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

(Rectificare mai) 
 
Cap. 61.-ORDINE PUBLICA 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Autovehicul cu senile-1 buc; 

Urmarea solicitarii nr.4408542/25.03.2014 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,se 
propune achizitionarea unui autovehicul cu senile/roti tip UTV cu capacitate de trecere marita 
destinat transportului de persoane si materiale in teren accidentat pe apa, pe zapada si in teren 
mlastinos, necesar pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarii si 
coordonarii resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii 
de normalitate conform prevederilor O.U.G./2005,art.20 alin(1) si (2). 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 210.000,00 lei. 
-Autoturism Politia Locala-1 buc; 

Pentru eficientizarea activitatii de interventie rapida pentru Politia Locala a 
municipiului Alexandria se propune aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru 
exercitarea atributiilor prevazute de legea nr.155/2010,Legea Politiei Locale. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 168.000,00 lei. 
 

Cap.65-INVATAMANT 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Tehnica de calcul-copiator-1 buc; 

Urmarea solicitarii nr.782/14.05.2014 a Scolii gimnaziale nr. 5, se propune aprobarea 
achizitionarii unui copiator, avand in vedere numarul foarte mare de copii xerox necesare 
pentru subiectele la testarile nationale. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 6.500,00 lei. 
-Centrala termica Scoala Postliceala Sanitara 

Prin adresa nr.201/09.04.2014, Scoala Postliceala Sanitara cu sediul in incinta fostului 
internat al Colegiului Al.D.Ghica, propune aprobarea achizitionarii unei centrale termice 
proprii si a instalatiei aferente cu functionare pe gaz, intrucat centrala existenta a Colegiului 
Al.D.Ghica nu are capacitatea necesara sa asigure temperatura optima desfasurarii activitatii 
din Scoala Postliceala Sanitara.  

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 100.000,00 lei. 
-Amenajare locuri de joaca Gradinita nr.4 

Prin adresa nr.223/08.05.2014, Gradinita nr.4 propune achizitionarea unor locuri de 
joaca pentru copii,avand in vedere ca cele existente sunt in stare deteriorata si reprezinta un real 
pericol pentru copii,iar cadrele didactice sunt nevoite sa-si desfasoare activitatile cu prescolarii 
mai mult in interiorul gradinitei,pentru siguranta acestora.  

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei 



 
-Expertiza tehnica+audit energetic cladire Gradinita cu program prelungit Ion Creanga 

Prin adresa nr.265/14.04.2014,Gradinita cu program prelungit Ion Creanga propune 
aprobarea elaborarii unei expertize tehnice+audit energetic a cladirii gradinitei in vederea 
anveloparii cladirii si executia unor amenajari interioare. 

In vederea obtinerii finantarii din fonduri structurale este necesara elaborarea 
documentatiei in faza expertiza tehnica+audit energetic. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 20.000,00 lei 
 
Cap. 67.-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 

Urmarea solicitarii nr.83/05.05.2014 a Asociatiei F.C.M. Alexandria propune aprobarea 
achizitionarii unei masini de tuns iarba necesara pentru gazonul stadionului municipal,pentru 
desfasurarea in conditii optime a meciurilor de fotbal. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 5.000,00 lei. 
 

Cap. 70.-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Servicii de proiectare PUZ-in vecinatatea Targului Obor,str.H.C.C. 

Conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 50/1991 republicata, 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, consideram necesara si oportuna 
achizitia unui PUZ in zona din vecinatatea targului Obor,str.H.C.C. 

Precizam ca terenul a fost declarat ca bun apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria si sunt necesare demersuri in vederea 
achizitionarii unui PUZ,deoarece terenul va fi lotizat in mai mult de 3 parcele,existand 
la aceasta data mai multe solicitari pentru construire de locuinte individuale. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 30.000,00 lei. 
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