pe str.Av.Al.Colfescu, 
nr79, unitate de invatamant destinata copiilor in varsta de pana la 6 ani, cu un regim de 
inaltime P+1E si cu o suprafata construita de 551 mp. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza construirea  unei sali de sport pentru 
desfasurarea de activitati sportive, ce va avea o influenta pozitiva asupra starii de 
sanatate fizica si psihica a copiilor si a cadrelor de invatamant. 

Sala de sport propusa pentru construire va fi legata cu parterul cladirii gradinitei 
cu acces direct al copiiilor si cadrelor didactice din aceasta unitate. 

Constructia salii de sport nu va afecta structura de rezistenta a cladirii existente, 
prevazandu-se un rost de dilatatie intre cladirea existenta si cea propusa. 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic, pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie 
este necesara o alocatie de 5.000,00 lei.  
-Anvelopare si amenajari interioare Gradinita cu PP Ion Creanga- PT+CS+DE 

Obiectivul general al proiectului vizeaza anveloparea si modernizarea 
infrastructurii cladirilor unde functioneaza Gradinita cu PP Ion Creanga si Cresa Ion 
Creanga din Municipiul Alexandria, str.Ion Creanga nr.31. 

Scopul obiectivului propus este aducerea constructiilor la cerintele actuale din 
punct de vedere al sigurantei cladirii conform exigentelor actuale, reducerea costurilor 
cu energia prin imbunatatirea performantei energetice a cladirilor si modernizarea 
finisajelor interioare. 

In anul 2013 s-a realizat expertiza tehnica si documentatia de avizare a lucrarilor 
de interventii, iar pentru elaborarea documentatiei in faza proiect tehnic,pentru anul 
2015, in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 10.000,00 lei. 
 -Reabilitare imprejmuire incinta Scoala gimnaziala Al.Colfescu- PT+CS+DE 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant. 

Prin securizarea accesului in unitatea de invatamant a elevilor se vor realiza 
premizele transformarii localului unitatii de invatamant in unitate etalon de siguranta. 
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Scoala gimnaziala Al.Colfescu se afla in intravilanul Municipiului Alexandria, pe 
str.Dunarii nr.292 cu acces din str.Dunarii si str.N.Balcescu cu o suprafata totala a 
terenului de 7380mp. 

Imprejmuirea  de la Scoala Gimnaziala Al.Colfescu se afla intr-o stare avansata 
de degradare, iar in unele zone nu exista imprejmuire fiind necesara reabilitarea 
gardului existent din plasa de sarma cu rame din profile metalice si realizarea unui gard 
nou acolo unde lipseste, din plasa modulata zincata si stalpi metalici din teava si 
elevatii din beton, pentru aducerea acestuia la cerintele de siguranta a 
cladirii,personalului si al elevilor. 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic,pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este 
necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
-Construire imprejmuire la Scoala gimnaziala nr.7- PT+CS+DE 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor si a 
gradului de apreciere al parintilor cat si la eficientizarea serviciilor oferite in procesul 
educational in unitatea de invatamant. 

Prin securizarea accesului in unitatea de invatamant a elevilor se vor realiza 
premizele transformarii localului unitatii de invatamant in unitate etalon de siguranta. 

Scoala gimnaziala nr.7 se afla in intravilanul Municipiului Alexandria, pe 
str.1907,nr.60 Bis, intr-o zona marginala a localitatii. 

In prezent incinta Scolii gimnaziale nr. 7 este imprejmuita doar partial fiind 
necesara realizarea unui gard nou acolo unde lipseste pe o lungime totala de 120 m, 
pentru aducerea acestuia la cerintele de siguranta a cladirii, personalului si al elevilor 

In anul 2013 s-a realizat studiul de fezabilitate, iar pentru elaborarea 
documentatiei in faza proiect tehnic, pentru anul 2015, in vederea lansarii in executie 
este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
-Expertiza tehnica la Gradinita cu PP nr.7 ; 
-Expertiza tehnica la Scoala gimnaziala nr.5; 
-Expertiza tehnica la Scoala gimnaziala nr.7; 
-Expertiza tehnica Sala de festivitati la Colegiul National Al.D.Ghica; 
-Expertiza tehnica Internat Liceul pegagogic Mircea Scarlat; 
-Expertiza tehnica Liceul teoretic Al.I.Cuza(fostul atelier). 

Avand in vedere ca unitatile de invatamant  enumerate mai sus se afla pe lista 
proiectelor care vor fi depuse pentru obtinere finantare prin Programe de finantare ale 
U.E si Programe Guvernamentale, in anul 2015 pentru reabilitari si modernizari, se 
impune elaborarea unor expertize tehnice intocmite de experti atestati, conform 
prevederilor art.5 si art.18 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru 
stabilirea solutiilor de interventie tinand cont de incadrarea constructiei analizate in 
clasa de risc seismic si de alte particularitati precum: clasa materialelor folosite, regimul 
de inaltime, suprafata in plan, existenta unor deficiente structurale care s-ar fi 
materializat prin aparitii de fisuri si crapaturi in elementele structurale. 

Pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza- Expertiza Tehnica, pentru 
anul 2015 este necesara o alocatie din excedent  de 30.000,00 lei. 
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-Documentatii audit energetic cladiri unitati de invatamant 

In conformitate cu prevederile Legii nr.372/2005, privind performanta energetica 
a cladirilor, avem obligatia intocmirii auditului energetic(certificate de performanta 
energetica)  cladirile unde functioneaza unitati de invatamant si se afla in  
proprietatea Municipiului Alexandria si anume: 

-Gradinitele nr.1,2,3,5,6,7,8,10,11; 
-Scoalile gimnaziale nr.2,5,7; 
-Liceul tehnologic Nicolae Balcescu; 
-Liceul teoretic Al.I.Cuza; 
-Liceul teoretic C-tin Noica; 
-Liceul pedagogic Mircea  Scarlat; 
-Colegiul national Al.D.Ghica . 

Pentru elaborarea documentatiilor de audit energetic , pentru anul 2015 este 
necesara o alocatie din excedent  de 80.000,00 lei. 
-Sisteme de alarma la unitati de invatamant 

In conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, ministerele si celelalte organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si alte organizatii care 
detin bunuri si valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora. 

De asemenea pentru realizarea obiectivelor din" Planul teritorial comun de 
actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si 
prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de 
invatamant preuniversitar" din judetul Teleorman, pentru anul scolar 2014-2015, 
Municipiul Alexandria prin Serviciul Politia Locala , propune instalarea unor sisteme de 
alarma antiefractie la toate unitatile de invatamant(in numar de 20 unitati de 
invatamant) din Municipiul Alexandria. 

Astfel pentru anul 2015,in vederea achizitionarii sistemelor de alarma 
antiefractie, este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 

 
Cap. 67.-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

A-Lucrari in continuare 
1.-Amenajare infrastructura parc Padurea Vedea 

Padurea Vedea  face parte din obiectivele pentru amenajarea teritoriului 
administrativ  stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Municipiului Alexandria. 

Astfel se va urmari cresterea calitatii mediului ambiant , sporirea gradului de 
confort pentru petrecerea timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil prin reabilitare 
terenuri multisport, amplasare mobilier specific pentru parc, amenajare locuri de joaca, 
reabilitare alei pietonale, amenajare de parcari etc. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014 este 
necesara pentru anul 2015 o alocatie  de 1.000.000,00 lei. 
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B.-Lucrari noi 
1.-Amenajare sala mica a Casei de Cultura a Municipiului Alexandria pentru 
cinematograf cu proiectie in sistem 3D 

 Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea salii mici a Casei de 
Cultura a Municipiului Alexandria pentru cinematograf cu proiectie in sistem 3D si a 
dotarilor corespunzatoare pentru asigurarea functionalitatii conform destinatiei. 

Sala propusa va oferi un nr.de 80 de locuri si va fi amenajata astfel incat sa 
respecte cerintele tehnice, functionale, acustice si de ventilatie necesare functionarii sale 
in conditii optime. 

Astfel pentru lansarea in executie pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 
744.560,00 lei. 
2.-Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea in Municipiul Alexandria 

Cea mai mare parte a padurii-Parc Vedea este caracterizata de lipsa amenajarilor, 
de o stare avansata de degradare precum si de existenta unor terenuri nefolosite, 
degradate ceea ce duce la o pierdere a valorii padurii si o diminuare a potentialului 
acestuia. 
           Proiectul este prevazut in Strategia de Dezvoltare a Municipiului Alexandria si 
vizeaza in principal transformarea padurii-parc Vedea intr-o zona atractiva de 
promenada pentru toti locuitorii orasului. 

Prin acest proiect se urmareste cresterea calitatii mediului ambiant , sporirea 
gradului de confort pentru petrecerea timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil, 
imbogatirea zonei cu noi suprafete plantate cu material dendrologic de calitate, 
inlocuirea arborilor uscati, inlocuirea mobilierului urban degradat inclusiv utilitatile si 
iluminatul public si realizarea unui sistem de irigatii automatizat. 

Astfel pentru lansarea in executie pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 
849.460,00 lei. 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Reabilitare Casa de Cultura din Municipiul Alexandria-DALI+PT 

Avand in vedere  ca prin HG nr.656 din 29 august 2013 pentru modificarea si 
completarea unor anexe la HG nr.1358/2001 privind atestarea  domeniului public al 
judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 
Teleorman, Casa de Cultura  a municipiului Alexandria este bun ce apartine 
domeniului public al Municipiului Alexandria,  fiind necesara reabilitarea ei deoarece 
se afla intr-o stare avansata de degradare(constructia fiind realizata in anul 1970). 

Astfel se propune elaborarea documentatiei necesare executarii unor lucrari de 
reabilitare cum ar fi:sistem de climatizare, reabilitare pardoseli,vopsitorii si zugraveli, 
reabilitare instalatii sanitare, instalatii electrice, inlocuire scaune, reparatii terasa etc. 

Astfel pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza DALI+PT este necesara 
o alocatie de 150.000,00 lei. 
-Cinematograf sistem de proiectie 3D sala mica a Casei de Cultura 

Pentru anul 2015 se propune amenajarea salii  mici a Casei de Cultura din 
Municipiul Alexandria, cu un  cinematograf (80 de locuri), prin achizitionarea unor 
echipamente pentru realizarea unui sistem de proiectie 3D. 
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Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie din excedent de 370.000,00 lei.  
Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria,  propune pentru anul 2015 
achizitionarea urmatoarelor: 
   - magazie pentru depozitare materiale(sera)-SF+PT+CS+DE- necesara pentru 
activitatea de depozitare si crearea posibilitatii de pastrare in conditii optime a 
materialelor si echipamentelor necesare pentru sera din Municipiul Alexandria. 

Pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza- SF +PT+CS+DE, pentru anul 2015 
este necesara o alocatie de 40.000,00 lei. 
-  amenajare grupuri sanitare publice (2) –SF +PT+CS+DE  

Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de convietiure din Municipiul 
Alexandria este necesară asigurarea unor condiţii de igienă optime. 

 Numarul grupurilor sanitare din centrul Municipiului, (parcuri, str. Confederatiei, 
piata), este insuficient faţă de numărul  mare de cetateni care isi desfasoara activitatea in 
aceste zone, sau  tranziteaza zilnic aceste zone. 

 Pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza- SF +PT+CS+DE, pentru anul 
2015 este necesara o alocatie de 90.000,00 lei. 
  -aparat fitness multifunctional Strand Vedea--1 buc – necesar pentru antrenamente 
sportive in cadrul Complexul de odihna si recreere Strand Vedea. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 49.000,00 lei. 
-pompa recirculare apa Atlas At 1000(sau echivalent) –2 buc- trifazata cu filtru 
incorporat, pentru bazinul de inot din cadrul complexului de odihna si recreere Strand 
Vedea, necesara pentru punerea in functiune a unui debit mai mare de apa si pentru o 
filtrare mai rapida a cantitatii de apa din bazin. Putere 10 hp, 3000 rpm, debit de apa 130 
mc/h. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 56.000,00 lei. 
-  set pompe Grundfos(sau echivalent) ups 32-80 – pentru schimbatoarele de caldura de 
la Strandul Vedea, debit maxim  8 mc/h, temperatura maxima agent termic  100 ºC.  

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 5,000,00 lei. 
-masina de tuns gard viu  Husqvarna(sau echivalent)  327 HE-1 buc- – necesara pentru 
tunderea si intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Alexandria. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 3.900,00 lei. 
-masina de tuns gazon Husqvarna(sau echivalent)R52S -1 buc – necesara pentru 
tunderea si intretinerea gazonului. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 2.500,00 lei. 
-  motocositoare Husqvarna(sau echivalent)  545 RTX -5 buc – necesara pentru lucrul în 
conditii dificile, utila pentru taierea gazonului si pentru lucrarile de cosmetizare din  
jurul pomilor, drumurilor si gardurilor, cosirea ierbii incalcite si a vegetatiei stufoase.  

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 17.500,00 lei. 
-motocultor Husqvarna(sau echivalent)  TF 334 -2 buc– necesar obtinerii unei cresteri 
semnificative a randamentului in sectorul spatii verzi; 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 8.000,00 lei. 
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Cap. 70.-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
A.-Lucrari in continuare 
1.-Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere –zona PepinieraII-
Peco 

Construirea in zona Peco  a unui nou cartier de locuinte colective in regim de 
inchiriere ANL, a determinat necesitatea realizarii unor noi retele tehnico-edilitare care 
sa cuprinda:  canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu apa, alimentare cu 
gaze naturale, retea de distributie a energiei electrice 0.4 kv si lucrari de sistematizare. 

Astfel pentru anul 2015 pentru continuarea lucrarilor executie a obiectivului 
incepute in anul 2014, este necesara o alocatie din excedent de 991.000,00 lei.  
2.-Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele-incinta fostei U.M. in 
Municipiul Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza realizarea retelei de strazi si realizarea 
utilitatilor (alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala) pentru noul cartier de 
locuinte individuale care se va realiza in aceasta zona. 

Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-
Subprogramul "Regenerare urbana a municipiilor si oraselor "Domeniul construirea/ 
modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv 
drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatii de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si cofinantare din bugetul local al 
Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014 este 
necesara pentru anul 2015, o alocatie  de 100.000,00 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Alexandria la realizarea proiectului. 
3.-Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 
jud.Teleorman 

Proiectul major " Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare in jud.Teleorman" face parte din programul  POS-Mediu-Axa Prioritara 
1”Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”cu durata de 
implementare 2007-2015, in care beneficiarul este S.C. APA SERV S.A. din Municipiul 
Alexandria. 

Proiectul se afla in implementare , durata proiectului fiind de 81 de luni, 
incepand cu data semnarii Contractului de finantare nr.89275/16.03.2009 pana la data 
de 31.12.2015, si vizeaza captarea, tratarea si distributia apei potabile precum si 
colectarea si tratarea apelor uzate pentru aglomerarile Alexandria,Turnu Magurele, 
Rosiorii de Vede, Zimnicea si Videle.  

Proiectul major cuprinde 2 contracte de servicii si 11 contracte de lucrari ce 
trebuiesc realizate in perioada ramasa disponibila.Pana la finalizarea contractelor de 
lucrari Consiliul Local si Autoritatea contractanta au obligatia asigurarii in totalitate a 
contributiilor valorice pentru crearea conditiilor privind realizarea acestora, in 
conformitate cu prevederile contractului de finantare. 

Finantarea proiectului este asigurata astfel: 
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- Fondul de Coeziune in baza deciziei C.E nr.C/2008/4692/28.08.2008-81.1%; 
- Buget de stat in baza Deciziei C.E/2007/3467/11.07.007 si Ordinului comun al 

M.M.D.D. si MEC nr.1755/2148/2007-12.4%; 
- Contributia financiara de la bugetele locale-2% 
- Contributia financiara a beneficiarului-4.6%. 
Contributia financiara din Bugetul Local a fost aprobata pentru fiecare localitate 

prin HCL. Pentru contributia financiara a Municipiului Alexandria, Consiliul Local a 
emis HCL nr.23/29.01.2008. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 19.160,00 lei. 
4.Eficientizare consum de energie electrica pentru institutiile publice din Municipiul 
Alexandria 

Iluminatul institutiilor publice din Municipiul Alexandria era asigurat cu 
instalatii electrice care aveau un consum ridicat de energie electrica. 

Avand in vedere reglementarile Uniunii Europene privind utilizarea resurselor 
energetic regenerabile, a fost necesara implementarea instalatiilor moderne:drosere 
electronice la lampile cu neon existente,becuri economice in locul celor cu incandescent 
si a economizoarelor de energie pentru iluminat exterior care a condus la eficientizarea 
consumurilor de energie. 

Principalele avantaje tehnico-economice ale noilor echipamente de reducere a 
consumului de energie electrica sunt reprezentate de faptul ca nu necesita intretinere 
avand o functionare automata si s-a implementat pe sisteme déjà existente. 

Prin realizarea acestor instalatii s-au obtinut economii importante de energie 
electrica ceea ce a  condus la miscsorarea semnificativa a cheltuielilor anuale. De 
asemenea instalatiile nu genereaza poluarea aerului. 

 Investitia a fost finalizata in anul 2010 , conform contract de lucrari 
nr.23459/15.09.2009 cu plata in rate, aprobat prin HCL nr.181/15.09.2009 si act aditional 
nr.1/01.02.2013.Termenul  de rambursare este de 72 luni de la data terminarii lucrarilor. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 70.500,00 lei; 
5.-Reabilitare adapost pentru familii persoane adulte si copii aflati in dificultate 

Proiectul se finanteaza prin programul de finantare POR 2007-2013, Axa 
prioritara3-Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI-reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, conform contract de finantare 
nr.4164 din data de 31.05.2014. 

Obiectivul general al proiectului “Reabilitare adapost pentru familii, persoane 
adulte si copii aflati in dificultate”, vizeaza imbunatatirea infrastructurii sociale prin: 

-reabilitarea celor 3 etaje ale Adapostului existent; 
-cresterea capacitatii de gazduire a adapostului pentru familii, persoane adulte si 

copii aflati in dificultate, oferirea de cazare, asistenta medicala si necesarul de hrana pe 
perioada adapostirii. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014 , finantarea 
proiectului in anul 2015 se va asigura astfel: 

-170.420,00 lei reprezentand contributia de la bugetul local(inclusiv cheltuieli  
neeligibile); 
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-320.230,00 lei reprezentand contributia de la bugetul national; 
-2.093.790,00 lei reprezentand contributia de la Uniunea Europeana. 

B.-Lucrari Noi 
 1.-Extindere  retea iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea – 
Soseaua de centura si alimentare cu energie electrica semnal de intrare in  municipiul 
Alexandria 

Investitia presupune realizarea unei retele de iluminat public prin doua circuite  
(partea stanga si partea dreapta a drumului), pe o lungime de 3.204 metri, necesara 
pentru iluminatul public din zona intrarii in Municipiul Alexandria dinspre Bucuresti. 

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua electrica existenta in zona. 
Investitia in totalitatea sa urmareste extinderea iluminatului public, astfel incat 

aceasta sa satisfaca calitativ si cantitativ cerintele actualilor si viitorilor consumatori, la 
nivelul normelor europene actuale. 

Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 
546.540,00 lei. 
2.-Reabilitare capela cimitir Sf.Alexandru in Municipiul Alexandria 

In prezent capela cimitirului Sf.Alexandru se afla intr-o stare avansata de 
degradare, fiind identificate degradari la stratul izolator de la cupola, la invelitoare si 
glafuri, desprinderi tencuieli exterioare si interioare, infiltratii de apa la fundatii, 
pardoseli uzate, instalatie electrica degradata. 

Realizarea investitiei presupune executia urmatoarelor lucrari: 
- lucrari de desfacere si refacere a tencuielilor interioare si exterioare: 
- umplerea cu mortar a tuturor fisurilor de la zidarie: 
- desfacerea si refacerea tencuielilor de la cupola, 
- inlocuirea tamplariei metalice cu tamplarie din lemn stratificat cu geam 
termopan 
 -realizarea unei pardoseli din gresie,  
-izolarea cupolei impotriva patrunderii apei pluviale, 
- refacerea sarpantei si a invelitorii din tabla zincata, 
 -refacere tencuieli si zugraveli, 
- refacerea instalatiei electrice.  
Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 

186.330,00 lei. 
3.-Imprejmuire cimitir Sf.Alexandru in Municipiul Alexandria 

Investitia propusa  are ca scop securizarea incintei cimitirului impotriva unor 
eventuale vandalizari, acesta aflandu-se intr-o zona limitrofa a Municipiului 
Alexandria. 

Realizarea investitiei presupune inlocuirea imprejmuirii existente care are un 
aspect inestetic( prezinta fisuri in structura de beton, lipsind pe alocuri panourile de 
beton si stalpii) cu o imprejmuire din panouri prefabricate din  beton armat precum si 
executarea unor porti metalice de acces. 
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 De asemenea, se propune executarea unei delimitari de Cimitirul Eroilor  prin  
gard ornamental si executarea unor lucrari in incinta acestuia cum ar fi : alei din piatra 
sparta, o platforma betonata unde se  vor  desfasura  ceremoniile de comemorare. 

Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 
364.330,00 lei. 
4.-Imprejmuire cimitir Sf.Vineri in Municipiul Alexandria 

Investitia propusa  are ca scop securizarea incintei cimitirului impotriva unor 
eventuale vandalizari, acesta aflandu-se intr-o zona limitrofa a Municipiului 
Alexandria. 

In prezent gardul de la cimitirul Sf.Vineri este degradat, prezentand fisuri in 
structura de beton, lipsind pe alocuri panourile de beton si stalpii, fiind necesara 
realizarea imprejmuirii care presupune urmatoarele lucrari: 

-demolarea imprejmuirii existente; 
-executarea unor fundatii izolate la stalpii de sustinere ai gardului; 
-gardul se va realiza din panouri prefabricate din beton armat, sustinute de stalpi 
asezati la    intervale de 2,00 m si inaltimea de 2,00 m; 
-executarea unor porti metalice de acces. 
Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 

267.420,00 lei. 
5.-Imprejmuire cimitir Sf.Adormire in Municipiul Alexandria 

Investitia propusa  are ca scop securizarea incintei cimitirului impotriva unor 
eventuale vandalizari, acesta aflandu-se intr-o zona limitrofa a Municipiului 
Alexandria. 

In prezent gardul de la cimitirul Sf.Adormire este degradat, prezentand fisuri in 
structura de beton, lipsind pe alocuri panourile de beton si stalpii, fiind necesara 
realizarea imprejmuirii care presupune urmatoarele lucrari: 

-demolarea imprejmuirii existente; 
-executarea unor fundatii izolate la stalpii de sustinere ai gardului; 
-gardul se va realiza din panouri prefabricate din beton armat, sustinute de stalpi 
asezati la    intervale de 2,00 m si inaltimea de 2,00 m; 
-executarea unor porti metalice de acces. 
Astfel pentru anul 2015 in vederea lansarii in executie este necesara o alocatie de 

244.660,00 lei.  
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Studiu de trafic Parc Industrial 

Avand in vedere adresa nr.32842/17.12.2014 a Companiei Nationale de 
Autostrazi si Drumuri Nationale Romania S.A., referitoare la obtinerea avizului de 
specialitate pentru PUZ-Realizare parc industrial in zona DN6, km 83+756-84+774, 
beneficiar Municipiul Alexandria, este necesara intocmirea unui studiu de trafic pentru 
observarea traficului generat de dezvoltarea produsa in zona drumului national, 
precum si a nivelului de serviciu al intersectiei giratoriu. 
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Realizarea studiului de trafic este obligatoriu pentru obtinerea avizului din 
partea C.N.A.D.N.R. ROMANIA S.A. 

Astfel pentru anul 2015 elaborarea  documentatiei  este necesara o alocatie de 
10.000,00 lei. 
-Sistem informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria  
Municipiului Alexandria 

Sistemul informatic electronic propus pentru realizare, are scopul de a gestiona si 
a rezolva concret in mod centralizat toate categoriile de date si de informatii existente 
care circula in Primarie, in institutiile subordonate, pentru a se putea  asigura on line  
informarea completa si in timp util asigurarea circuitului documentelor intre 
compartimente. 

Obiectivul general al proiectului este punerea la dispozitia cetatenilor, entitatilor 
administrative si mediului de afaceri, servicii administrative prin mijloace electronice. 

Astfel pentru anul 2015 elaborarea  documentatiei in faza SF+PT, este necesara o 
alocatie de 80.000,00 lei. 
-Sistem informatic geografic si cartografiere computerizata(harta GIS) a Municipiului 
Alexandria 

Sistemul Informatic Geografic al Municipiului Alexandria  propus va fi un sistem 
informatic de inventariere sistematica si administrare a informatiilor geografice 
(spatiale si textuale)din domeniile cadastrului, urbanismului si amenajarii teritoriului . 
Acest sistem va realiza colectarea, memorarea, prelucrarea, afisarea si gestionarea 
datelor geografice proprii(produse sau generate de / in cadrul desfasurarii  activitatilor 
specifice) sau importate, din surse externe ale administratiei publice locale. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie  de 80.000,00 lei. 
-Imprejmuire zona UM in Municipiul Alexandria-SF+PT 

Construirea in zona UM Peco  a unui nou cartier de locuinte individuale, 
determina necesitatea realizarii unei imprejmuiri , latura dinspre soseaua Turnu 
Magurele. 

Astfel pentru anul 2015 elaborarea  documentatiei in faza SF+PT este necesara o 
alocatie de 10.000,00 lei. 
-Bariere acces cartier str.Carpati(intre str.Al.Colfescu si str.Mihaita Filipescu)-2 buc 

Datorita cresterii numarului de masini detinute  de locuitorii din cartier, pentru  
a descongestiona zona pentru un trafic fluent si siguranta, este necesara achizitionarea 
unor bariere de acces in cartier pe str.Carpati(intre str.Al.Colfescu si str.Mihaita 
Filipescu). 

Astfel  pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 25.000,00 lei. 
-CT-bloc B4, ap.16 in Municipiul Alexandria-1 buc; 

Avand in vedere faptul ca blocul B4, str.1 Mai  din Municipiul Alexandria, nu 
mai este racordat la reteaua centralizata de incalzire a Municipiului Alexandria, este 
necesara achizitionarea unei centrale termice proprie  pe gaz cu instalatie termica 
interioara, pentru locuinta de serviciu nr.16 care apartine Primariei Municipiului 
Alexandria si pentru respectarea contractului de inchiriere. 
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Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 10.400,00 lei. 
-Retele tehnico-edilitare la blocul G zona Modern-PT+DE 

Blocul G, scara A , situat in zona Modern in Municipiul Alexandria, a fost inclus 
in Programul"Locuinte pentru tineri destinate inchirierii-specialisti in sanatate" 
investitie realizata de Agentia Nationala de Locuinte. 

Constructia face parte dintr-un ansamblu de locuinte cu un regim de inaltime 
P+6E+7E retras, la care lucrarile de executie au demarat in anul 1988 fiind oprite in anul 
1992, si ramase nefinalizate pana in prezent. 

Blocul G, scara A va fi destinat specialistilor din domeniul sanatatii, in regim de 
inchiriere.Se vor realiza un numar de 30 de unitati locative respectiv 12 apartamente cu 
2 camere si 18 apartamente cu 1 camera.La nivelul parterului sunt functionale doua 
spatii administrative,unul avand acces prin intermediul holului de acces principal in 
bloc,celalalt simplu spatiu administrativ are acces direct din exterior de pe fatada lateral 
stanga. 

In conformitate cu HG 962/2001, retelele tehnico-edilitare se realizeaza prin 
obiective de investitii promovate de consiliile locale si in corelare cu programele de 
constructii de locuinte. 

Astfel se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari ce se vor finanta de la 
bugetul local: 

-lucrari la bransamentul de apa rece; 
-lucrari la racordul de canalizare menajera; 
-lucrari la racordul de canalizare pluviala; 
-lucrari la racordul de alimentare cu energie electrica; 
-alei, parcaje, spatii verzi; 
Pentru elaborarea documentiei in faza proiect tehnic, pentru anul 2015 este 

necesara o alocatie de 6.000,00 lei. 
-bariere acces zona blocului G103 in Municipiul Alexandria-2 buc 

Datorita cresterii numarului de masini detinute  de locuitorii din cartier, pentru  
a descongestiona zona pentru un trafic fluent si siguranta, este necesara achizitionarea 
unor bariere de acces in cartier zona blocului G103( intersectia str. Bucuresti cu 
str.Libertatii). 

Astfel  pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 25.000,00 lei. 
Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria  propune pentru anul 2015 
achizitionarea urmatoarelor: 
-banca de exterior cu spatar -500 bucati –destinate montarii pe strazi in dreptul 
accesului in locuintele individuale.  

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 165.000,00 lei. 
-ciocan demolator Makita- 1 buc–  pentru dotarea atelierului mecanic, necesar pentru 
spargerea fundatiilor, stalpilor de beton, pavajelor, cu putere absorbita de 2000 W. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 10.000,00 lei. 
  -freza de zapada pe benzina Heacht 9542 (sau echivalent) SQ-1 buc-, echipata cu 
motor de 15 CP - necesara pentru activitatea de deszapezire.De asemenea freza de 
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zapada ajuta la degajarea zapezii de pe trotuare si din parcuri, unde nu pot patrunde 
utilajele mari. Latimea de lucru este de 106 cm. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 7.500,00 lei. 
 -masina de gaurit cu percutie si insurubat Makita BHP 458 RF(sau echivalent) -1 buc-  
- necesara pentru dotarea atelierului mecanic, pentru aplicatii  de gaurire, gaurire cu 
percutie si însurubare, necesara pentru diverse lucrari în atelier si la alte puncte de 
lucru  mobile;   

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 3.000,00 lei. 
-masina de maturat stradal cu latime de lucru de min 3500 mm-1 buc- cu aspirare de 
inalta performanta, eficienta pentru cele mai complexe lucrari (aspirare si colectare 
reziduri voluminoase, asigura maturarea, curatirea exacta în jurul colturilor). Maturatul 
mecanizat al strazilor este util pentru a economisi timp si pentru a matura o suprafata 
mai mare. Masina este dotata cu sistem de maturare si aspirare, cu 3 perii (stanga, 
dreapta si o perie frontala). Este eficienta pentru curatarea strazilor, parcarilor, spatiilor 
de recreere, la un nivel superior. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 700.000,00 lei. 
-pubela cu roti, din metal-20 buc-necesare  muncitorilor pentru colectarea gunoiului 
stradal rezultat in urma maturatului manual, usor de manevrat, cu roti frontale care sa 
faca usoara trecerea peste borduri si scari, rezistente la socuri si intemperii. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 40.000,00 lei. 
-raspanditor material antiderapant – sararite –2 buc- cu capacitate de 5 mc este necesar 
pentru activitatea de prevenire a inghetului, a depunerii zapezii si combaterea poleiului 
in Municipiul Alexandria, prin imprastierea pe partea carosabila si pe trotuare de 
material antiderapant format din amestec de sare industriala si nisip de rau. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 230.000,00 lei. 
 -sistem de exhaustare mobil AF 22 M-1 buc – este un aspirator mobil cu 2 saci de 
colectare destinat pentru atelierul de tamplarie lemn, unde nu exista o instalatie de 
colectare a rumegusului rezultat de la masinile de tamplarie lemn. 

Astfel pentru anul 2015 este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
 
Cap. 84.-TRANSPORTURI 
A.-Lucrari in continuare 
1.-Reabilitare cartier zona blocurilor 700-714(str.C-tin Brancoveanu-str.1 Mai-
Str.Al.Ghica) in Municipiul Alexandria 

Cartierul de locuinte din zona blocuri 700-714,din municipiul Alexandria, se afla 
amplasat in partea de est a municipiului Alexandria, la intrare dinspre Bucuresti, fiind 
incadrat intre Str.Bucuresti- Str.Al.Ghica- Str.1Mai - Str.C-tin Brancoveanu. 

Investitia lansata in executie in anul 2014, are ca scop imbunatatirea conditiilor 
de circulatie auto in orice zona a cartierului,asigurarea unor spatii de parcare 
acoperite,precum si o retea de trotuare care sa asigure circulatia pietonala in conditii de 
siguranta si confort in orice conditii atmosferice. 
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De asemenea investitia presupune realizarea peisagisticii si arhitecturii 
cartierului,  reabilitarea si modernizarea iluminatului stradal si de siguranta, locuri de 
joaca si socializare. 

Astfel pentru anul 2015 in vederea continuarii lucrarilor de executie este necesara 
o alocatie  de 800.000,00 lei. 
2.-Modernizare strada Mircea cel Batran(tronson I si II) in Municipiul Alexandria 

Obiectivul general al proiectului vizeaza modernizarea strazii pe cele doua 
tronsoane, respectiv tronsonul I cuprins intre str.Dr.Stanca-str.Tudor Vladimirescu si 
tronsonul II cuprins intre str.Ion Creanga-str.Bucuresti. 

Scopul obiectivului propus este realizarea retelei de strazi(carosabil, trotuare si 
accese in curti), canalizare pluviala, iluminat public stradal sia menajare spatii verzi. 

Proiectul este finantat prin "Programul national de dezvoltare locala"-
Subprogramul "Regenerare urbana a municipiilor si oraselor "Domeniul construirea/ 
modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv 
drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatii de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,si cofinantare de la bugetul local al 
Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru continuarea lucrarilor de executie incepute in anul 2014 este 
necesara pentru anul 2015 o alocatie de 300.000,00 lei, reprezentand contributia 
Municipiului Alexandria la realizarea proiectului. 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2015 
-Modernizare drum exploatare agricola linia de centura-SF; 

Drumul de exploatare Agricola propus pentru modernizare se integreaza retelei 
generale de drumuri din zona si asigura circulatia si transporturile cu precadere in 
domeniul agricol pentru o supraf. de 755 ha situate in partea de sud a Municipiului 
Alexandria. 

Scopul obiectivului propus este imbunatatirea accesului la exploatatiile agricole 
si zona de agrement situate la sud de Municipiul Alexandria, modernizarea 
infrastructurii municipiului. 

Asfel pentru anul 2015 pentru elaborarea documentiei in faza SF este necesara o 
alocatie de 60.000,00 lei. 
-Modernizare zona Veterani in Municipiul Alexandria-SF+PT+CS+DE 

Proiectul propus, are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice 
zona a cartierului ,prin realizarea retelei de strazi(carosabil, trotuare si accese in curti)   

De asemenea investitia presupune realizarea peisagisticii si arhitecturii 
cartierului,  reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal si amenajarea 
spatiilor verzi. 

Asfel pentru anul 2015 pentru elaborarea documentiei in faza -SF+PT+CS+DE, 
este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 
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-Reabilitare si modernizare zona Strand Vedea-str.Bucuresti in Municipiul 
Alexandria- PT+CS+DE 

Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea si modernizarea structurii 
rutiere pentru aducerea strazilor la parametrii impusi de normele in vigoare,prin 
realizarea unui sistem rutier corespunzator. 

De asemenea investitia presupune realizarea peisagisticii si arhitecturii 
cartierului,  reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal si amenajarea 
spatiilor verzi. 

In anul 2014 a fost elaborata documentatia in faza studiu de fezabilitate iar 
pentru elaborarea proiectului tehnic, pentru anul 2015 este necesara o alocatie 18.600,00 
lei. 
-Reabilitare pod vechi peste raul Vedea-DALI 

Podul vechi a fost construit in anul 1905 si este primul pod metalic construit in 
judetul Teleorman fiind declarat monument istoric. 

In prezent Podul vechi se prezinta intr-o stare avansata de degradare mai ales 
datoritata vechimii, fiind necesare lucrari de reabilitare care vor aduce podul la 
parametrii normali de exploatare si vor asigura cerintele de rezistenta, stabilitate, iar 
circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort.  

In anul 2014 a fost elaborata documentatia in faza-Expertiza tehnica iar pentru 
elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, pentru anul 2015 este 
necesara o alocatie 20.000,00 lei. 
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