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R O M A N I                                                             
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

Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice
Nr. 20291/10.09.2020

DREPT LA REPLICĂ

cu privire la articolul ”VIDEO Reabilitarea Casei de Cultură din Alexandria, în goluri și pase”, publicat 
în Ziarul Liber în Teleorman

În cadrul articolului prezentat în ziarul dvs., faceți referire la ”angajați pe bani publici pentru a 

repune zona centrala a orașului pe linia normalității” dar și ”aceștia au demonstrat că nu întâmplător 

atâtea obiective de investiții întârzie să se realizeze”, drept pentru care precizăm faptul că execuția 

lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de 

Cultură în municipiul Alexandria” intră în sarcina investitorului C.N.I. S.A. București. 

Beneficiarul investiției – U.A.T. Alexandria a predat în data de 30.08.2019 amplasamentul și 

bornele de reper, conform procesului-verbal de predare-primire dintre părțile semnatare.

Mai mult, prin Comunicatul nr. 16071/ 28.07.2020 emis de către Primăria Municipiului 

Alexandria, am înștiințat presa cu privire la faptul că încă din data de 27.07.2020, firma câștigătoare a 

demarat procedura de organizare de șantier privind execuția lucrărilor aferente obiectivului de 

investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”, 

predat de către beneficiarul lucrărilor – U.A.T. Alexandria către investitorul C.N.I. S.A. București.

Considerăm faptul că trebuia să se menționeze clar acest aspect, având în vedere faptul că au 

fost date publicității toate datele necesare în vederea întocmirii tuturor articolelor ulterioare cu privire 

la proiectul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”, 

fiind informații de interes public local, și nu lăsat să se interpreteze anumite aspecte ce nu intră în 

acest moment în atribuția inspectorilor din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
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Vă reamintim, totodată, faptul că lucrările de bază ce se vor executa în cadrul proiectului,

sunt următoarele: 

¸ se vor reface fațadele în întregime, pe tot perimetrul clădirii și se vor izola corespunzător;

¸ se va reface în întregime sistemul de colectare a apelor pluviale; 

¸ iluminatul exterior se va realiza prin intermediul lămpilor, conectate la rețeaua de alimentare 

cu energie electrică aflată în zonă;

¸ grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare noi, cu un design modern, care să asigure un 

consum economic și realizarea unor condiții economice în exploatarea și întreținerea 

instalațiilor de distribuție;

¸ la etajul 2 al Casei de Cultură se va realiza o extindere ce are ca scop crearea a două Săli 

Multifuncționale orientate către curtea de lumină. Sălile au fost prevăzute în proiect cu spațiu 

de așteptare, foaier și grupuri sanitare;

¸ se vor amenaja următoarele: sală de expozitii, sală multifunctională anexată sălii de expoziție, 

sală multifunctională cu acces din exteriorul clădirii, sală de repetiții, sală de spectacole, cabine 

pentru artisti, lojă, bibliotecă, sală de balet, sală de lectură, săli multifunctionale, grupuri 

sanitare aferente tuturor sălilor si spatiilor, foaier pentru fiecare sală, spatii de depozitare, 

spatii tehnice, birouri.

¸ vor fi prevăzute instalații electrice, sanitare, termice, instalații și echipamente privind 

securitatea la incendiu, hidranți exteriori și interiori, monitorizare video interioară și exterioară 

pentru toate spațiile ce se vor amenaja în interiorul clădirii;

¸ în curtea interioară a clădirii se va amenaja un spațiu verde deschis pe verticală;

¸ va fi prevăzut un ascensor ce va permite accesul persoanelor către etajele superioare ale 

clădirii;

¸ sunt propuse lucrări de desfacere a tuturor straturilor de pe terasa acoperișului în vederea 

lucrărilor de reparare și montare a noilor straturi termohidroizolante în vederea protejării și 

eficientizării consumului de energie termică din interior;

¸ se va reface tâmplăria exterioară, uși și ferestre;

¸ se va reface tâmplăria interioară din profile metalice, în cazul ușilor, iar ferestrele se vor realiza 

din tâmplărie din profile metalice și sticlă clară;
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¸ se va reface întregul trotuar perimetral existent realizat din beton și se va turna un trotuar nou 

din beton, pe întregul contur al clădirii și se va completa în locurile unde nu există în prezent.

Prin realizarea obiectivului mai sus-menționat se urmărește să se pună în valoare spațiile

neconvenționale, în scopul desfășurării de activități cultural-artistice dar și stimularea dezvoltării 

sectorului cultural în municipiul reședință de județ, conform proiectului.

Compartiment Relații Publice, Comunicare

Vîrban Liliana


