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NOTA DE FUNDAMENTARE 
a obiectivelor de investitii finantate in anul 2014 din bugetul local 

 
 
Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Taxe, avize,expertize si verificari proiecte 

Conform prevederilor legale, avem obligatia sa achitam taxe, avize, comisioane(la ISC, 
APM, CEZ Distributie, Wirom Gas, Politia Rutiera, Romtelecom, Apa Serv,etc) pentru 
obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care avem elaborate studii 
de fezabilitate si proiecte tehnice mai vechi, este necesara verificarea si actualizarea acestor 
documentatii. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 130.610,00 lei. 
-Tehnica de calcul 

Pentru buna desfasurare a activitatii institutiei in  sala serverelor si securizarea bazelor 
de date de pe serverele de aplicatii, este necesara achizitionarea de  echipamente informatice 
care cuprind: 

-Server-pentru salvarea si securizarea bazelor de date de pe serverele de aplicatii+licenta 
sistem de operare Windows Server 2RD+Office2013; 

-Unitate centrala+Monitor LCD 21”+sistem de operare si Office 2013; 
-Imprimanta multifunctionala A3 -1 buc-pentru sala serverelor; 
-UPS;Statie amplificare sala de sedinta,microfoane conferinta. 
Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 70.000,00 lei. 
 

Cap. 67.-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
B.-Lucrari noi 
1.Amenajare terenuri de tenis padurea Vedea in municipiul Alexandria 

Pentru desfasurarea de activitati sportive ,sporirea gradului de confort pentru petrecerea 
timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil se impune amenajarea a trei terenuri de tenis de 
camp in padurea Vedea din municipiul Alexandria.Se vor executa 3 terenuri de tenis de camp 
cu dimensiunile standard de 37 mx18 m fiecare, suprafata 1998 mp, acoperite cu suprafata 
sintetica modulara de inalta performanta.Terenurile vor fi imprejmuite cu un gard din plasa 
metalica si vor fi dotate cu fileu si instalatie nocturna. 

Astfel pentru anul 2014 pentru lansarea in executie a obiectivului este necesara suma de 
560.000,00 lei. 
2.Extindere Strand Vedea in municipiul Alexandria 

In urma perioadei de functionare a strandului Vedea, s-a constatat ca spatiul este 
insuficient raportat la numarul mare de solicitari in timpul verii, fiind necesar oferirea unor 
conditii de practicare a inotului intr-un bazin a carui gabarit sa permita a fi folosit si de 



persoane care invata sau se perfectioneaza in conditii de siguranta, precum si posibilitatea de a 
oferi placerea unei piscine, pentru copii de varsta mica, prescolari insotiti de parintii care 
frecventeaza piscina existenta.Acest lucru a condus catre optiunea extinderii strandului Vedea 
cu doua bazine in aer liber,unul pentru adulti si altul pentru copii, destinate perioadei de vara.        
In vederea executiei pentru anul 2014 este necesara o alocatie din de 1.310.000,00 lei. 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Extindere Strand Vedea in municipiul Alexandria-PT+CS+DE 

Pentru obiectivul de investitie, ”Extindere Strand Vedea in municipiul Alexandria”,a 
fost elaborat studiu de fezabilitate.In vederea punerii in opera a obiectivului de investitie, este 
necesara elaborarea proiectului tehnic, caietului de sarcini si detaliilor de executie. 

Astfel pentru realizarea documentatiei in faza PT+ CS+DE, in vederea  executiei este 
necesara o alocatie de 10.000,00 lei. 
- Reabilitare si consolidare dig protectie raul Vedea- Expertiza 

Proiectul vizeaza consolidarea malului drept al raului Vedea pe toata lungimea aferenta 
teritoriului administrativ al Municipiului Alexandria. 

Investitia se va realiza prin suprainaltarea digului cu 50 cm, consolidarea si latirea de la 
3,5m la 5 m si amenajarea partii superioare a digului in vederea permiterii accesului mijloacelor 
auto de interventie in caz de dezastru. 

De asemenea digul constituie si o zona de promenada pentru locuitorii din municipiul 
Alexandria, facand parte din zona de agrement a orasului din Padurea Vedea.Astfel se propune 
amenajarea digului in acest sens. 

Pentru elaborarea expertizei tehnice necesare executarii unor lucrari de consolidare si 
reabilitare a digului pentru accesul in padurea Vedea pentru anul 2014 este necesara o alocatie 
de 30.000,00 lei. 
-Sistem ventilatie si dezumidificare Strand Vedea 

Administratia Domeniului Public Alexandria  propune ca in cursul anului 2014  
realizarea in spatiul acoperit al bazinului de inot din incinta Complexului  Strand Vedea, a unui 
sistem de ventilatie si dezumidificare, care sa conduca la obtinerea unei umiditati sub 65%,  
indiferent de conditiile atmosferice exterioare, la marirea debitului de aer ventilat in interior si 
la reducerea consumului  de gaze utilizate pentru incalzirea spatiului acoperit al bazinului de 
inot. 

Astfel pentru achizitionarea acestui sistem pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 
332.000,00 lei.  
-Reabilitare Casa de Cultura din municipiul Alexandria-DALI+PT 

Avand in vedere  ca prin HG nr.656 din 29 august 2013 pentru modificarea si 
completarea unor anexe la HG nr.1358/2001 privind atestarea  domeniului public al judetului 
Teleorman, precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Teleorman, Casa de 
Cultura  a municipiului Alexandria este bun ce apartine domeniului public al municipiului 
Alexandria, fiind necesara reabilitarea ei deoarece se afla intr-o stare avansata de degradare. 

Se propune elaborarea documentatiei necesare executarii unor lucrari cum ar fi:sistem 
de climatizare,reabilitare pardoseli,vopsitorii si zugraveli,reabilitare instalatii sanitare, instalatii 
electrice, inlocuire scaune,reparatii terasa etc. 

Astfel pentru elaborarea documentatiilor tehnice in faza DALI+PT este necesara o 
alocatie de 200.000,00 lei. 

 
 
 



-Reabilitare cinematograf Patria-DALI+PT 
Cinematograful Patria din municipiul Alexandria a facut obiectul unui contract in 

concesiune din anul 2006, iar prin nerespectarea obligatiilor, constructia s-a degradat facand-o 
impracticabila activitatilor si serviciilor ce au facut obiectul concesiunii. 

Asfel pentru darea in folosinta in conditii de siguranta este necesara elaborarea 
documentatiei in faza DALI+PT pentru reabilitarea si asigurarea unei functionari 
corespunzatoare. 

Pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 150.000,00 lei. 
- Construire zone ecourbanistice in Euroregiunea Dunarea de jos-modele de 
dezvoltare urbana durabila prin Programul de cooperare transfrontaliera Romania-
Bulgaria 2014-2020-PT 

Investitia se va realiza prin suprainaltarea digului cu 50 cm, consolidarea si latirea de la 
3,5m la 5 m si amenajarea partii superioare a digului in vederea permiterii accesului mijloacelor 
auto de interventie in caz de dezastru. 

De asemenea in vecinatatea digului se va amenaja terenul ca o zona de promenada 
pentru locuitorii din municipiul Alexandria, facand parte din zona de agrement a orasului din 
Padurea Vedea. 

Proiectul propus va fi depus la finantare prin Programul de cooperare transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 2014-2020,un program operational cu finantare europeana, prin FEDR. 

Pentru elaborarea documentatiei in faza PT, pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 
150.000,00 lei. 
- Amenajare sala mica a Casei de Cultura pentru cinematograf cu proiectie 3D-DALI+PT 

Avand in vedere  ca prin HG nr.656 din 29 august 2013 pentru modificarea si 
completarea unor anexe la HG nr.1358/2001 privind atestarea  domeniului public al judetului 
Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, Casa de 
Cultura  a municipiului Alexandria este bun ce apartine domeniului public al municipiului 
Alexandria, se propune evaluarea starii tehnice a imobilului in vederea amenajarii unei sali de 
cinematograf. 

Se propune in acest sens intocmirea unui audit energetic in vederea eficientizarii 
consumului de energie termica, intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii 
si a Proiectului Tehnic aferente obiectivului ,,Amenajare sala mica a Casei de cultura pentru 
Cinematograf cu proiectie in sistem 3D”. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 21.800,00 lei pentru DALI+PT si 
15.000,00 lei pentru audit energetic. 
-Cinematograf sistem de proiectie 3D sala mica a Casei de Cultura 

Pentru anul 2014 se propune amenajarea salii  mici a Casei de Cultura din municipiul 
Alexandria, cu un  cinematograf (80 de locuri), prin achizitionarea unor echipamente si dotari 
pentru realizarea unui sistem de proiectie 3D. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 370.000,00 lei.  
Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria  propune pentru anul 2014 prin adresa 
nr.5574/25.11.2013 achizitionarea urmatoarelor : 
- Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea – PT 

Obiectivele si masurile principale pentru amenajarea teritoriului administrativ sunt 
stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria. 



           Padurea Vedea  face parte dintre aceste obiective si pentru care este necesara elaborarea 
unei documentatii pentru amenajarea peisagistica a acestui parc. 

Astfel se va urmari cresterea calitatii mediului ambiant , sporirea gradului de confort 
pentru petrecerea timpului liber intr-un mod civilizat si agreabil, ecologizarea zonei  
reamenajarea aleilor, imbogatirea zonei cu noi suprafete plantate cu material dendrologic de 
calitate, inlocuirea arborilor uscati etc.  

Pentru elaborarea documentatiei in faza PT pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 
40.000,00 lei. 
-Magazie pentru depozitare materiale SF +PT(sera) 
  Magazia pentru depozitare materiale este necesara activitatii de depozitare si crearea 
posibilitatii de pastrare in conditii optime a materialelor si echipamentelor necesare la sera, 
acestea fiind astfel protejate. 

Astfel pentru elaborarea documentatiei in faza SF+PT este necesara o alocatie de 
40.000,00 lei. 
-Masina combinata de tamplarie cu 5 operatii – 1 buc-dotata cu 3 motoare de 5,5 CP/4,0 Kw, 
ax de frezare cu 4 viteze, arbore cu rindeluire cu 4 cutite, panza taietoare inclinabila,  necesara 
pentru cresterea productivitatii si optimizarea activitatilor de tamplarie prin prelucrarea in timp 
redus, obtinerea suprafetelor perfect plane, executarea lucrarilor complexe de indreptare, 
rindeluire la grosime, gaurire, taiere, formatizare si frezare.  

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 
-Masina de tuns gazon Husqvarna –3 buc- necesara pentru tunderea si intretinerea gazonului. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 8.500,00 lei. 
-Motocositoare Husqvarna –3 buc- necesara pentru intretinerea eficienta si rapida a spatiilor 
verzi. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 14.500,00 lei. 
-Motocultor Husqvarna TF 334 –2 buc-necesar obtinerii unei cresteri semnificative a 
randamentului in sectorul spatii verzi; 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 7.200,00 lei. 
-Motofierastrau Stihl MS200 T –1 buc- necesar pentru intretinerea copacilor. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 4.000,00 lei. 
-Motofierastrau  Husqvarna 372, lama de 18 inch –1 buc -necesar pentru ingrijirea si taierea 
arborilor; 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 3.500,00 lei. 
-Motor trifazic pentru fantana arteziana–1 buc- necesar pentru alimentarea constructiei sferice 
tâsnitoare din partea superioara a fantanii arteziane de pe str. Libertatii, zona pietonala, intrucat 
motorul existent in momentul de fata a fost reparat in numeroase randuri si prezinta o stare 
avansata de degradare. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
-Pompa  10 CP,maxim 300 rot/min– 1 buc-pentru bazinul de inot din cadrul Complexului de 
odihna si recreere Strand Vedea, necesara pentru punerea in functiune a unui debit mai mare de 
apa si pentru o filtrare mai rapida a cantitatii de apa din bazin. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 15.000,00 lei. 
 

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Tehnica de calcul 



Pentru buna desfasurare a activitatii institutiei , A.A.S.P.S. Alexandria propune pentru 
anul 2014 prin adresa nr.13149 /25.11.2013, achizitionarea  de  echipamente, programe si 
sisteme informatice, necesare pentru realizarea situatiilor financiar-contabile, a situatiilor 
privind venitul minim garantat, ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, precum si pentru 
activitatea celor 6 cabinete medicale scolare aflate in subordinea serviciului de asistenta sociala. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 
-Reabilitare si modernizare cantina ajutor social-PT 

A.A.S.P.S. Alexandria, propune pentru anul 2014  prin adresa nr.13149/25.11.2013 
elaborarea documentatiei in faza PT, in vederea reabilitarii si modernizarii cantinei de ajutor 
social care sa corespunda standardelor prevazute de lege. 

Astfel pentru realizarea documentatiei, in faza PT este necesara o alocatie de 40.000,00 
lei. 
-Depozit alimente-PT 

In prezent institutia noastra nu are asigurat un spatiu corespunzator pentru depozitarea 
alimentelor primite de la Uniunea Europeana. 

Avand in vedere numarul mare de persoane care primesc alimente de la Uniunea 
Europeana, si imbunatatirea listei de produse alimentare cat si depozitarea lor in conditii bune 
,A.A.S.P.S. Alexandria, propune pentru anul 2014, elaborarea documentatiei in faza PT, in 
vederea construirii unui depozit de alimente care sa corespunda cerintelor Uniunii Europene. 

Astfel pentru realizarea documentatiei, in faza PT  este necesara o alocatie de 40.000,00 
lei. 
-Camin pentru persoane varstnice-PT 

In prezent nu exista in municipiul Alexandria un camin pentru persoane varstnice sau 
abandonate de familie. 

Avand in vedere numarul mare de persoane varstnice singure sau abandonate de 
familie in municipiul Alexandria, este necesara construirea unui camin pentru a asigura  
acestora adapost, hrana si ingrijire medicala permanent. 

A.A.S.P.S. Alexandria, propune pentru anul 2014 elaborarea documentatiei in faza PT, 
fiind necesara o alocatie de 40.000,00 lei. 
-Reabilitare cladire cresa Gradinita nr. 4 din municipiul Alexandria-PT 

In prezent cresa de la Gradinita asigura desfasurarea activitatilor pentru 4 (patru) grupe 
de copii, fiecare grupa folosindu-se de doua sali , grup propriu sanitar si alte anexe. 

In acest moment , tamplaria este putrezita, caloriferele si tevile sunt dezafectate, nu 
exista instalatii electrice si sanitare, apa de la intemperii se scurge pe ziduri , cresa functionand 
de aproximativ 10 ani in incinta gradinitei.Astfel se impune reabilitarea cladirii care sa 
corespunda  normelor igienico-sanitare, de mediu si PSI. 

Astfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentatiei in faza PT este necesara suma 
de 40.000,00 lei. 
 
Cap. 70.-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
A.Lucrari in continuare 
1.-Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud.Teleorman 

- proiectul  este finantat prin programul  POS-Mediu-Axa Prioritara 1”Extinderea si 
modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”cu durata de implementare 2007-2015. 

- finantarea proiectului este asigurata astfel: 
- Fondul de Coeziune in baza deciziei C.E nr.C/2008/4692/28.08.2008-81.1%; 



- Buget de stat in baza Deciziei C.E/2007/3467/11.07.007 si Ordinului comun al 
M.M.D.D. si MEC nr.1755/2148/2007-12.4%; 

- Contributia financiara de la bugetele locale-2% 
- Contributia financiara a beneficiarului-4.6%. 
Contributia financiara din Bugetul Local a fost aprobata pentru fiecare localitate prin 

HCL. Pentru contributia financiara a municipiului Alexandria, Consiliul Local a emis HCL 
nr.23/29.01.2008. 

De asemenea prin HCL nr.89 din 26.05.2010  a fost aprobata garantarea  finantarii 
rambursabile interne aferente creditului pentru SC APA SERV SA, care reprezinta 20% din 
contributia financiara  a beneficiarului pentru  investitiile aferente municipiului Alexandria plus 
dobanzi si comisioane. 

- pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 1357.000,00 lei (transfer de la bugetul 
local). 
2.Parcaje tip copertina in zona de blocuri 300,400; 

Scopul obiectivului este executarea de parcaje tip copertina in zonele de blocuri 300, 400, 
unde in cursul anilor 2012 si 2013, s-au amenajat spatiile verzi din cartierele mentionate, cu  
gard perimetral de plasa de sarma de catre Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Astfel pentru finalizarea obiectivului  este necesara o alocatie de 338.100,00 lei. 
3. Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala in municipiul Alexandria 

In vederea crearii unui mediu propice organizarii unui comert civilizat pentru toti 
locuitorii municipiului, se impune realizarea acestei investitii care consta in imbunatatirea 
infrastructurii fizice de baza in Piata Centrala din municipiul Alexandria. 

-in vederea  finalizarii executiei  obiectivului pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 
101.550,00 lei. 
4.Eficientizare consum de energie electrica pentru institutiile publice in municipiul 
Alexandria 

- contract de lucrari nr.23459/15.09.2009  in derulare cu plata in rate, aprobat prin HCL 
nr.181/15.09.2009; 

- pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 150.000,00 lei; 
B.-Lucrari Noi 
1.Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere –zona PepinieraII-Peco 

Construirea in zona Peco  a unui nou cartier de locuinte colective in regim de inchiriere 
ANL, determina necesitatea realizarii unor noi retele tehnico-edilitare care sa cuprinda:  
canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, retea 
de distributie a energiei electrice 0.4 kv,etc. 

Astfel pentru lansarea in executie a obiectivului este necesara o alocatie de 4.249.270,00 
lei.  
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Autovehicul special multifunctional echipat cu accesorii pentru deszapezire si maturat 
stradal 

Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria  propune pentru anul 2014 achizitionarea unui 
autovehicul special multifunctional echipat cu accesorii pentru deszapezire si maturat stradal 
pentru sezonul rece,pentru desfasurarea activitatii de deszapezire si de imprastiat material 
antiderapant pe  timp de inghet si polei. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 550.000,00 lei. 



- servicii proiectare revizuire proiect ” Reabilitare adapost pentru familii persoane adulte si 
copii aflati in dificultate”. 

Proiectul se finanteaza prin programul de finantare POR 2007-2015, Axa prioritara3-
Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI-reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale; 

Obiectivul general al proiectului “Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si 
copii aflati in dificultate”, vizeaza imbunatatirea infrastructurii sociale prin: 

-reabilitarea celor 3 etaje ale Adapostului existent; 
-cresterea capacitatii de gazduire a Adapostului pentru familii, persoane adulte si copii 

aflati in dificultate, oferirea de cazare, asistenta medicala si necesarul de hrana pe perioada 
adapostirii. 

Cererea de finantare a fost aprobata de ADR in data de 14.12.2010, proiectul propus a 
fost declarat eligibil si urmeaza sa fie evaluat din punct de vedere tehnic. 

Urmarea solicitarilor de clarificari transmise de ADR , se impune revizuirea proiectului.  
Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 15.000,00 lei. 

-Servicii proiectare Parc Industrial –PUZ 
In vederea amenajarii unui Parc Industrial in municipiul Alexandria, este necesara 

scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 186.252,00 mp situata in municipiul Alexandria si 
schimbarea destinatiei terenului,conform Legii nr.350/2001,prevederile art.47,alin(3),litera 
(d),privind amenajarea teritoriului si urbanismului este necesara achizitia de servicii de 
proiectare pentru PUZ. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 
Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria  propune pentru anul 2014 prin adresa 
nr.5574/25.11.2013 achizitionarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru : 
-Extindere  retea iluminat public prin pozare subterana in zona pod Vedea – soseaua de 
centura – SF + PT  

Oportunitatea investitiei se justifica prin faptul ca se imbunatateste aspectul urban, 
creste nivelul de iluminat din punct de vedere calitativ si cantitativ, se creeaza un spatiu urban 
specific, se asigura un nivel de iluminare adecvat, intrucat tronsonul respectiv propus pentru 
extindere a iluminatului public a fost introdus in intravilanul municipiului Alexandria.   Astfel 
pentru elaborarea documentatiei in faza SF+PT este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 
-Imprejmuiri cimitire in municipiul Alexandria-SF+PT 
 SC Piete si Targuri Alexandria SRL administreaza o parte a domeniului public si privat 
al municipiului Alexandria in baza unui contract de delegare de gestiune, domeniu din care fac 
parte si cimitirele. 
 SC Piete si Targuri Alexandria are in administrare 3 cimitire : 
 1.Cimitirul Sf. Vineri 
 2.Cimitirul Sf. Adormire 
 3.Cimitirul Sf. Alexandru 
 Avand in vedere ca imprejmuirile cimitirelor din Alexandria, lipsesc pe alocuri, sunt 
degradate, avand un aspect inestetic din cauza reparatiilor sporadice de-a lungul timpului, este 
necesara realizarea imprejmuirilor si repararea lor acolo unde este posibil. 
 Lungimea  totala a imprejmuirilor cimitirelor este de 2366 m. 



Astfel pentru realizarea documentatiei in faza SF+PT, este necesara o alocatie de 
45.000,00 lei, din care: 

-cimitirul  Sf.Vineri=15.000,00 lei; 
-cimitirul Sf. Adormire=15.000,00 lei; 
-cimitirul Sf. Alexandru=15.000,00 lei. 
De asemenea in cadrul cimitirului Sf.Alexandru se impune reabilitarea capelei deoarece  

se afla intr-o stare avansata de degradare. 
Astfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentatiei in faza SF+PT este necesara 

suma de 20.000,00 lei. 
-Extindere retele utilitati Parc Industrial Com.Vitanesti-Com Magura-SF 

Scopul obiectivul propus este extinderea retelei de utilitati (alimentare de apa, gaze 
canalizare si extindere retele electrice) pentru un Parc Industrial cu un numar estimativ de 20 de 
companii din municipiul Alexandria ,comuna Vitanesti cu un numar de 1397 de gospodarii si 
comuna Magura cu un numar de 1500 de gospodarii limitrofe municipiului Alexandria. 

Astfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentatiei in faza SF este necesara suma 
de 350.000,00 lei. 
-Echipament pentru imprastiat material antiderapant lichid(clorura de calciu)-1 buc. 

In prezent activitatea de prevenire a inghetului, a depunerii zapezii si combaterea 
poleiului in municipiul Alexandria, se executa prin imprastierea pe partea carosabila si pe 
trotuarele cailor publice de material antiderapant format din amestec de sare industriala si nisip 
de rîu. Cu toata eficienta si calitatea acestui amestec, exista si unele dezavantaje cum ar fi: 
 - deteriorarea autovehiculelor parcate pe carosabil, prin actiunea abraziva a nisipului si 
lovire cu componente de granulatie mai mare din nisip; 
 - înfundarea gurilor de scurgere si a canalizarii stradale; 
 - poluarea mediului datorat emisiilor poluante  rezultate din amestec; 

Pentru eliminarea acestor dezavantaje Administratia Domeniului Public Alexandria, 
propune ca in cursul anului 2014  sa achizitionarea un echipament pentru pulverizat clorura de 
calciu lichida, care este un agent destinat dezghetului cu cea mai larga utilizare in prezent.      
Solutia de clorura de calciu are un pH neutru, facand ca fenomenele de coroziune sa fie reduse, 
fara ca mijloacele de transport si caile publice  sa fie deteriorate. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 120.000,00 lei. 
-Ciocan rotopercutor –1 buc 

 Administratia Domeniului Public Alexandria propune pentru anul 2014  achizitionarea 
unui ciocan rotopercutor necesar pentru dotarea atelierului mecanic, cu putere absorbita de 
1100 W si turatie de 480 rpm. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 2.500,00 lei. 
-Generator electric cu aparat de sudura – 1 buc 

Administratia Domeniului Public Alexandria propune pentru anul 2014  achizitionarea 
unui generator electric cu aparat de sudura necesar pentru dotarea atelierului mecanic, ce 
permite alimentarea consumatorilor electrici si sudarea direct de la generator, fara un aparat de 
sudura suplimentar, cu putere nominala 2.8kW, cu panou de control modern, frecventa 
nominala 50 Hz. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 7.500,00 lei. 
-Masina de maturat aspirat pentru exterior-1 buc  

Administratia Domeniului Public Alexandria propune pentru anul 2014  achizitionarea 
unei masini de maturat si aspirat cu dimensiuni compacte, cu mecanism de rulare, condusa 
manual cu motor pe benzina, cu posibilitate de curatare manuala a filtrelor, dotata cu clapeta 



pentru murdaria grosiera, maner de impingere pliabil, aspiratie, perii laterale reglabile – 
necesara pentru curatarea in detaliu si fara praf a suprafetelor exterioare din incinta 
Complexului de odihna si recreere Strand Vedea. Date tehnice:putere de antrenare – 3,3kW; 
capacitate maxima de suprafata(m2/h) – 3375; latime de lucru – 550 mm; recipient murdarie – 
40 l; viteza de lucru – 4,5 km/h; dimensiuni (L x l x h)(mm): 1430 x 780 x 1180. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 11.500,00 lei. 
-Masina de spalat cu presiune –1 buc 

Administratia Domeniului Public Alexandria propune pentru anul 2014  achizitionarea 
unei masini de spalat cu presiune cu putere de 2200 w, presiune 130 bar si debit 500 l/h. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 2.500,00 lei. 
-Plata Bloc Modern 

Blocul G-zona Modern din municipiul Alexandria a facut obiectul unui contract de 
vanzare cumparare cu S.C. PEFIN GENERAL PROD SRL, iar prin nerespectarea obligatiilor de 
aceasta societate, fapt ce reiese din Decizia civila nr.444/07.02.2013 dispusa de Inalta Curte de 
Casatie si Justitie in dosarul nr.3710/87/2008, S.C. PEFIN GENERAL PROD SRL solicita prin 
adresa nr.12682/07.06.2013 rezilierea contractului si initierea unui protocol de predare primire a 
imobilului ce a facut obiectul contractului si restituirea sumei platite la data incheierii 
contractului de vanzare cumparare nr.9276/16.05.2008. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 1.172.200,00lei. 
-Sistem informatic electronic integrat al Municipiului Alexandria 

Sistemul informatic electronic propus pentru realizare, are scopul de a gestiona si a 
rezolva concret in mod centralizat toate categoriile de date si de informatii existente care circula 
in Primarie, in institutiile subordonate, pentru a se putea  asigura informarea completa si in 
timp util a factorilor de decizie. 

Obiectivul general al proiectului este punerea la dispozitia cetatenilor, entitatilor 
administrative si mediului de afaceri, servicii administrative prin mijloace electronice. 

Pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale 
pentru acest obiectiv, este necesara elaborarea  documentatiei in faza SF+PT. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 80.000,00 lei. 
-CT bloc zona Modern-5 buc. 

Avand in vedere faptul ca blocurile F si G, str.Ion Creanga din municipiul Alexandria, 
nu mai sunt racordate la reteaua centralizata de incalzire a municipiului Alexandria, este 
necesara achizitionarea unor centrale termice  pe gaz, locuintele fiind de serviciu si spatii cu alta 
destinatie decat aceea de locuinta care apartin Municipiului Alexandria. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 50.000,00 lei. 
 

   Cap.84.TRANSPORTURI 
A.Lucrari  in continuare 
1.-Reabilitare cartier zona blocurilor 200 (tronson I- str.Libertatii-str.Cuza-Voda si tronson 2- 
str.Cuza-Voda-str.Al.Ghica) in municipiul Alexandria 

-investitie finalizata; 
-contract in derulare cu plata in rate; 
-pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 310.000,00 lei . 

2.-Reabilitare trotuare pe strazile str.Mihail Kogalniceanu, Agricultori, Libertatii, Ghe.Doja, 
Victor Antonescu. 

-investitie finalizata; 
-contract in derulare cu plata in rate; 



-pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 143.000,00 lei . 
3.-Semnal de intrare in municipiul Alexandria 

Municipiul Alexandria, nu dispune de semnal personalizat de intrare in oras, in afara 
placutelor tip semnal rutier. Semnalele  fac parte din dotarea si intretinerea ambientala urbana a 
unui oras, necesara personalizarii si imaginii publicitare a acestuia. 

Scopul obiectivului propus consta in crearea cadrului optim de comunicare si 
publicitate, in vederea imbunatatirii imaginii urbane si ambientale a municipiului. 

Astfel pentru finalizarea obiectivului  pentru anul 2014, este necesara o alocatie de 
169.360,00 lei. 
B-Lucrari noi 
-Reabilitare trotuare si intrari in curti str.1 Decembrie in municipiul Alexandria 

Obiectivul proiectului propus este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti, 
imbunatatirea conditiilor de circulatie, respectiv gradul de confort al pietonilor, modernizarea 
tramei stradale,asigurarea scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului in curti. 

Se propune realizarea unor lucrari de terasamente pentru trotuare la care vor fi 
prevazute cu lucrari de sapatura pana la cota patului trotuarului, asternerea unui strat de balast 
cu rol de fundatie si realizarea unui pavaj ornamental pe strat de poza din nisip. 

Astfel pentru punerea in executie a obiectivului este necesara o alocatie de 802.860,00 lei. 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Reabilitare trotuare si intrari in curti str.1Decembrie,str.1907,str.Fratii Golesti,str.Tudor 
Vladimirescu(tronson str.Negru-Voda-str.Al.Ghica)-Expertiza 

Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti  si 
amenajarea spatiilor verzi ale strazii, pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea 
conditiilor optime de siguranta si confort in circulatia pietonala, realizarea unui profil 
transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 
scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului in curti. 

Astfel pentru elaborarea expertizei tehnice in vederea elaborarii proiectului tehnic este 
necesara o alocatie de 15.000,00 lei. 
 -Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN51 in municipiul Alexandria-
Expertiza+DALI+PT; 

Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul nostru 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 elaborarea 
documentatiei in faza Expertiza+DALI+PT  in vederea obtinerii finantarii din fonduri 
structurale.  

 Scopul obiectivului propus este de a reabilita carosabilul, trotuarele si intrarile 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.  

Asfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentiei in faza Expertiza+DALI+PT este 
necesara o alocatie de 155.000,00 lei. 
-Reabilitare str.Libertatii (tronson cuprins intre str.Ion Creanga si str.Bucuresti)-
Expertiza+DALI+PT; 



Proiectul are ca scop modernizarea arterei pietonale centrale a municipiului Alexandria. 
Sub actiunea traficului si a factorilor climaterici suprafata arterei pietonale s-a degradat 
prezentand deteriorari de tipul exfolieri, crapaturi, fisuri,etc. 

Prin modernizarea arterei pietonale se vor asigura conditii optime de siguranta si 
confort in circulatia pietonala, reabilitarea iluminatului stradal, cresterea calitatii mediului 
ambiant , sporirea gradului de confort pentru petrecerea timpului liber intr-un mod civilizat si 
agreabil ,etc. 

Astfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentatiei in faza Expertiza+DALI+PT  in 
vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale este necesara o alocatie de 200.000,00 lei. 
-Reabilitare, modernizare retea stradala in Municipiul Alexandria-SF 

Municipiul Alexandria are o retea stradala in lungime de aproximativ 72 km si cuprinde 
strazi de categoria aII -a si a III-a conform OG nr.43/1997. 

 Sub actiunea traficului auto(tonaj greu al autovehiculelor locale si cele aflate in tranzit 
spre/dinspre Bucuresti-Rosiori de Vede-Craiova, Bucuresti-Turnu Magurele-Corabia-Calafat, 
Bucuresti-Zimnicea care se desfasoara prin Municipiul Alexandria) precum si a factorilor 
climaterici, suprafata retelei stradale s-a degradat fiind necesara reabilitarea strazilor ce apartin 
intregii retele stradale a Municipiului Alexandria. 

Scopul obiectivului propus este reabilitarea strazilor degradate, refacerea covorului 
astfaltic, aducerea la cota a caminelor de vizitare ce apartin intregii retele stradale a 
Municipiului Alexandria. 

Asfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentiei in faza SF este necesara o alocatie 
de 200.000,00 lei. 
-Modernizare drum exploatare agricola linia de centura-salba de lacuri-SF; 

Drumul de exploatare Agricola propus pentru modernizare se integreaza retelei 
generale de drumuri din zona si asigura circulatia si transporturile cu precadere in domeniul 
agricol pentru o supraf. de 755 ha situate in partea de sud a Municipiului Alexandria. 

Scopul obiectivului propus este imbunatatirea accesului la exploatatiile agricole si zona 
de agrement situate la sud de Municipiul Alexandria, modernizarea infrastructurii 
municipiului, cresterea rolului economic-social al locuitorilor, cresterea competitivitatii pentru 
investitori, asigurarea de locuri de munca etc. 

Asfel pentru anul 2014 pentru elaborarea documentiei in faza SF este necesara o alocatie 
de 100.000,00 lei. 
-Reabilitare str.Mircea cel Batran in municipiul Alexandria-Expertiza; 

Str. Mircea cel Batran este o strada nemodernizata care necesita lucrari pentru partea 
carosabila,trotuare si intrari in curti. 

 Scopul obiectivului propus este de reabilita carosabilul, trotuarele si intrarile 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. 

 In vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale este necesara intocmirea expertizei 
tehnice pentru aceasta strada. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 3.800,00 lei. 
 Majoritatea strazilor si trotuarelor au fost reabilitate, iar pentru anul 2014 ne propunem 

alocarea surselor necesare penru elaborarea documentatiilor in faza SF si PT aferente strazilor 
ramase nereabilitate astfel: 

- Reabilitare str. Cuza Voda (capat de strada) –DALI+ PT-20.000,00 lei ;   



- Reabilitare  Zona Lactel- SF+PT - 50.000,00 lei ;    
- Reabilitare Zona Veterani  -SF+PT -30.000,00 lei ; 
Scopul obiectivelor propuse este de reabilita carosabilul, trotuarele si intrarile in curti  si 

amenajarea spatiilor verzi ale strazii, pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea 
conditiilor optime de siguranta si confort in circulatia pietonala, realizarea unui profil 
transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 
scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului in curti. 
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