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Priveste: aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici, 

conform prevederilor OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare 

peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 

încadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 

POR/2017/4/4.2/1, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.2, Obiectivul specific 4.2 – 

reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 

muncipiile reşedinţă de judeţ, Municipiul Alexandria isi propune să depuna la finantare in cadrul 

acestei prioritati de investitii obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in 

Municipiul Alexandria”.  

Prioritatea de investitii 4.2  se refera la realizarea de actiuni destinate imbunatatirii 

mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor 

de reducere a zgomotului. 

Obiectivul specific pentru aceasta prioritate de investitii este reconversia si 

refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 

resedinta de judet. 

Prezenta propunere de proiect de hotarare este relevantă pentru actualizarea valorii 

investitiei, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind 

instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, 

modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene in raport cu cerintele 

ghidului de finantare aferent, apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, ,,Amenajare 

peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” prin care se propune repunerea in 

functiune a spatiului si îmbunătățirea mediului urban prin realizarea de acțiuni destinate 

revitalizării orașului, regenerării și decontaminării terenului neutilizat la momentul de fata, 

reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului prin amenajarea 

sitului cu functiunea de parc - zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate. 

Astfel, in urma actualizarii valorii investitiei, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din 

OUG nr. 57/209 privind Codul Administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare de 

catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica, in vederea aprobarii actualizarii devizului general 

si a indicatorilor tehnico-economici,conform prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr.114/2018 pentru 

obiectivul de investitii ,,Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria” in 

forma elaborata. 
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