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Priveste: aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarile de intretinere si  

                reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria. 

 

 

 Prin Expunerea de motive nr. 13917/25.06.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-

economice pentru  lucrarile de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in 

municipiul Alexandria. 

Propunerea privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru  lucrarile de intretinere si 

reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria este oportuna si legala, 

drept pentru care se va initia proiectul de hotarare propus care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 

depus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiul Alexandria. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea documentatiei tehnico-economice 

pentru  lucrarile de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul 

Alexandria. 

Necesitatea lucrarilor este prezentata detaliat de Directia Athitect sef prin Nota de fundamentare cu 

privire la lucrarile de intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul 

Alexandria. 

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Executarea lucrarilor prezentate va conduce la dezvoltarea economica si sociala favorizandu-se 

cresterea activitatilor din domeniile comercial si al serviciilor. Totodata se va asigura un trafic rutier in 

conditii de siguranta si confort. 

Lucrarile propuse a se executa urmaresc imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor 

din municipiu. Pe de alta parte, realizarea acestor lucrari ar conduce la o crestere a fluxului de mijloace 

de transport atat in interes comercial cat si acu autovehiculele personale.  



Prezentul proiect se considera necesar si oportun avand in vedere starea generala de degradare a  

infrastructurii rutiere si pietonale care provoaca discomfort in deplasare, deteriorarea prematura a 

autovehiculelor, trafic ingreunat la nivelul municipiului. 

 Având în vedere starea în care se găseşte infrastructura rutiera si pietonala, se propun in 

principal, lucrari de reparatii astfel: 

 lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere și pietonale; 

 lucrări de asternere de îmbrăcăminți asfaltice;  

 lucrările de nivelare a suprafeţelor; 

 lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică; 

 lucrări de desfacere şi înlocuire a bordurilor degradate cu borduri noi ; 

 reparații ale sistemelor colectoare și de dirijare a apelor pluviale; 

 lucrări de reparații acostamente, inclusiv căi de acces pietonale și trotuare în interiorul 

localităților; 

 inlocuirea indicatoarelor de circulație şi reconditionarea stâlpilor acestora; 

 refacerea si întreţinerea marcajului rutier; 

 înlocuirea/ ridicarea la nivel a gurilor de scurgere la canalizarea subterană; 

 înlocuirea/ ridicarea la nivel a capacelor și ramelor pentru căminele de vizitare ale instalațiilor; 

 lucrări de suplimentare a numărului de guri de scurgere, daca este cazul; 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile  HG  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 1851 din 9 mai 2013, republicat cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare locala; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene; 

 Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 

locale; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit Raportul de specialitate la 



proiectul de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru  lucrarile de 

intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 
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