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

(Rectificare martie) 
 
Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 

Pentru desfasurarea activitatii in bune conditii este necesara achizitia unor echipamente 
informatice si de tehnica de calcul dupa cum urmeaza: 

-sonorizare sala de sedinte 
-sonorizare parcuri; 
-sistem informatic; 
-ploter. 
Pentru achizitonarea acestor bunuri  este necesara suplimentarea bugetului cu  o alocatie 

de 163.000,00. 
 

Cap. 67.-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 
B.-Lucrari noi 
1.Extindere Strand Vedea in municipiul Alexandria 

In perioada de functionare a strandului Vedea, s-a constatat ca  piscinele existente sunt 
insuficiente in raport cu numarul mare de solicitari.Din acest motiv este necesara extinderea 
bazei material existente cu 2 bazine in aer liber,unul pentru adulti si unul pentru copii. 

In vederea executiei pentru anul 2014 este necesara o alocatie bugetara de  500.000,00 lei. 
2. Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea 

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, imbogatirea zonei cu noi 
suprafete plantate cu material dendrologic de calitate, inlocuirea arborilor uscati etc.  

In vederea executiei pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 400.000 lei. 
3. Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea 

Obiectivele si masurile principale pentru amenajarea teritoriului administrativ sunt 
stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria. 
           Padurea Vedea  face parte dintre  obiectivele pentru amenajarea teritoriului administrativ 
si pentru care este necesara lansarea in executie  a infrastructurii  acestui parc. 

In vederea executiei pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 600.000 lei. 
 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Amenajare grup sanitar public in parcul Padurea Vedea-SF+PT+DE 



Avand in vedere aglomerarea pe timp de vara atat la locul de joaca pentru copii cat si la 
terenurile de sport din zona se impune realizarea unui grup sanitar public.Constructia va avea 
o structura pe caramida portanta si un singur nivel-parter. 

Astfel pentru elaborarea documentatiei in faza SF+PT+DE,pentru anul 2014 este 
necesara o alocatie de 25.000,00 lei. 
- 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, 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 
20.000,00 lei. 
-Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea-PT 
           Padurea Vedea  face parte dintre  obiectivele pentru amenajarea teritoriului administrativ 
si pentru care este necesara elaborarea unei documentatii pentru amenajarea infrastructurii a 
acestui parc. 

Pentru elaborarea documentatiei in faza PT pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 
20.000,00 lei. 

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

Urmarea adresei nr.1633/14.02.2014 a A.A.S.P.S Alexandria privind distribuirea sumelor 
alocate pentru elaborarea proiectelor tehnice la obiectivele de investitii pe asistenta sociala,se 
propune redistribuirea sumelor astfel: 
-Reabilitare si modernizare cantina ajutor social-PT-39.000,00 lei; 
-Depozit alimente-PT-11.000,00 lei; 
-Camin pentru persoane varstnice-PT-62.000,00 lei; 
-Reabilitare cladire cresa Gradinita nr. 4 din municipiul Alexandria-PT-48.000,00 lei. 
 
Cap. 70.-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 
B.-Lucrari Noi 
1.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 urmand a se semna contractul de finantare. 



Astfel pentru cofinantarea proiectului in vederea lansarii in executie pentru anul 2014 
este necesara alocarea sumei de 141.520,00 lei. 

 
C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-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 984.700,00lei. 
-Lada frigorifica adapost pentru caini fara stapan 

Urmarea solicitarii nr.160/07.02.2014 a S.C. S.S.V. SRL Alexandria,se propune 
achizitionarea unei lazi frigorifice de 900 L industrial,necesara pentru pastrarea cadavrelor la 
adapostul de caini, pana la preluarea lor de catre firma specializata pentru incinerarea lor. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 6.800,00 lei. 
-Plan de mobilitate urbana-studiu 

Ca urmare a cresterii explozive a gradului de motorizare si implicit al traficului dinamic 
si stationar,mutatiile care s-au produs in structura parametrilor socio-economici generator de 
trafic,circulatia se desfasoara cu dificultati din ce in ce mai mari. 

Acest studiu este necesar pentru a oferi solutii pe termen scurt pentru realizarea unui 
salt calitativ in fluent si siguranta circulatiei,iar pe termen lung solutii de dezvoltare a retelei 
stradale care sa asigure conditii pentru dezvoltarea durabila a municipiului Al;exandria. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 150.000,00 lei. 
-Strategie integrata de dezvoltare urbana-studiu 

Scopul studiul propus este includerea tuturor proiectelor cu impact mare asupra 
comunitatii si integrarea obiectivelor in strategia nationala. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 150.000,00 lei. 
-Sistem informatic geografic si cartografiere computerizata (harta GIS) a 
municipiului Alexandria 

Sistemul Informatic Geografic al Municipiului Alexandria  propus va fi un sistem 
informatic de inventariere sistematica si administrare a informatiilor geografice (spatiale si 
textuale)din domeniile cadastrului, urbanismului si amenajarii teritoriului . Acest sistem va 
realiza colectarea, memorarea, prelucrarea, afisarea si gestionarea datelor geografice 
proprii(produse sau generate de / in cadrul desfasurarii  activitatilor specifice) sau importate, 
din surse externe ale administratiei publice locale. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara suma de 150.000,00 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 758.270,00 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 1.236.520,00 lei . 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2014 
-Expertiza Pod Vechi peste raul Vedea 

Pentru stabilirea starii tehnice a podului si realizarea traficului in conditii de siguranta 
este necesara elaborarea unei expertize tehnice a podului vechi peste raul Vedea. 

Astfel pentru anul 2014 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 
-Pasaj subteran in municipiul Alexandria -SF 

Lipsa locurilor de parcare a devenit o problema in municipiul Alexandria datorita 
cresterii numarului de masini detinute  de locuitorii municipiului,  a masinilor care stationeaza 
un timp mai indelungat in Alexandria precum si  a numarului mare de masini care tranziteaza 
Alexandria.Pentru rezolvarea problemei fluidizarii traficului si crearea de spatii destinate 
recreerii se propune realizarea unui pasaj subteran care descongestiona zona centrala.  

Amplasamentul pe care va fi construit parcajul subteran se situeaza in zona cuprinsa 
dintre strazile C-tin Brancoveanu, 1848, Dunarii Confederatiei. Parcajul va include  deasemenea 
zona Catedrala, platoul din zona DJFP,  Zona Casa de cultura, Parc Primaria Alexandria, Zona 
BCR.  

Investitia care urmeaza a se realiza va crea un numar de aprox. 300 locuri de parcare 
care vor descongestiona zona centrala iar traficul se va desfasura fluent. 

Astfel pentru realizarea studiului de fezabilitate propus pentru anul 2014, este necesara 
o alocatie de 150.000,00 lei. 
-Parcare supraterana in zona BCR-SF 

Proiectul isi propune realizarea in municipiul Alexandria a unei parcari supraterane ,cu 
90 de locuri , cu regim de inaltime de inaltime P+2 care  este situata pe str. Carpati  intre str. Av. 
Colfescu si str. I.Creanga, in spatele blocului A3. 
Constructiile pentru parcari supraterane in zona centrala a municipiului Alexandria sunt 
necesare pentru descongestionarea strazilor de masinile parcate , atat ale locatarilor cat si ale 
vizitatorilor zonei.Parcarile supraterane sunt amplasate intr-un spatiu inchis controlat, care 
ofera  avantajul folosirii pe tot parcursul anului si contribuie la descongestionarea zonei centrale 
a municipiului Alexandria de masini in vederea amenajarii de zone verzi, locuri de joaca si 
spatii de socializare. 

Se propune realizarea in zona centrala de spatii verzi, locuri de joaca pentru copii si alte 
dotari urbane prin reabilitarea cartierelor respective. Terenul alocat constructiei propuse 
apartine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria si beneficiaza de 
utilitati(apa curenta, canalizare, gaze). 

Astfel pentru realizarea studiului de fezabilitate propus pentru anul 2014, este necesara 
o alocatie de 50.000,00 lei. 
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