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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                              Aprob,                                                                                                                       

DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                       PRIMAR,            
Nr.30899./16.11.2017                                                                                    Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii  

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2017 

(rectificare luna noiembrie 2017) 

 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

-Tehnica de calcul 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 32.950,00 lei.  

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la Gradinita cu PP Ion 

Creanga-Studiu topografic+Studiu Geotehnic +Expertiza tehnica + Audit 

energetic+SF+PAC+PT 

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 proiectului vizeaza in principal imbunatatirea izolatiei termice a 
anvelopei cladirii a sarpantei si a invelitorii,  cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Ion 
Creanga nr.31.  

Cladirea unde functioneaza Gradinita cu P.P. Ion  Creanga din Municipiul Alexandria a 
fost construita in anul1976 si are un regim de inaltime P+1E. 

In extinderea imobilului Gradinita Ion Creanga din punct de vedre functional se propun 

spatii adecvate amenajarii unei "Sali de servit masa" si amenajarii unei "Sali de sport" pentru 

copii inscrisi la gradinita. 
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De asemenea se propune amenajarea curtii interioare si imprejmuirea unitatii de 
invatamant. 

In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana. 

Astfel pentru  anul 2017 se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu 
suma de 158.100,00 lei.  

 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu-Gradinita cu PP nr.4 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 24.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Scoala gimnaziala Mihai Viteazul 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 5.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Scoala gimnaziala AL.Colfescu 
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 13.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Scoala gimnaziala nr.6 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 60.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 48.500,00 lei 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Colegiul National Al.I. Cuza 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 50.500,00 lei. 

Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea 

la incendiu la Liceul Teoretic C-tin Noica 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 34.000,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat 
Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 83.000,00 lei. 

 

-Camere supraveghere video la Scoala gimnaziala Al.Colfescu 

Avand in vedere adresa nr.3089/16.11.2017 a Scolii gimnaziale Al.Colfescu din 
Municipiul Alexandria, se propune proiectarea si montarea  unor camere de supraveghere video 
necesara pentru securizarea cladirii si monitorizarea activitatii desfasurate in unitatea de 
invatamant. 

Astfel, pentru anul 2017, in vederea elaborarii proiectului si executiei este necesara o 
alocatie de 20.000,00 lei . 
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Amenajare loc de joaca  + tartan la Gradinita cu PN  nr.2-proiectare si executie 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de  72.000 ,00 lei. 

Amenajare loc de joaca  + tartan la Gradinita cu PN  nr.8-proiectare si executie 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 41.000 ,00 lei. 

Amenajare loc de joaca  + tartan la Gradinita cu PN  nr.11-proiectare si executie 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in buget cu suma de 63.000 ,00 lei. 

 

- Reabilitare cladire laboratoare Liceul tehnologic nr.1(fost Grup Scolar Tehnic)- 

actualizare documentatie in faza:Expertiza Tehnica+ DALI 

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.  

Liceul Tehnologic nr.1 din Municipiul Alexandria este o institutie reprezentativa pentru 
invatamantul tehnic, economic si vocational din Judetul Teleorman care se adreseaza elevilor din 
Municipiul Alexandria si comunelor limitrofe. 

Liceul tehnologic nr.1 isi propune ca prin oferta educationala adecvata pietei fortei de 
munca, sa asigure competentele profesionale specifice domeniilor tehnologic si vocational, 
pregatind elevi in specializarile:tehnician in transporturi, mecanic auto ,tehnician in automatizari, 
tehnician electromecanic,tehnician in gastronomie,avand in acest sens contracte incheiate de 
parteneriat cu agentii economici in vederea realizarii stagiilor de practica. 

In cadrul claselor cu profil tehnologic un numar de 280 de elevi isi desfasoara pregatirea 
practica in atelierul scoala sunt necesare lucrari de amenajare si achizitionarea de echipamente si 
dotari noi pentru desfasurarea activitatii elevilor in domeniul pregatirii practice in cele mai bune 
conditii. 

In vederea depunerii  pentru finantare  pe Programul Operational Regional 2014-2020-
P.O.R., Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, proiectul propus va fi intocmit astfel incat 
sa corespunda necesitatilor actuale si exigentelor unui proiect cu finantare europeana 

Astfel, pentru anul 2017, pentru actualizarea documentatiei in fazele: Expertiza Tehnica 

si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI) este necesara o alocatie de 

15.000,00 lei. 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

- Camere supraveghere video panoramice video 16 MP 

Avand in vedere referatul nr.31168/20.11.2017, si in urma verificarilor efectuate de catre 
specialistul in servicii mentenanta pentru sistemele care functioneaza in cadrul Compartimentului 
Dispecerat, s-a constatat ca 2(doua) camere de supraveghere sunt nefunctionale ,iar 4(patru) 
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camere de supraveghere au o functionare defectuoasa, acestea fiind din componenta Sistemului 
de supraveghere video montat pe raza Municipiului Alexandria.  

Astfel se propune achizitionarea a 6(sase) camere de supraveghere noi, pentru 
completarea sistemului de supraveghere video montat in Municipiul Alexandria. 

Pentru anul 2017 este necesara o alocatie de 157.100,00 lei. 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2017 

-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria- intocmire Expertiza Tehnica  
Lucrarile avute in vedere a fi executate in zona blocurilor 100, vizeaza reabilitarea 

suprafetelor carosabile, reabilitarea si modernizarea trotuarelor si intratilor in curti, amenajarea 
zonelor de spatii verde, cat si amenajarea de benzi pavate intre carosabil si zona verde, cu rol in 
asigurarea desfasurarii traficului auto in conditii de siguranta, prin evitarea depunerii pe carosabil 
a surplusului de pamant din zona verde. 

Se vor expertiza aleile, trotuarele din zona blocurilor 100, precum si str.1Mai, calea de 
acces in cartier. 

Expertiza tehnica are ca scop evaluarea si stabilirea starii tehnice a lucrarilor existente, cu 
formularea de recomandari cu privire la solutiile pentru proiectarea lucrarilor de interventie. 

Prin determinarea clasei starii tehnice se vor stabili masuri si solutii tehnice viabile pentru 
aducerea strazilor in situatia de a corespunde cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta in 
exploatare. 

Expertiza tehnica se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr.925/1995 privind 
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 
executiei lucrarilor si a constructiilor si a Ordinului nr.77/1996  privind verificarea si 
expertizarea lucrarilor in constructii, tinand cont de actele normative de specialitate specifice si 
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, pentru anul 2017, pentru intocmirea Expertizei Tehnice este necesara o alocatie de 

50.000,00 lei. 

-Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria-intocmire"Documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii(DALI) 

Obiectivul specific al acesteti Axe- Prioritatea de investitii 4.3 este imbunatatirea 
regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de 
judet. 

  Zona blocurilor 100 este alcatuita dintr-un grup de 14 blocuri de locuinte, situate in aria 
delimitata de strazile: Al.Ghica, 1 Mai, Cuza Voda si Fratii Golesti. 

Blocurile construite inainte de 1990, un regim de inaltime P+4, 540 unitati locative, 
dintre care 18 sunt proprietatea Municipiului Alexandria.Numarul estimativ al locatarilor este de 
1100.                                                                                                                                                                                                                                                               

Locuitorii acestei zone se confrunta cu numeroase probleme, cum sunt: 
-supra-aglomerare; 
-conditii proaste de locuit; 
-lipsa sau accesul redus la infrastructura; 
-lipsa venituri ; 
-pozitii marginale si vulnerabile pe piata muncii; 
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-educatie formala scazuta sau deloc in randul adultilor; 
-rate ridicate ale abandonului scolar, parasire timpurie a scolii, absenteism scolar in 

randul copiilor. 
Realizarea acestui proiect are ca scop imbunatatirea regenerarii fizice, economice si  

sociale a minoritatilor marginalizate din zona blocurilor 100, municipiul Alexandria, prin: 
- investitii in facilitati destinate utilizarii publice, cum sunt: zone verzi de mici 

dimensiuni, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, etc. 
-reabilitarea si modernizarea tuturor tipurilor de utilitati la scara mica (infrastructura de 

gaze, electricitate, apa). 
- reabilitarea si modernizarea strazilor de importanta secundara, cat si reabilitarea strazii 1 

Mai, calea de acces  in cartier inclusiv trotuare si alei pietonale. 
   Astfel, pentru anul 2017, pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice in faza 

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI) este necesara o alocatie de 

150.000,00 lei. 

 

-Intocmire Expertiza Tehnica  pentru str.Bucuresti, str.Dunarii, str.Dr.Stanca, str.Mircea 

cel Batran(prelungire) ,str.Ion Creanga si Sos.Turnu Magurele; 

Lucrarile avute in vedere a fi executate in cadrul  obiectivului de investitii "Reducerea 

emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 

ecologic" vizeaza amenajarea de piste pentru bicicliști care asigura accesul la unele obiective de 

recreere din oras sau la institutiile publice urmand traseul strazilor:str.Bucuresti, str.Dunarii, 

str.Ion Creanga, str.Dr.Stanca ,str.Mircea cel Batran(prelungire) si Sos. Turnu Magurele precum 
si modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul orasului pe str.Libertatii intre str.Bucuresti 
si str.Ion Creanga. 

Astfel se propune expertizarea suprafetelor carosabilepe str.Bucuresti, str.Dunarii, 
str.Dr.Stanca, str.Mircea cel Batran(prelungire) ,str.Ion Creanga si Sos.Turnu Magurele. 

Expertiza tehnica are ca scop evaluarea si stabilirea starii tehnice a lucrarilor existente, cu 
formularea de recomandari cu privire la solutiile pentru proiectarea lucrarilor de interventie. 

Prin determinarea clasei starii tehnice se vor stabili masuri si solutii tehnice viabile pentru 
aducerea strazilor in situatia de a corespunde cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta in 
exploatare. 

Expertiza tehnica se va realiza in conformitate cu prevederile HG nr.925/1995 privind 
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 
executiei lucrarilor si a constructiilor si a Ordinului nr.77/1996  privind verificarea si 
expertizarea lucrarilor in constructii, tinand cont de actele normative de specialitate specifice si 
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, pentru anul 2017, pentru intocmirea Expertizei Tehnice este necesara o alocatie de 

100.000,00 lei. 

-Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 

public ecologic" -intocmire Studiu de Fezabilitate(SF) 

                 Prin acest proiect UAT Municipiul Alexandria, isi propune sa reduca emisii de carbon 

prin realizarea unor lucrari de investitii si achizitia de bunuri si anume: 

                -amenajarea de piste pentru bicicliști care asigura accesul la unele obiective de recreere 

din oras sau la institutiile publice urmand traseul strazilor:str.Bucuresti, str.Dunarii, str.Libertatii, 

str.Ion Creanga, str.Dr.Stanca ,str.Mircea cel Batran(prelungire) si Sos. Turnu Magurele; 
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                -modernizarea unei zone pietonale aflata in centrul orasului pe str.Libertatii, intre 
str.Bucuresti si str.Ion Creanga. 

                -modernizarea sistemului de transport public prin:construirea unei autobaze moderne, 

construirea unei parcari  de tip Park&Ride, implementarea unui sistem bike-sharing, , achizitia 
de autobuze de tip hibrid,cu utilizarea unui sistem e-ticketing,amenajare statii de incarcare pentru 
autobuze,modernizarea statiilor de imbarcare-debarcare calatori. 

                Obiective specifice:prin realizarea acestui proiect se urmareste: 

                   -scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră ; 
               -creșterea  numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public 
local modernizat;   

               -creșterea numărului de bicicliști care utilizează pistele,traseele de biciclete construite; 

               -creșterea numărului de pietoni care utilizează zonele pietonale modernizate; 
               -inlocuirea/completarea parcului auto pentru transport public de calatori cu mijloace 

nepoluante(autobuze hibride); 

               -realizarea unui depou modern destinat transportului public de calatori; 

               -statii de transport public construite/modernizate; 
               -implementarea unui sistem e-ticketing. 

 
   Astfel, pentru anul 2017, pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice in faza  

Studiu de Fezabilitate(SF)este necesara o alocatie de 400.000,00 lei. 

 
  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Maria GOGOI, 

  

                                                                                                                                      Intocmit, 

                                                                                                                                   Mihaela IVAN                   


