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DIRECTIA TEHNIC INVESTITII                                                                   Aprob,                                                                                                                                                                                                                        

Nr.18665/22.08.2019                                                                                        PRIMAR, 

                                                                                                                    Victor DRAGUSIN 
 
  

 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind alocari bugetare pentru obiectivele de investitii 

finantate partial sau integral din bugetul local in anul 2019 

(rectificare luna august) 
 

 

 

Cap. 65 – INVATAMANT 

B-Lucrari noi  

Prin Hotararea nr.5814/22.08.2019 pentru modificarea art.nr.2 din Hotararea 

nr.4618/20.10.2015, modificata prin Hotararea nr.5178/20.09.2017 si nr.5534/01.11.2018, a 

fost aprobat imprumutul  pe anul 2019, contractat de la CEC BANK SA  in anul 2015 in baza 

Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4618 din 20.10.2015, astfel: 
-Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr.6 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 500.000,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 500.000,00 lei din credit CEC BANK. 

-Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr.7 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 190.000,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 190.000,00 lei din credit CEC BANK. 

- Modernizare si reparatii la Scoala gimnaziala Mihai Viteazul 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 1.000.000,00 lei 

si se suplimenteaza cu suma de 1.000.000,00 lei din credit CEC BANK. 

-Construire imprejmuire incinta la "Colegiul National Al.D.GHICA"  

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 410.000,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 410.000,00 lei din credit CEC BANK. 

 

A-Lucrari in continuare 

-Reabilitare cresa nr.4 in Municipiul Alexandria –Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei, 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

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

Alexandria– Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

-Modernizare si reabilitare cladire Gradinita cu P.P. nr.7 in Municipiul Alexandria -

Proiectare+executie 
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Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

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

executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 1.600.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

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

Alexandria-Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 2.000.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

-Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu in Municipiul 

Alexandria- Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

-Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr.5 in Municipiul Alexandria- 

Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

-Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6 in Municipiul Alexandria- 

Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

-Reabilitarea si modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scolii gimnaziale nr.7 in 

Municipiul Alexandria- Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 200.000,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

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

Proiectare+executie 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul cu suma de 452.990,00 lei 

reprezentand contributia de la bugetul local pentru realizarea proiectului. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 

-Sistem supraveghere video Liceul Teoretic Al.D.Ghica 

Se suplimenteaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 500,00 lei. 

-Intocmire documentatie si executie lucrari pentru obtinerea autorizatiei privind 

securitatea la incendiu la Liceul Teoretic Al.D.Ghica 

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

 

Cap. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

B-Lucrari noi  

Prin Hotararea nr.5814/22.08.2019 pentru modificarea art.nr.2 din Hotararea 

nr.4618/20.10.2015, modificata prin Hotararea nr.5178/20.09.2017 si nr.5534/01.11.2018, a 

fost aprobat imprumutul  pe anul 2019, contractat de la  CEC BANK SA  in anul 2015 in baza 

Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4618 din 20.10.2015, astfel: 
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-Sistematizare verticala si racorduri la utilitati "Centru multifunctional pentru tineri" 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 500.000,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 500.000,00 lei din credit CEC BANK. 

 

C.- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019 

Prin adresa nr.4719 din data de 23.08.2019, serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune pentru anul 2019 repartizarea sumelor 

reprezentand economii la bunurile mentionate mai jos pentru sectiunea de functionare astfel: 

-Covor sintetic teren fotbal  parc padurea Vedea 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 19.850,00 lei. 

- Generator ULV , diesel 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 590,00 lei. 

-Biciclete electrice 
Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 9.700,00 lei. 

-Masa de sah/table Parc padurea Vedea 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 130,00 lei. 

-Pompa filtrare si recirculare apa strand Vedea 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 600,00 lei 

 

 

Cap. 70. - SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 

B-Lucrari noi 

Prin Hotararea nr.5814/22.08.2019 pentru modificarea art.nr.2 din Hotararea 

nr.4618/20.10.2015, modificata prin Hotararea nr.5178/20.09.2017 si nr.5534/01.11.2018, a 

fost aprobat imprumutul  pe anul 2019, contractat de la  CEC BANK SA  in anul 2015 in baza 

Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4618 din 20.10.2015, astfel: 
-Amenajare Club Pensionari 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 1.400.000,00 lei 

si se suplimenteaza cu suma de 1.400.000,00 lei din credit CEC BANK. 

-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  de A.N.L.,a determinat 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 si lucrari de sistematizare. 

Astfel pentru anul 2019 pentru lansarea in executie  executie a restului de executat , 

este necesara o alocatie din credit de 600.000,00 lei.   

 

C.-Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019  

-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 
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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 2019, este necesara o alocatie  de 39.900 ,00 lei. 

-Elaborare de studii geotehnice efectuate pe sectoare in Municipiul Alexandria 

            Obligativitatea realizarii unui studiu geotehnic este reglementata prin lege, acesta 

constituind baza in elaborarea memoriilor tehnice de rezistenta pentru constructiile civile, 

industriale, drumuri poduri, cai ferate, retele de apa si gaze, amenajari hidrotehnice.lucrari de 

constructii pent ru stabilirea terenului,etc.Studiul geotehnic este necesar pentru toate tipurile 

de constructii sau atunci cand se intervine asupra lor(consolidari,extinderi,etc). 
             Pe de alta parte, studiul geotehnic ofera informatii foarte utile pentru stabilirea 

sistemului de fundare al constructiilor, si ar trebui intocmit si fara a tine cont de 

obligativitatea impusa de lege.Realizarea unei constructii fara a cunoaste datele geotehnice 

poate duce la afectarea integritatii constructiei sau, pe de alta parte la supradimensionarea 

proiectului de structura care va  aduce costuri mai mari nejustificate. 

Tinand cont de solicitarea Directiei Arhitect sef-Compartiment Urbanism 

nr.18685/22.08.2019, in vederea elaborarii de studii geotehnice efectuate pe sectoare in 

municipiul Alexandria, pentru anul 2019 este necesara o alocatie  de 50.000 ,00 lei. 

Prin adresa nr.4719 din data de 23.08.2019, serviciul public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, propune pentru anul 2019 repartizarea sumelor 

reprezentand economii la bunurile mentionate mai jos pentru sectiunea de functionare astfel: 

- Generator sudura, diesel 

              Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 850,00 lei. 

- Echipamente pentru locuri de joaca 

              Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 5.200,00 lei. 

- Freza de zapada 

              Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 2.500,00 lei. 

- Sararita autoincarcabila 

             Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 35.000,00 lei. 

- Transportor elicoidal - snec incarcare material antiderapant 

             Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 10.000,00 lei. 

-Placa compactoare 

     Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 1.440,00 lei. 

 

Cap. 84 –TRANSPORTURI 

A-Lucrari in continuare 

Prin Hotararea nr.5814/22.08.2019 pentru modificarea art.nr.2 din Hotararea 

nr.4618/20.10.2015, modificata prin Hotararea nr.5178/20.09.2017 si nr.5534/01.11.2018, a 

fost aprobat imprumutul  pe anul 2019, contractat de la  CEC BANK SA  in anul 2015 in baza 

Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.4618 din 20.10.2015, astfel: 
-Modernizare zona Veterani  in Municipiul Alexandria 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 952.990,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 952.990,00 lei din credit CEC BANK. 
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 B-Lucrari noi 

-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii 

Se diminueaza valoarea prevazuta initial in bugetul local cu suma de 500.000,00 lei si 

se suplimenteaza cu suma de 500.000,00 lei din credit CEC BANK. 

-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 2019, in vederea lansarii in executie  a obiectivului, este necesara o 

alocatie din credit  de 3.500.000,00 lei. 
-Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str. 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 2019, in vederea lansarii in executie a obiectivului este necesara o 

alocatie din credit 700.000,00 lei. 

 

 

 

P. DIRECTOR EXECUTIV, 

Claudia PIRJOLEA 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                              Intocmit, 

                                                                                                                         Mihaela IVAN                  
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