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REFERAT DE APROBARE 

 

Priveste: aprobarea proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii 

,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 

din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea 

de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 

regiunile urbane și rurale 

 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 

în cadruI Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul 

POR/2017/4/4.3/1 - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale, Municipiul Alexandria si-a propus să depuna la 

finantare in cadrul acestei prioritati de investitii, proiectul ,,Imbunătățirea condițiilor 

infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, 

in data de 20 decembrie 2018, Cererea de Finantare cu nr. S/TR/2017/4/4.3/1/1091/20.12.2018. 

Prioritatea de investitii 4.3  are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 

sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România. Această 

prioritate de investiție se adresează municipiilor – reședință de județ din România, din regiunile 

de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, 

contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit și prin 

activități complexe care vizează ocuparea forței de muncă, creșterea educației, îmbunătățirea 

asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și siguranță publică. 

 In cadrul Obiectivului specific pentru aceasta prioritate de investitii este imbunătățirea 

regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de 

județ din România. 

Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii deja existente (sistem de canalizare, 

suprafata carosabila, retele de iluminat si sistem de canalizare) si realizarea unor spatii de 

recreere urbana, care sa indeplineasca normele legale, astfel incat aceasta investitie sa conduca 

la: Imbunatatirea, modernizarea si extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din Municipiul 

Alexandria; Promovarea coeziunii sociale prin imbunatatirea mediului construit; Asigurarea 

egalitatii de sanse, a grupurilor defavorizate si a celor cu probleme de ordin social prin 

regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatii ce traieste in zona blocurilor 100; 

Asigurarea unor spatii de recreere si locuri de joaca pentru copii; Asigurarea bunastarii 

comunitatii prin reabilitarea sistemului de canalizare si iluminare. 



Obiectivele specifice ale proiectului vor consta in: 

1. Modernizarea acceselor carosabile cu o suprafata totala de 3 780 mp, prin refacerea 

integrala a infrastructurii rutiere in perioada de implementare a proiectului. 

2. Refacerea si extinderea trotuarelor cu suprafata totala de 1 880 mp, in corelare cu 

modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea si cresterea sigurantei traficului 

pietonal in perioada de implementare a proiectului. 

3. Realizarea de suprafete ecologice-1650mp. 

4. Realizarea unei retea de canalizare pluviala care va facilita preluarea si evacuarea apelor 

provenite din precipitatii in zona marginalizata ce face obiectul prezentului proiect, in 

perioada de implementare a proiectului. 

5. Modernizarea retelei de iluminat stradal cu scopul cresterii sigurantei si confortului 

comunitatii din zona blocurilor 100 ce se va realiza prin prezentul proiect. 

6. Realizarea unui spatiu de joaca pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, respectiv 3-

12 ani si a unei zone de recreere urbana (zona de agrement) cu o suprafata totala de 

650mp, in vederea regenerarii fizice si sociale din zona blocurilor 100, propuse a fi 

realizate prin prezentul proiect. 

7. Amenajare de spatii verzi adicente blocurilor in suprafata de 1910 mp, pana la finalizarea 

proiectului. 

Astfel, in urma finalizarii etapei de Evaluare Tehnica si Financiara si declararii ,,admis” a 

proiectului de investitii ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din 

zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, de catre Organismul Intermediar ADR Sud 

Muntenia, prin Scrisoarea nr.19303/31.10.2019,  in conformitate cuprevederile art. 136 alin. (1) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de 

hotarare de catre Directia Tehnic Investitii si Directia Economica in vederea aprobarii proiectului  

si a cheltuielilor legate de proiect ,,Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru 

comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru 

regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 

rurale, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1, Cod SMIS 127991,  in forma elaborata. 
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