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COMUNICAT DE PRESĂ 

cu privire la începerea lucrărilor privind obiectivul de investiţii  

"Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-Sere în Municipiul Alexandria" 

 

 Primarul Victor Drăguşin a emis ordinul de începere al lucrărilor privind reabilitarea cartierului din 

zona blocurilor ANL – Sere din municipiul Alexandria. Obiectivul general al proiectului vizează, în principal, 

reabilitarea rețelei de străzi (carosabil, trotuare), astfel încat să satisfacă din punct de vedere calitativ și 

cantitativ cerințele locuitorilor din zonă. 

Străzile propuse pentru reabilitare fac parte din domeniul public al Municipiului Alexandria (Aleea 

Crizantemelor, Aleea Lalelelor, Aleea Serelor, Serelor 1, Serelor 2, Aleea Trandafirilor, Aleea Gladiolelor, 

Gladiolelor 1, Aleea Magnoliei). 

Scopul obiectivului de investiții propus este acela de a reabilita și moderniza cartierul din zona 

blocurilor ANL – sere, prin realizarea rețelei de străzi (carosabil, trotuare), pentru  fluidizarea traficului  

rutier și pietonal, asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort, privind circulația pietonilor, 

asigurarea scurgerii apelor pluviale și asigurarea accesului în curți. 

Lucrările ce stau la baza obiectivului privind reabilitarea cartierului din zona blocurilor ANL – Sere 

din municipiul Alexandria, sunt următoarele: 

-reabilitarea sistemului rutier din beton asfaltic și încadrarea cu borduri prefabricate; 

-reabilitarea trotuarelor și încadrarea cu borduri prefabricate; 

-aducerea la cotă a căminelor de vizitare; 

-asigurarea scurgerii apelor pe tot traseul străzilor; 
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-siguranța circulației; 

-montare mobilier urban.      

 

Străzile propuse pentru reabilitare sunt următoarele: 

Lotul 1 care cuprinde: 

- Aleea Crizantemelor; 

-Aleea Lalelelor; 

-Aleea Serelor; 

-Aleea Trandafirilor; 

-Aleea Gladiolelor; 

-Aleea Magnoliei; 

 

 Precizăm faptul că în zona ANL – sere figurează în evidențele noastre 399 de beneficiari direcți ai 

lucrărilor mai sus-menționate. 

 Ataşăm, prezentei comunicări, pozele din care reies lucrarile aferente obiectivului de investiţii 

"Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-Sere în Municipiul Alexandria". 
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