
ROMANIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E

Priveşte: aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi,
pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in sedintă ordinara, 
având in vedere:

- referat de aprobare nr. 1237/18.01.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raport de specialitate nr. 1238/18.01.2021 al Direcţiei Economice;
- nota de fundamentare nr. 1239/18.2021 a Direcţiei Tehnic-Investiţii - Biroul Investitii 

Fonduri cu Finantare Interna;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 58, alin 1 lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

cu modificarile şi completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b” si alin. (4), lit. ”a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si (3) lit. „a” si ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din 

O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti pentru 
anul 2021 ȋn suma de 10.625,34 mii lei pentru finanţarea sectiunii de dezvoltare, conform anexelor 
1, 2, 3, 4, 5, si 6 care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisa Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Economice si Directiei Tehnic-Investitii - Biroul investitii 
fonduri cu finantare interna pentru cunoaştere şi punere ȋn aplicare.

PREŞEDİNTE DE ŞEDİNŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSİLİER, SECRETAR GENERAL,

SİLVİA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECİU  

Alexandria
Nr.02 din 29 ianuarie 2021



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUN. ALEXANDRIA
Nr. 1237 din 18.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea utilizării excedentului  Municipiului Alexandria din anii 
precedenţi, pentru anul 2021

Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completarile ulterioare, excedentul din anii precedenţi poate fi utilizat şi 
pentru finanţarea unor investitii din competenţa administraţiei publice locale.

Analizând disponibilităţile existente la această data propun utilizarea sumei de 
10.625,34 mii lei pentru finanţarea unor investiţii. Propunerea este necesară, oportună
şi legală, fiind in conformitate cu prevederile art. 58, alin 1 lit. a) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Urmare a prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, propun urmatorul proiect de hotărâre : „Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenţi, pentru 
anul 2021". 

Direcţia Economică va ȋntocmi raportul de specialitate, iar Direcţia Tehnic 
Investiţii - Biroul investiţii fonduri cu finantare internă va intocmi nota de fundamentare 
pe care le vor susţine ȋn faţa comisiilor de specialitate, spre avizare.

Dupa ȋntocmirea raportului de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus 
menţionate, proiectul de hotărâre ȋnsotit de referatul de aprobare al primarului 
municipiului Alexandria şi avizul comisiei de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
V I C T O R  D R A G U S I N



Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economica
Nr. 1238 din 18.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti, 
pentru anul 2021

Prin referatul de aprobare nr. 1237/18.01.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la utilizarea excedentului  municipiului Alexandria din 
anii precedenti, pentru anul 2021.

1. Necesitatea si oportunitatea
Propunerea Primarului Municipiului Alexandria de utilizare a excedentului din anii precedenti,

pentru anul 2021 pentru finanţarea unor obiective de investitii, este necesară oportună şi legală.
Potrivit art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată, se specifică urmatoarele:
La alin. 1: excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele 

două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul 
de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în 
urma aplicării prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar).

2. Legalitatea
Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte 

normative şi documente:
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completarile ulterioare.
2. Consideratii de ordin economic
La sfarsitul anului 2020 contul de excedent este ȋn suma de 10.625,34 mii lei. Pentru anul 2021

se propune utilizarea  sumei de  10.625,34 mii lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5. 6 si 7 care fac parte 
integrantă din prezenta  hotărâre şi a Notei de fundamentare nr. 1239/18.01.2021, pentru sectiunea de 
dezvoltare ȋn vederea finanţării unor obiective de investiţii ale Municipiului Alexandria.

Proiectului de hotarâre ȋmpreună cu intreaga documentaţie cu privire la utilizarea excedentului 
din anii precedenţi pentru anul 2021 este necesară, oportună si legală şi se va supune spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
HARITINA GAFENCU
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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII Aprob,
BIROUL INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA PRIMAR
Nr.1239/18.01.2021 Victor DRAGUSIN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii

finantate din excedent in anul 2021

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE  
C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021

-Tehnica de calcul
Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu mai sunt compatibile cu sistemele de 
operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea a 10 statii de lucru cu tehnica noua pentru 
PC care cuprind:
-Statii de lucru (unitate centrala+monitor +periferice +sistem de operare);
-Imprimante;
-UPS-uri.
Astfel pentru anul 2021 este necesara o alocatie din excedent de 30.000,00 lei.

Cap. 65 – INVATAMANT
A-Lucrari in continuare

-Reabilitare cresa nr.4 in Municipiul Alexandria –executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea acoperisului, 
reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem de securitate la incendiu, 
cladire situata in Municipiul Alexandria, str.Al.Ghica, nr.148.
Cladirea unde functioneaza Cresa nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita in anul 1989 si are un 
regim de inaltime P+1E.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, 
s-a semnat contractul de finantare nr.33294/14.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru obiectivul de investitii " Reabilitare Cresa nr.4" in Municipiul Alexandria.

Astfel pentru anul 2021 in vederea finalizarii executiei lucrarilor , este necesara o alocatie din excedent 
de 105.000,00 lei.

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei  cu PP nr.4 in Municipiul Alexandria–
executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea acoperisului, 
reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem de securitate la incendiu, 
cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Al.Ghica, nr.148.
Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita in anul1989 si are 
un regim de inaltime P+1E.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
s-a semnat contractul de finantare nr.33299/14.12.2017 prin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul 
Alexandria".

Astfel pentru anul 2021 in vederea finalizarii executiei lucrarilor, este necesara o alocatie din excedent 
de 330.000,00 lei.

-Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria –Proiectare si 
executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea acoperisului, 
reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem de securitate la incendiu, 
cladire situata in Municipiul Alexandria, str.Av.Al.Colfescu nr.79.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, prin Programul National de Dezvoltare 
Locala cu modificarile si completarile ulterioare, s-a semnat contractul de finantare 
nr.33295/14.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitii
"Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria".

Astfel pentru anul 2021 in vederea finalizarii executiei lucrarilor, este necesara o alocatie din excedent 
de 510.000,00 lei.

-Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria -executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal restaurarea cladirii gradinitei,  monument istoric, 
precum si marirea spatiului destinat activitatilor educationale, prin extinderea cladirii printr-o constructie 
noua, cu regim de inaltime D+P+1E.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
s-a semnat contractul de  finantare nr.33911/21.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare 
Locala, pentru  obiectivul de investitii" Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in 
Municipiul Alexandria".

Astfel pentru anul 2021, in vederea finalizarii executiei lucrarilor  este necesara o alocatie din excedent 
de 1.470.000,00 lei.

-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul Alexandria-
executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de cladire in incinta Scolii 
gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in vedere ca in prezent activitatea unitatii 

mailto:primalex@alexandria.ro
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de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa insuficiente pentru desfasurarea procesului de 
invatamant.
Cladirea propusa pentru construire,  situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15, va avea  un regim de 
inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp.

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, s-
a semnat contractul de finantare nr.33296/14.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru obiectivul de investitii " Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare" in 
Municipiul Alexandria.
Astfel pentru anul 2021, in vederea finalizarii executiei lucrarilor  este necesara o alocatie din excedent 
de 3.000.000,00 lei. 

-Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu in Municipiul 
Alexandria- Proiectare si executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirilor scolii prin 
imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirilor, a sarpantei si a invelitorii, consolidarea cladirilor si 
dotarea cu obiecte de mobilier precum si obiecte necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor 
scolare.
Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu situata in Municipiul Alexandria ,
str.Dunarii.nr.292 a fost construita in anul 1981 are un regim de inaltime P+1E si este formata din trei 
corpuri construite in etape diferite si anume:
-corpul A construit in anul 1935;
-corpul B construit in anul 1965;
-corpul C construit in anul 1994.

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare,
s-a semnat contractul de finantare nr.33297/14.12.2017 prin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru obiectivul de investitii " Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu 
in Municipiul Alexandria".

Astfel pentru anul 2021, in vederea finalizarii executiei lucrarilor, este necesara o alocatie din excedent 
de 320.000,00 lei. 

-Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria- Proiectare si executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice asupra invelitorii, 
inlocuirea tamplariei, lucrari de reparatii interioare si exterioare, cladire situata in Municipiul Alexandria,
str.Libertatii, nr.148, avand functiunea de scoala gimnaziala.
Cladirea unde functioneaza Scoala gimnaziala nr.5 din Municipiul Alexandria, a fost declarata 

monument istoric si a fost construita in anul1889 avand un regim de inaltime P+1E.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, 
s-a semnat contractul de  finantare nr.33300/14.12.2017 prin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru obiectivul de investitii "Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5  in Municipiul Alexandria".

Astfel pentru anul 2021 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  a obiectivului este 
necesara o alocatie din excedent de 418.000,00 lei.

mailto:primalex@alexandria.ro
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-Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr.7 in 
Municipiul Alexandria- Proiectare si executie
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii prin 
imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, modernizarea instalatiilor 
termice, electrice si sanitare, precum si dotarea cu echipamente utilizate in procesul de invatamant. 
Cladirea unde functioneaza Scoala Gimnaziala nr.7, situata in str.1907, nr.60, din Municipiul Alexandria 
a fost construita in anul 1969 si are un regim de inaltime P+2E.
In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, 
s-a semnat contractul de finantare  nr.33298/14.12.2017, prin Programul National de Dezvoltare Locala
pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala 
Gimnaziale nr.7 " in Municipiul Alexandria.
Astfel pentru anul 2021, in vederea finalizarii executiei lucrarilor, este necesara o alocatie din excedent 

de 220.000,00 lei. 

- Modernizare si reparatii la Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul
Scoala gimnaziala Mihai Viteazul este situata in intravilanul municipiului Alexandria pe str.AL.Colfescu , 
nr.34.
Cladirea unde functioneaza Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul din Municipiul Alexandria, a fost 
construita in anul 1998 si are un regim de inaltime P+3E (partial) .
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii  pri reparatii la 
sarpanta si a invelitorii. precum si dotarea cu echipamente utilizate in procesul de invatamant
Astfel pentru anul 2021, in vederea finalizarii executiei lucrarilor este necesara o alocatie din excedent 
de 758.953,00 lei. 

-Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gradinita cu PP Ion Creanga
In cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost stabilită Axa prioritară 4, dedicată Sprijinirii 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.4.-Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare 
profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educatie si formare.
Obiectivul specific al acestei Prioritati de investitii este cresterea calitatii infrastructurii in vederea 
asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca 
si cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.
Obiectivul general al programului este reabilitarea cladirilor existente in care se desfasoara procesul de 
instruire precum si extinderea cladirii pentru amenajarea unei sali de mese, a unei sali de sport, 
amenajarea curtii si reabilitarea retelei de utilitati.
Cladirile unde functioneaza Gradinita cu P.P. Ion Creanga, respectiv Cresa Ion Creanga din Municipiul 
Alexandria, situate pe str. Ion Creanga nr.31, au fost construite in anul 1976 si au un regim de inaltime 
P+1E.
Avand in vedere semnarea Contractului de finantare nr.5017/17.12.2019, pe Programul Operational 
Regional 2014-2020-P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, pentru proiectul "Modernizare, 
extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gradinita cu PP Ion Creanga" este necesara
implementarea proiectului si lansarea in executie a lucrarilor.
Astfel pentru anul 2021 in vederea executiei obiectivului, este necesara o alocatie din excedent de 
80.000,00 lei.
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B-Lucrari noi

-Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7
Grădinita cu Program Prelungit nr.7 este situată in intravilanul municipiului Alexandria, strada Av. 
Colfescu, nr.79.
Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea adecvată a curtii cu alei, amenajarea unui parc , 
precum si amenajarea unor locuri de joacă asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii de 
sigurantă, in incinta unitatii de invatamant.
Astfel pentru anul 2021 in vederea lansării in executie este necesara o alocatie  din excedent 
de 417.120,00 lei.

-Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)
Obiectivul de investitii a fost depus  si admis la finantare  prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, 
Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 
4.5,- Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul 
Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.
Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii" -4.5., se referă la realizarea de 

investiții destinate învățământului profesional şi tehnic si sunt avute în vedere realizarea următoarelor 
tipuri de investiții:
-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru 
învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli 
profesionale).
Scopul proiectului este de a reabilita cladirea laboratoare a unitatii de invatamant, prin lucrări de 
intervenție propuse asupra anvelopei construcției, lucrări de intervenție propuse pentru instalațiile 
electrice aferente cladirii precum si achizionarea de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.
Avand in vedere semnarea contractului de finantare nr. 6250/27.10.2020 cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansarea in executie a 
obiectivului de investitii "Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup 
Scolar Tehnic)".
Astfel pentru anul 2021 in vederea elaborării proiectului tehnic si lansarea in executie  a obiectivului, 
este necesară o alocatie  din excedent de 50.000,00 lei.

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021

-Anvelopare corp A si B de la Colegiul National Pedagogic Mircea Scarlat -DALI+DTAC+PT
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirilor prin 
imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii,  cladiri situate in  
intravilanul Municipiului  Alexandria , str.Negru Voda nr.99.
Corpul A si corpul B din cadrul Colegiului National Mircea Scarlat prezinta un grad ridicat de degradare, 
impunandu-se in consecinta reabilitarea lor in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului intructiv 
educativ.
Astfel, pentru anul 2021, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice este necesara o 
alocatie de 49.200,00 lei. 
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-Tehnica de calcul (echipament IT mobil de tip tableta pentru uz scolar)
Avand in vedere solicitarea nr.18547/25.08.2020, a compartimentului monitorizare unitati de invatamant 
din cadrul Directiei economice,  tinand cont de OUG nr.144/24.08.2020 privind unele masuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor 
didactice aferente anului scolar 2020-2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-Cov-2 , 
a fost necesara achizitionarea unor echipamente IT mobil de tip tableta pentru uz scolar inclusiv 
cheltuieli cu abonamentul lunar la internet cu trafic nelimitat pentru o perioadă de minim 24 de luni, 
astfel incat orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a 
evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi.
In anul 2020 au fost achizitionate echipamente IT mobil de tip tableta, cu credit furnizor, pentru 1054 
elevi, care nu  au avut  posibilitatea de a achizitiona dispozitivele si serviciile necesare pentru 
asigurarea accesului la procesul de invatare in mediu online.
Astfel pentru anul 2021 este necesara o alocatie  din excedent de 502.920,00 lei.

-Reabilitare termica cladire Liceul Teoretic Al.D.Ghica- Expertiza tehnica+Audit energetic+ DALI
Liceul Teoretic Al. D.Ghica, institutie a invatamantului preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria, 
este situat pe strada Viitorului, nr.78.
Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea cladirii prin 
imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si a invelitorii, modernizarea instalatiilor 
termice, electrice si sanitare, etc.
In vederea depunerii proiectului la finantare pe "Programul privind cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie unitati de invatamant " finantat de 
Administratia Fondului de Mediu, si tinand cont de solicitarea unitatii de invatamant nr.3346/20.11.2020, 
este necesara elaborarea documentatei tehnice in faza: Expertiza tehnica intocmita de un expert 
atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, Audit Energetic si 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii, cu respectarea "Ghidului de Finantare" din data  de 
16.11.2020, a "Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei 
in cladirile publice cu destinatie unitati de invatamant ".
Astfel pentru anul 2021 este necesara o alocatie  din excedent de 101.150,00 lei.

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
B-Lucrari noi 

-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri"
Obiectivul general al proiectului, il constituie crearea unui centru cu potential multifunctional de 
desfasurare a diverselor actiuni culturale, o alternativa de petrecere a timpului  liber in special pentru 
tineri.
Proiectul "Centru multifunctional pentru tineri" este in curs de executie, si se realizeaza prin Compania 
Nationala de Investitii- C.N.I., ceea ce determina necesitatea asigurarii utilitatilor (alimentare cu apa si 
canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica), precum si a sistematizarii pe 
verticala a imobilului (alei de acces,spatii verzi) de  catre  U.A.T. Municipiul Alexandria care are obligatia 
legala de realizare a acestei investitii.
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Astfel pentru anul 2021, in vederea lansarii in executie a obiectivului este necesara o alocatie  din 
excedent de 685.100,00 lei.

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021

Avand in vedere H.C.L. nr.1/16.01.2021 pentru aprobarea amenajarii unui spatiu aferent Scolii 
Gimnaziale nr.6 din Municipiul Alexandria, in vederea infiintarii unui Centru de vaccinare, Hotararea 
nr.1/07.01.2021 pentru aprobarea schimbarii destinatiei a spatiilor in vederea functionarii ca centre de 
vaccinare pentru judetul Teleorman, in concordanta cu Ordinul nr. 2174/2020 si a normelor privind 
autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva Covid –19, se solicita prin 
adresa nr.503/18.01.2021 a Directiei de Asistenta Sociala, achizitionarea urmatoarelor:
-Tehnica de calcul- 4.300,00 lei-necesara asigurarii unei bune desfasurari a activitatii din punctul de 

receptie si a punctului de vaccinare;
-Monitor functii vitale multiparametru-4.500,00 lei, dispozitiv medical multi-functional ce ofera diverse
informatii legate de semnele vitale ale pacientului precum: rata pulsului, ECG, frecventa respiratiei, 
saturatia oxigenului sanguin (SpO2), tensiunea arteriala cu determinare neinvaziva (NIBP) si 
temperatura, prin utilizarea de cabluri ECG, sonde si senzori specifici, aplicati pacientului, in caz de 
urgenta medicala
-Sursa portabila de oxigen cu tubulatura si masti -6000,00 lei, necesara in caz de urgenta medicala.
-Generator de curent-15.000,00 lei, pentru asigurarea unei continuitati a curentului electric in caz de 
avarie.

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
B - Lucrari noi 

-Desființare Bloc B10, în Municipiul Alexandria
Blocul B10 se află in intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 si a fost construit in anul 1967.
Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 317,00 mp, asa 
cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 23919. 
Precizăm că asupra clădirii nu s-a realizat nici o intervenţie în ceea ce privește structura de rezistenţă, 
situaţie care a condus la afectarea echilibrului şi stabilităţii acesteia.
Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de 
intensitate medie din 1986, 1990 și 2004.
În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc 
ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.
Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor 
funcționale este desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform 
Legii 10/1995 - Legea privind calitatea în construcțiii și Legii 114/1996 - Legea locuinței.
Pentru anul 2021 in vederea desfiintarii cladirii este necesara o alocatie din excedent de 807.090,00 lei.
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-Desființare Bloc B11, în Municipiul Alexandria
Blocul B11 se află in intravilanul municipiului Alexandria, str.1 Mai nr.107 si a fost construit in anul 1967.
Terenul pe care se regăsește construcția propusă pentru desființare are suprafața de 195,0 mp, asa 
cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 31172. 
Precizăm că asupra clădirii nu s-a realizat nici o intervenţie în ceea ce privește structura de rezistenţă, 
situaţie care a condus la afectarea echilibrului şi stabilităţii acesteia.
Clădirea a suferit impactul cutremurului major din 1977, precum și pe cele ale cutremurelor de 
intensitate medie din 1986, 1990 și 2004.
În urma expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc 
ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.
Concluzia expertizei din punct de vedere tehnico-economic și care răspunde cel mai bine cerințelor 
funcționale, este desființarea clădirii și construirea uneia noi cu respectarea tuturor exigențelor conform 
Legii 10/1995 - Legea privind calitatea în construcțiii și Legii 114/1996 - Legea locuinței.
Pentru anul 2021 in vederea desfiintarii cladirii este necesara o alocatie din excedent de 418.680,00 lei.

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2021

-Reactualizare Plan Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al 
Municipiul Alexandria
Planul Urbanistic General (PUG) este instrumentul de lucru care exprima in plan spatial obiectivele 
administratiei publice locale pe termen mediu (5-10 ani). Face parte din programul de amenjare a 
teritoriului  si de dezvoltare a localitatilor, constituind cadrul legal pentru realizarea programelor si 
actiunilor de dezvoltare, conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, 
modificata si completata de  OUG nr.7/2011, aprobata prin Legea nr.190/2013.
Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa intocmeasca si sa aprobe Planul Urbanistic 
General, precum si Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Alexandria care se actualizeaza 
periodic.
Completarea PUG al Municipiului Alexandria urmareste, prin introducerea in cadrul documentatiei de 
urbanism existente a constrangerilor si permisivitatilor urbanistice generate de zonele propuse pentru 
extindere, crearea conditiilor de autorizare a noilor constructii, crearea premiselor spatiale pentru 
desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu obiectivele politicii locale si a legislatiei in 
vigoare.
Ultima actualizare a PUG al municipiului Alexandria a fost realizata in anul 2009, de aceea se impune 
reactualizarea acestuia.
Astfel in vederea finalizarii elaborarii Planului Urbanistic General(PUG)si Regulamentului Local de 
Urbanism(RLU) al Municipiului Alexandria, pentru anul 2021 este necesara o alocatie din excedent de 
39.500,00 lei.

-Program de imbunatătire a eficientei energetice 2021-2027-actualizare
"Programul de imbunătătire al eficientei energetice" fiind un  document strategic, obligatoriu realizat la 
nivelul Unitătii Administrativ Teritoriale in conformitate cu Legea nr.121/2014 privind eficienta 
energetica, art.9, alin(13), are ca obiectiv cresterea eficientei energetice, dezvoltarea din punct de 
vedere economic a comunitătii prin reducerea costurilor catre furnizorii de energie electrică/termică, cat
si asigura protectia corespunzătoare a mediului.

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/


M U N I C I P I U L A L E X A N D R I A

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro

9 / 10

Avand in vedere ca a fost demarată procedura de actualizare a Planului de mobilitate Urbană Durabilă
al Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 si procedura de elaborare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027 si tinand cont de solicitarea  
nr.16713/04.08.2020 a Biroului Investitii cu Finantare Externa, este necesara actualizarea "Programului 
de imbunătptire al eficientei energetice" pentru perioada 2021-2027.
Astfel, pentru anul 2021 este necesara o alocatie din excedent de 60.000,00 lei.

Cap. 84 –TRANSPORTURI
A-Lucrari in continuare

-O mai buna conexiune  a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T- Proiectare si executie
Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul Alexandria si tinand cont ca 
traseul drumului national DN51 se suprapune cu traseul str.Al.Ghica si str.Mestesugari si str.Dunarii, 
sistemul rutier in cauza este grav deteriorat, aproape impracticabil, iar traficul se desfasoara cu mare 
greutate, afectand siguranta locuintelor din zona, este necesara reabilitarea carosabilului, trotuarele si 
intrarilor in curti  si amenajarea spatiilor verzi ale strazii , precum si colectarea si evacuarea apelor 
pluviale de la nivelul strazii, cu devieri de retele hidroedilitare subterane, refaceri de bransamente si 
racorduri individuale, dezafectari racorduri pluviale existente si aducere la cota a capacelor caminelor 
de la nivelul strazii. 
De asemenea pe strazile Fabricii si Sos.Turnu Magurele sistemul rutier este degradat traficul se 
desfasoara cu mare greutate, fiind necesara reabilitarea acestor strazi prin amenajarea infrastructurii, 
precum si a stratului de uzura din asfalt pentru asigurarea conditiilor optime de siguranta si confort in 
circulatia rutiera si pietonala.
Proiectul a fost depus si am obtinut finantare pe Programul Intereg V-A Romania-Bulgaria, Axa 
Prioritara1-"O regiune bine conectata".
Avand in vedere ca s-a semnat contractul de finantare nr.6116/19.03.2019, este necesara intocmirea 
proiectul tehnic si lansarea in executie a obiectivului.
Astfel pentru anul 2021 in vederea lansarii in executie a obiectivului, este necesara o alocatie din 
excedent de 100.000,00 lei

B-Lucrari noi 

-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 
Municipiul Alexandria

Obiectivul de investitii a fost depus  si admis la finantare  prin Programul  de finantare, POR 2014-2020, 
Axa Prioritara 4, – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 4.3-Oferirea de sprijin pentru 
regenerarea fizica,economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Obiectivul specific al acestei "Axe Prioritare si al Prioritatii de investitii"-4.3., este imbunatatirea 
regenerarii fizice economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din 
Romania.
Scopul proiectului este de a moderniza accesele carosabile prin refacerea integrala a infrastructurii 
rutiere, refacerea si extinderea trotuarelor in corelare cu modernizarea acceselor carosabile, realizarea 
retelei de canalizare pluviala, modernizarea retelei de  iluminat stradal, amenajare de spatii de joaca 
pentru copii, dotare cu mobilier stradal, imprejmuiri zone verzi.
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Avand in vedere semnarea contractului de finantare nr.5503/13.05.2020 cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Muntenia, este necesara elaborarea proiectului tehnic si lansarea in executie a 
obiectivului de investitii "Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 
100 din Municipiul Alexandria".
Astfel pentru anul 2021 in vederea elaborarii proiectului tehnic si lansarea in executie  a obiectivului, 
este necesara o alocatie din excedent de 124.000,00 lei.

Sef Birou,
Andreea UNTESU

Intocmit,
Mihaela IVAN                 
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