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COMUNICAT DE PRESĂ  

cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de 

carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic” 

 

Astăzi, 15.07.2021, consilierii locali ai municipiului Alexandria au fost convocați în ședință 

extraordinară în vederea aprobării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, urmare aprobării 

Proiectului Tehnic, pentru cel mai așteptat obiectiv de investiții de către toți cetățenii din Alexandria, și 

anume, “Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 

ecologic”.  

Proiectul de hotărâre a fost votat de toți consilierii locali prezenți în sală, cu excepția dlui Gabriel 

Bulumac, care s-a abținut de la vot. 

Deși procesul a fost unul lung din cauza birocrației, iată că ne apropiem cu pași repezi și de licitația 

privind execuția lucrărilor. 

Vă aducem la cunoștință că în cadrul proiectului, finanțat din bani europeni, se vor realiza 

următoarele: 

- 15 stații de bike sharing de 20 de locuri; 

- 7 stații de bike sharing de 40 de locuri; 

- 300 de biciclete achiziționate; 

- o suprafață de 17.310,00 mp. de pistă de bicicliști realizată; 

- 32 de stații de autobuz realizate/ modernizate; 

- o autobază în suprafață de 3.590,00 mp. construită; 

- 16 locuri de parcare autobuze realizate; 

- suprafață de 5.560,00 mp. de tip park&ride cu 200 de locuri de parcare realizată; 

- 18 intersecții de prioritizare a traficului; 

- un sistem de supraveghere video prin montarea a 97 de camere video realizat; 

- 9.270,00 m cablu fibră optică; 

- 28.132,00 mp. de suprafață pietonală modernizată. 

Precizăm faptul că valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 95.845.798,04 lei.    

 

                                                                                                                                       Întocmit, 

           Vîrban Liliana  
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