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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea
si modernizarea retelei stradale in municipiul Alexandria: strada Alexandrua Ghica, strada
Mestesugari, strada Dunarii, Strada Fabricii si soseaua Turnu Magurele

Municipiul Alexandria are o reţea stradală in lungime de aprox. 72 km din care aprox. 7 km
au un sistem rutier nemodernizat fiind din pământ.
In anii anteriori s-au derulat o serie de proiecte de reabilitare, la nivelul infrastructurii rutiere
şi edilitare, urmărind ca principal scop ridicarea nivelului de civilizaţie si îmbunătăţirea condiţiilor
de trai a locuitorilor din acele zone
Strazile Alexandru Ghica tronson (strada Bucuresti - strada Mestesugari), strada Mestesugari
tronson (strada Alexandru Ghica – strada Dunarii) si strada Dunarii tronson (strada Mestesugari –
com. Poroschia), in baza Hotararii Guvernului nr. 540/2000 privind ,,incadrarea in categorii
functionale a drumurilor publice” au fost declasate ca strazi si incadrate in categoria drumurilor
nationale – DN51, aflate in traversarea localitatilor, avand o lungime de 2,600 km (intre km 0+000
si km 2+600) si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. La acestea se
adauga si Soseaua Turnu Magurele de la km 0,000 – la km 1+350,00, lungime 1,350 km, care este
pe traseul DN 52 (Alexandria – Turnu Magurele), aflat in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Alexandria si strada Fabricii, conectata fiind la traseul DN 51 IN Municipiul
Alexandria.
Aceasta situatie a fost relevanta pentru Programul INTERREG V-A România-Bulgariafinanţat din FEDR - Axa Prioritara 1: O regiune bine conectată, Prioritatea de Investitii 7b:
stimularea mobilității regionale, prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, care finanteaza obiective de investitii – sectoare de
drumuri publice – care asigura conectivitate la reteaua de drumuri europene.
In acest sens odata cu lansarea Apelului de proiecte nr. 3 – etapa I, care a avut data de
inchidere a apelului 15 mai 2017, Municipiul Alexandria a depus, in etapa I, Fisa concept de
proiect pentru proiectul ,,Imbunatatirea infrastructurii rutiere in scopul conectarii
Municipiului Alexandria si Municipalitatii Cherven Bryag la reteaua TEN-T – un model de
cooperare transfrontaliera romano – bulgara”, proiectul fiind aprobat. A urmat etapa a II, care a
avut data de inchidere 23 octombrie 2017, Aplicatia de finantare a proiectului fiind depusa in
sistemul electronic e-MS.
In urma evaluarii proiectului, a fost emisa notificarea Biroului Regional de Cooperare
Trensfrontaliera, inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria sub nr. 23005/17.10.2018, prin
care au fost aprobate fondurile de finantare, cu recomandarea de reducerea a bugetului proiectului,
prin diminuarea cheltuielilor de la capitolul “Diverse si neprevazute”, in concordanta cu prevederile
HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si ale Ghidului
solicitantului,, de la 16,59% la 10%, reprezentand 271.320, 00 euro (228.000,00 euro fara TVA).

Astfel, in urma actualizarii sumelor cuprinse in devizul general, in conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare de catre Directia
Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarii actualizarii devizului general pentru
obiectivul de investitii, ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale in Municipiul Alexandria:
strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, strada Fabricii si soseaua Turnu
Magurele”, in forma elaborata.
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