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DIRECTIA TEHNIC INVESTITI  Aprob,     

BIROUL INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA  PRIMAR 

Nr.1471/21.01.2020  Victor DRAGUSIN 

                 

                                                                                                                         

                                                                                                                      

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate din excedent in anul 2020 

 

 

Cap. 51. –AUTORITATI PUBLICE   

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Taxe, avize, studii, verificari si actualizari proiecte 

Conform prevederilor legale, investitorii au obligatia sa achite taxe, avize, comisioane 

ISC, APM, CEZ Distributie, Distrigaz Sud Retele, Politia Rutiera, Telecom, Apa Serv,etc, 

pentru obiectivele de investitii noi, in vederea emiterii autorizatiei de constructie. 

Pentru lansarea in executie a obiectivelor de investitii pentru care exista elaborate 

studii de fezabilitate sau documentatii de avizare a lucrarilor de interventii precum si proiecte 

tehnice mai vechi, este necesara actualizarea acestor documentatii si verificarea acestora de 

catre verificatori atestati. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 10.000,00  lei. 

-Tehnica de calcul 

Avand in vedere ca statiile de lucru vechi din institutia noastra nu mai sunt 

compatibile cu sistemele de operare Win 7 si Win 8 , Office, este necesara achizitionarea a 3 

statii de lucru cu tehnica noua pentru PC care cuprind: 

-Statii de lucru (unitate centrala+monitor +periferice +sistem de operare)-3 buc; 

-Imprimante-1 buc; 

-UPS-uri. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

-Programe si sisteme informatice 

Avand in vedere pierderea suportului tehnic pentru sistemul de operare Windows XP 

se impune schimbarea licentelor la 3 de statii de lucru, fiind necesara achizitionarea de  

echipamente informatice, pentru salvarea si securizarea bazelor de date care cuprind: 

- licenta sistem informatic integrat pentru managementul electronic al documentelor, 

cu instalare pe serverul beneficiarului pentru 90 de utilizatori, inclusiv costuri implementare 

sistem informatic(analiza, configurari, instalare ,testare, trainig); 

-licenta sistem informatic pentru asistarea procesului de acordare a autorizatiilor de 

functionare, alimentatie publica si orare de functionare cu instalare pe serverul beneficiarului, 

pentru 5 utilizatori, inclusiv costuri implementare sistem informatic(analiza, configurari, 

instalare, testare, trainig); 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00  lei. 
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Cap. 65 – INVATAMANT 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei  cu PP nr.4 in Municipiul 

Alexandria– executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal, consolidarea cladirii, refacerea 

acoperisului, reparatii instalatii, refacere finisaje, izolatia termica a anvelopei cladirii, sistem 

de securitate la incendiu, cladire situata in Municipiul Alexandria , str.Al.Ghica, nr.148. 

Cladirea unde functioneaza Gradinita nr.4 din Municipiul Alexandria a fost construita 

in anul1989 si are un regim de inaltime P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33299/14.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr.4 in Municipiul 

Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 in vederea  continuarii lucrarilor de executiei a obiectivului, 

mentionat mai sus este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria -

executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal restaurarea cladirii gradinitei,  

monument istoric, precum si marirea spatiului destinat activitatilor educationale,prin 

extinderea cladirii printr-o constructie noua, cu regim de inaltime D+P+1E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare,s-a semnat contractul de  finantare nr.33911/21.12.2017, pentru  obiectivul de 

investitii" Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu P.P. nr.10 in Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 , in vederea finalizarii executiei lucrarilor  este necesara o 

alocatie de 500.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria din bugetul 

local la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in Municipiul 

Alexandria-executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal construirea unui corp nou de 

cladire in incinta Scolii gimnaziale Stefan cel Mare din Municipiul Alexandria, avand in 

vedere ca in prezent activitatea unitatii de invatamant se desfasoara in 16 sali de clasa 

insuficiente pentru desfasurarea procesului de invatamant. 

Cladirea propusa pentru construire,  situata in Alexandria, in str.Carpati nr.15,va avea  

un regim de inaltime P+2E si o suprafata construita desfasurata de 1044,44 mp. 

           In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului 

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu 

modificarile ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33296/14.12.2017, pentru  
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obiectivul de investitii "Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Stefan cel Mare in 

Municipiul Alexandria". 

Astfel pentru anul 2020 in vederea  executiei lucrarilor  la obiectivul de investitii 

mentionat mai sus, este necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. 

Municipiul Alexandria din bugetul local, la realizarea obiectivului de investitii. 

 

-Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1 in Municipiul Alexandria-- 

executie 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii, 

modernizarea instalatiilor termice, electrice si sanitare, cladire situata in Municipiul 

Alexandria , Sos. Turnu Magurele, nr.1-3. 

Cladirea unde functioneaza Liceul Tehnologic nr.1  din Municipiul Alexandria 

formata din 4 corpuri a fost construita in anul 1975 si are un regim de inaltime P+2E. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim Ministrului, Ministrului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 3406/2017, cu modificarile 

ulterioare, s-a semnat contractul de finantare nr.33910/21.12.2017 pentru obiectivul de 

investitii "Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1 in Municipiul 

Alexandria". 
Astfel pentru anul 2020 in vederea finalizarii executiei lucrarilor a obiectivului, este 

necesara o alocatie de 200.000,00 lei, reprezentand contributia U.A.T. Municipiul Alexandria 

din bugetul local la realizarea obiectivului de investitii. 

 

B-Lucrari noi  

 

-Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr.5 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor trotuare si alei pietonale, 

pentru  fluidizarea traficului pietonal si asigurarea conditiilor optime de circulatie. 

De asemenea se vor amenaja parcari necesare pentru a decongestiona  zona  unitatii de 

invatamant si zona sediului administrativ pentru un trafic fluent si  de siguranta.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea lansarii in executie, este necesara o alocatie  de 

300.000,00 lei. 

 

- Modernizare si reparatii la Scoala gimnaziala Mihai Viteazul 

Scoala gimnaziala Mihai Viteazul situata pe str.AL.Colfescu , nr.34, este frecventata 

de un numar mare de elevi, impunandu-se in consecinta, asigurarea desfasurarii in conditii 

optime si de siguranta a activitatilor unitatii de invatamant. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza in principal modernizarea si reabilitarea 

cladirii prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii ,a sarpantei si a invelitorii.  

Cladirea unde functioneaza Scoala  gimnaziala Mihai Viteazul  din Municipiul 

Alexandria, a fost construita in anul 1998 si are un regim de inaltime P+3E(partial). 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/


         

                                                                                                                                                                                       
                                                             M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A                                                                     
                                                                                
                                             Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 
                                                              Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 
                                                  E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro  

 

                                                                                         4 / 9 

 
 
 

 

Astfel pentru anul 2020 in vederea lansarii in executie a obiectivului  este necesara o 

alocatie de 25.000,00 lei. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Amenajare imprejmuire si alei curte Gradinita cu PP nr.4-DALI+DTAC+PT 

Gradinita cu PP nr.4 este situata in intravilanul municipiului Alexandria ,in strada 

Al.Ghica nr.148. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sigurantei copiilor, prin securizarea 

accesului in unitatea de invatamant precum si amenajarea unor alei in incinta unitatii de 

invatamant. 

Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice, in vederea lansarii in executie a obiectivului de investitii. 

Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 62.340,00 lei. 

 

-Amenajare curte (parc+alei acces din str.1907,parcare) la Scoala gimnaziala nr.7-

SF+DTAC+PT 

 Scoala gimnaziala nr.7, situata in intravilanul municipiului Alexandria in str.1907, 

nr.60, este frecventata de un numar mare de copii impunandu-se in consecinta, asigurarea 

desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatilor unitatii de invatamant. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza amenajarea adecvata a curtii cu un parc  

asigurand totodata petrecerea timpului liber in conditii de siguranta, in incinta unitatii de 

invatamant. 

De asemenea se propune amenajarea unor parcari si alei de acces din str.1907 ,pentru  

fluidizarea traficului pietonal si asigurarea conditiilor optime de circulatie. 

 Avand in vedere solicitarea unitatii de invatamant, se propune elaborarea 

documentatiei tehnico-economice , in vederea lansarii in executie a obiectivului de investitii. 

Astfel, pentru anul 2020, este necesara o alocatie de 20.000,00 lei. 

 

-Intocmire expertiza tehnica +PT+DTAD pentru desfiintare cladiri( C4-centrala termica 

dezafectata+C4-magazie) Liceul Teoretic Al.D.Ghica 

In vederea intocmirii documentatiei tehnice de desfiintare a unor cladiri degradate si 

care nu mai pot fi reabilitate din cadrul LiceuluiTeoretic Al.D.Ghica, se propune elaborarea 

unor expertize tehnice, intocmite de un expert atestat, conform prevederilor din Legea 

nr.10/1995 privind calitatea in constructii, pentru stabilirea solutiilor de interventie, precum si 

masuri necesare astfel incat demolarea sa nu afecteze constructiile din jur.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea elaborarii expertizelor tehnice, si intocmirea 

proiectului tehnic de desfiintare pentru cladirile mentionate mai sus, este necesara o alocatie 

de 35.250,00 lei. 

 

- Pachete interactive unitati de invatamant 

Tablele interactive au adus imbunatatiri semnificative in sectorul educatiei prin 

simplificarea proceselor de invatare.Tehnologia a fost integrata in toate nivelurile de 

invatare,inclusiv scoala primara, gimnaziu, liceul si institutiile de invatamant superior. 

mailto:primalex@alexandria.ro
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Avand in vedere solicitarile unitatilor de invatamant din Municipiul Alexandria,  se 

propune achizitionarea unor pachete interactive care cuprind table interactive, 

videoproiectoare,  suporturi profesionale pentru perete si aplicatiile software interactive, care 

sa asigure o experiența de invațare mult mai buna decat folosind doar metode clasice, ducand 

la creșteri semnificative ale concentrarii, receptivitatii si implicarii elevilor in timpul orelor. 

Astfel, pentru anul 2020,  este necesara o alocatie de 148.500,00 lei.  

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Elaborare Studiu geotehnic+elaborare Studiu topografic+intocmire documentatie 

pentru emitere CU+avize si acorduri pentru obiectiv"Construire baza sportiva tip 1" 

Sos.Turnu Magurele, Municipiul Alexandria, Baza sportiva Peco; 
In anul 2019, UAT Municipiul Alexandria, a solicitat Companiei Nationale de 

Investitii(CNI) includerea in Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, 

pe lista sinteza a Subprogramului "Complexuri Sportive", a obiectivului  de investitii 

"Construire baza sportiva tip 1", Sos.Turnu Magurele, Municipiul Alexandria . 

Prin adresa nr.11451/17.10.2019,CNI-SA, ne aduce la cunostinta ca obiectivul de 

investitii mentionat mai sus ,a fost introdus pe lista sinteza a Subprogramului"Complexuri 

Sportive", aprobata prin Ordin MDRAP nr.2833/09.10.2019, iar pentru promovarea 

obiectivului de investitii in etapa a doua ,este necesar sa elaboram urmatoarele documentatii:  

studiu geotehnic, studiu topografic, documentatie pentru emitere certificat de urbanism 

insotit de documentatii pentru obtinere avize si acorduri. 

Astfel in vederea  finalizarii elaborarii documentatiilor pentru anul 2020 este necesara 

o alocatie de 19.600,00 lei. 

 

-Sistem 3D Pasiv-Cinema Alexandria 

           Avand in vedere adresa nr.28250/11.12.2019 a Biroului Achizitii Publice, prin care ne 

aduce la cunostinta ca nu se mai comercializeaza baterii pentru ochelarii 3 D , este necesara 

modernizarea sistemului de proiectie de la "Cinema Alexandria",prin achizitionarea unui filtru 

LCD polarizant si a unui ecran de proiectie polarizant. 

Astfel, pentru anul 2020,  este necesara o alocatie de 56.500,00 lei.  

 

Cap.68-ASISTENTA SOCIALA 

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Autoturism -1 buc; 

La nivelul institutiei se intocmesc un numar mare de anchete sociale, efectuate la 

domiciliul persoanelor, de catre personalul cu atributii in asistenta sociala cu aplicarea 

legislatiei in vigoare. 

Avand in vedere solicitarea nr.510/17.01.2020 a Directiei de Asistenta Sociala, se 

propune achizitionarea unui autoturism, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii 

institutiei, avand in vedere ca autovehiculele din dotare nu sunt suficiente, pentru numarul 
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mare  a anchetelor sociale efectuate  (persoane cu ajutor social, persoane cu ajutoare solciaale 

de urgenta,persoane cu handicap cu asistent personal sau indemnizatie lunara).           
   Astfel pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 50.000,00 lei. 

   

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Amenajare Club Pensionari 

Clubul pensionarilor functioneaza in prezent in incinta cladirii Casei de Cultura din 

Municipiul Alexandria. 

Deoarece Casa de Cultura  a Municipiului Alexandria va intra intr-un proces de 

reabilitare si modernizare, este necesara mutarea clubului in alta locatie, in vederea 

desfasurarii in continuare a activitatilor specifice. 

Astfel a inceput amenajarea unui spatiu in hala veche a Pietei Centrale din Municipiul 

Alexandria, situat la etajul I al cladirii vechi, precum si spatiul  de la etajul I al cladirii noi 

(partial). 

Lucrarile  constau in reabilitarea acestor spatii si  recompartimentarea lor, in vederea 

crearii de spatii noi cu diverse functiuni: sali de sah, remi, biliard, tenis de masa, biblioteca, 

birouri pentru asociatiile de pensionari, spatii de depozitare, sala multifunctionala, sala de 

claculatoare, grupuri santitare, etc. 

Astfel, pentru anul 2020, pentru  finalizarea executiei lucrarilor , este necesara o 

alocatie, de 700.000,00lei.  

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020 

 

-Elaborare Plan Urbanistic Zonal-PUZ-zona H.C.C. 

Avand in vedere solicitarea Directiei Arhitect sef-Compartiment Urbanism 

nr.18348/20.08.2019, pentru incadrarea urbanistica si stabilirea conditiilor de parcelare, 

construibilitate si acces, relatiile cu vecinatatile, indici de ocupare a terenului, inaltimea 

maxima a constructiilor, estetica urbana a zonei nou infiintate, posibilitati de racordare la 

retelele edilitare existente, volumetria constructiilor si estetica urbana a acestora, in scopul 

dezmembrarii terenului analizat in parcele, cu  folosinta curti-constructii si strazi, este 

necesara elaborarea unui Plan Urbaniztic Zonal-PUZ-zona H.C.C, pentru teren in suprafata de 

15155 mp ,in conformitate cu prevederile art.47, alin.(3) din Legea 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie  de 39.900 ,00 lei. 

 

-Sistem de supraveghere video platforme de gunoi 

Avand in vedere faptul au fost identificate deseuri depozitate pe langa platformele 

amenajate pentru colectarea deseurilor din Municipiul Alexandria al caror responsabil nu a 

putut fi identificat, se propune  dotarea platformelor de gunoi cu sistem de supraveghere video 

in vederea securizarii lor si identificarea in timp util a persoanelor care depoziteaza 

necontrolat deseurile, astfel incat toti cetatenii sa  colecteze in mod selectiv. 

Astfel pentru anul 2020, este necesara o alocatie  de 50.000 ,00 lei. 
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Pentru  desfasurarea în conditii optime a  activitatii,  serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune prin adresa nr.195/20.01.2020 

achizitionarea urmatoarelor pentru anul 2020: 

 

- Echipamente pentru locuri de joaca-160.000,00 lei, necesare pentru inlocuirea 

echipamentelor deteriorate din mai multe locuri amenajate in municipiul Alexandria cu 

destinatia de locuri de joaca pentru copii.  

 

-Placi alveolare pentru locurile de joaca(tartan)-160.000,00 lei, necesare pentru 

amenajarea spatiilor de joaca, montarea unor covoare de cauciuc(tartan), pe suport de nisip 
diverse culori,  care sa reusesca sa satisfaca dorinta de miscare a copiilor, asigurand totodata 

conditii optime pentru petrecerea timpului liber in conditii de siguranta. 

 

-Intocmire PT+DTAD pentru desfiintare cladiri( blocul B10 si blocul B11) din 

Municipiul Alexandria 

Avand in vedere elaborarea expertizelor tehnice in anul 2017, intocmite de un expert 

atestat, conform prevederilor din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, s-a stabilit 

ca solutie de interventie, ca blocurile nu mai indeplinesc condiitiile de locuire conform 

exigentelor Legii nr.114/1996-Legea locuintei, precum si costurile ridicate de consolidare si 

amenajare, se propune desfiintarea acestor cladiri degradate.  

Astfel, pentru anul 2020, in vederea intocmirii proiectului tehnic de desfiintare pentru 

cladirile mentionate mai sus, este necesara o alocatie de 65.000,00 lei. 

 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

 

A-Lucrari in continuare 

 

-Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria 

Investitia are ca scop imbunatatirea conditiilor de circulatie auto in orice zona a 

cartierului, asigurarea unor spatii speciale de parcare, precum si o retea de trotuare care sa 

asigure circulatia pietonala in conditii de maxima siguranta. 

De asemenea proiectul cuprinde amenajarea unor locuri de joaca, un  sistem public de 

iluminat, mobilier urban si amenajarea spatiilor verzi. 

Astfel pentru anul 2020, in vederea finalizarii obiectivului de investitii este necesara o 

alocatie  de 309.550 ,00 lei. 

 

-O mai buna conexiune  a oraselor Alexandria si Cherven Bryag la TEN-T- Proiectare si 

executie 

Avand in vedere importanta acestui sector de drum pentru municipiul Alexandria 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 reabilitarea carosabilului, trotuarele si intrarilor in curti  si amenajarea 

spatiilor verzi ale strazii , precum si colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul 
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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.  

De asemenea pe strazile Fabricii si Sos.Turnu Magurele sistemul rutier este degradat 

traficul se desfasoara cu mare greutate, fiind necesara reabilitarea acestor strazi prin 

amenajarea infrastructurii, precum si a stratului de uzura din asfalt pentru asigurarea 

conditiilor optime de siguranta si confort in circulatia rutiera si pietonala. 

Proiectul a fost depus si am obtinut finantare pe Programul Intereg V-A Romania-

Bulgaria, Axa Prioritara1-"O regiune bine conectata". 
Avand in vedere ca s-a semnat contractul de finantare nr.6116/19.03.2019, este 

necesara intocmirea proiectul tehnic si lansarea in executie a obiectivului. 

Astfel, pentru anul 2020 este necesara o alocatie de 1.573.680,00 lei reprezentand 

contributia UAT Municipiul Alexandria  la realizarea proiectului. 

 

 

B-Lucrari noi  

 

-Reabilitare cartier zona locurilor ANL-Sere  

Scopul obiectivului de investitii propus este de a reabilita si moderniza cartierul din 

zona blocurilor ANL-sere prin realizarea retelei de strazi ( carosabilul, trotuarele si intrarile in 

curti), pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de siguranta si 

confort privind circulatia pietonilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale si asigurarea 

accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea executiei lucrarilor, este necesara o alocatie  de 

500.000 ,00 lei. 

 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Mestesugari 

Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , pentru  

fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil 

transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 

scurgerii apelor pluviale, precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea executiei lucrarilor , este necesara o alocatie  de 

624.080 ,00 lei. 

 

Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada HCC(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea 

Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , pentru  

fluidizarea traficului pietonal, asigurarea conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil 

transversal, cu elemente geometrice, care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea 

scurgerii apelor pluviale, precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea , demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 397.300,00 lei. 
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-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Viitorului(tronson cuprins intre 

str.Al.Ghica-str.Unirii-dig Vedea) 
Scopul obiectivului propus  este de a reabilita trotuarele si intrarile in curti , si de 

amenajare a spatiilor verzi ale strazii, pentru  fluidizarea traficului pietonal, asigurarea 

conditiilor optime de circulatie, realizarea unui profil transversal, cu elemente geometrice, 

care sa se incadreze in prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale, aducerea la 

cota a caminelor de vizitare , a gurilor de scurgere precum si asigurarea accesului in curti. 

Astfel, pentru anul 2020, in vederea , demararii lucrarilor de executie, este necesara o 

alocatie  de 238.670,00 lei. 

 

 

 

                                                SEF BIROU 

                                           Andreea UNTESU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                                       Mihaela IVAN                  
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