Fişe de date

MUNICIPIUL ALEXANDRIA-

-

1. DATE GENERALE, SERVICII PUBLICE, UTILITATI
Indicatori (i)
Denumirea UAT
Număr localitati componente
Număr cartiere

Suprafata totala a localităţii din care (ha)
Suprafaţa agricolă din care (ha)
Teren arabil (ha)
Pășuni (ha)
Fâneţe (ha)
Vii (ha)
Livezi (ha)
Suprafaţa fondului forestier (ha)
Luciu de ape (ha)
Nr. ape curgătoare total, din care
Nr. râuri, fluviu
Nr. izvoare, pârâuri
Suprafata iazuri (ha)
Suprafata lacuri (ha) (balti)
Nr. lacuri (balti)
Nr. iazuri
Terenuri ocupate de construcţii total (ha)
Terenuri ocupate de construcţii industriale (ha)
Terenuri neproductive (ha)
Altitudinea medie a localităţii
Numar total ferme, din care
Numar total de ferme legumicole
Numar total de ferme de animale
Numar total de ferme piscicole
Specii de pesti in fermele piscicole
Numărul total de animale deţinute, din care –
-bovine
– ovine
– porcine
– pasari
- altele :

Valoare
Municipiul Alexandria
1
In municipiul Alexandria nu exista niciun
cartier oficial.
125 cvartale
9839
7899
7377
322
200
294
85
1
85
2
801
IAICA -32.635 m2, ISLAZ-274,54, Filatura18.528, IPTE-34.702.
256
41m
O ferma (Pigalex) si Asociatia Crescatorilor
de Animale
1
36013
507
2100
3956
27475
Caprine 720, Cabaline 85, Alibine 1170

1

Suprafaţa totală cultivată (ha)
Grâu
Porumb
Cartofi
Floarea soarelui
Leguminoase
Altele .................
Furnizori de energie electrică la nivelul localităţii: nr.
Furnizori de energie termică: nr
Furnizori gaze: nr
Furnizori apă: nr.
Furnizori de maşini şi echipamente nr.
Furnizori mijloace de transport si vehicule utilitare nr.
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat DA/NU
Lungime totala drumuri în localitate, din care
Drumuri europene (km)
Drumuri naţionale (km)
Drumuri judeţene (km)
Drumuri orasenesti (km)
Drumuri vicinale (km)
Străzi (km)
Asfalt (km)
Beton (km)
Piatră cubică (km)
Piatră (km)
Pământ (km)
Numărul de autoturisme înregistrate în localitate
Lungime retea feroviară din localitate: km
Nr. gari
Nr. halte
Reteaua de alimentare cu apă
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de apă

7318,5241
4236,25
614,1241
10
1835
12,37
Rapita 151, Orz 259,78, Vii 200
1
1
1
1
2
Da
72,285 km
3
69,285 km
65,774 km
6,511 km
Total 35.539 din care 1651 in anul 2012
4,36 km
1
1

Numărul cartierelor cu acces la rețeaua de apă
Numărul localitatilor cu acces la rețeaua de apă
Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă (transport și
distribuție) (km)
Volumul total de apă produsă (m3)
Consumul mediu de apă potabilă facturată lunar (m3)
Existenţa unui audit al performanței serviciului de
alimentare cu apă (Da/Nu)
Existenţa unei strategii de dezvoltare a serviciului de
alimentare cu apă (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind parametrii de calitate
ai apei furnizate
Serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de canalizare
Numărul cartierelor cu acces la rețeaua de canalizare
Numărul localitatilor cu acces la rețeaua de canalizare
Lungimea totală a rețelei de canalizare (km)

125 cvartale
1
81 km transport, 175 distributie

18.491 (80%)

2.195.862
182.989
Da
Da
260

18.302 (70%)
125 cvartale
1
75
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Tariful mediu al serviciului de canalizare facturat lunar pe
gospodărie (RON)
Existenţa unui audit al performanței serviciului de
canalizare (Da/Nu)
Existenţa unei strategii de dezvoltare a serviciului de
canalizare (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind serviciul de
canalizare
Reţeaua de alimentare cu gaze naturale
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de gaz
Numărul cartierelor cu acces la rețeaua de gaz
Numărul localitatilor cu acces la rețeaua de gaz
Lungimea totală a rețelei de gaz (km)
Tariful mediu al serviciului de gaz facturat lunar pe
gospodărie (RON)
Existenţa unui audit al performanței serviciului de gaz
(Da/Nu)
Existenţa unei strategii de dezvoltare a serviciului de gaz
(Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind serviciul de
gaz
Reţeaua de alimentare cu energie electrică
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de energie
electrică
Numărul cartierelor cu acces la rețeaua de energie
electrică
Numărul localitatilor cu acces la rețeaua de energie
electrică
Lungimea totală a rețelei de energie electrică (km)
Tariful mediu al serviciului de energie electrică facturat
lunar pe gospodărie (RON)
Existenţa unui audit al performanței serviciului de energie
electrică (Da/Nu)
Existenţa unei strategii de dezvoltare a serviciului de
energie electrică (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind serviciul de
energie electrică
Timpul de furnizare a energiei electrice (ore/zi)
Serviciul de iluminat public
Lungimea totală a drumurilor locale deservite de iluminatul
public (km)
Existenţa unui audit al performanței serviciului de iluminat
public (Da/Nu)
Existenţa unei strategii de dezvoltare a serviciului de
iluminat public (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind serviciul de
iluminat public
Timpul de furnizare a serviciului de iluminat public (ore/zi)
Serviciul de salubrizare
Nr. de operatori
Numărul gospodăriilor care beneficiază de serviciul de

10,97
Da
Da
485
Wirom Gas

1
55 km

CEZ

125 cvartale
1
172 km linii aeriene, 117,5 linii subterane

24 ore/zi
107 km
Da
Nu
In medie 12 ore/zi
1
18.869
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salubrizare (colectare a deşeurilor menajere)
Numărul total de utilaje folosite pentru serviciul de
salubrizare, din care:
Autogunoieră compactoare
Tractor cu remorcă
Echipamente specializate pentru spălatul şi stropitul
drumurilor publice
Echipamente specializate pentru măturatul drumurilor
(perii cilindrice, aspiratoare, etc)
Echipamente specializate pentru curăţarea zăpezii
(freze, pluguri, utilaje de împrăștiere antiderapant)
Transportul în comun
Mijloace de transport

12
9
2
3
11
S.C. Transloc Prest S.R.L
16, dintre care 11 autobuze si 5 microbuze
-

Rute:

-

ruta IAIA- HAN, cu o lungime de 4,5
Km ;
ruta IAIA-IRA, cu o lungime de 6
Km ;
ruta Calea Bucuresti- IRA, cu o
lungime de 4,6 Km.

4

2. POPULATIA
Numărul locuitorilor

4.5434

Bărbaţi

2.2040

Femei

2.3394

Preşcolari

1.227

Şcolari

8.961

Pensionari

10.715

Populaţia aptă de muncă

16.674

Şomeri (indemnizaţi)

Someri indemnizati 372.
Someri neindemnizati 773.

Numărul persoanelor angajate

16.674

Numărul persoanelor fără ocupaţie

1.145

Etnii

-romani;
-rromi;
-maghiari;
-alte nationalitati.

Religie

-crestini ortodocsi;
-adventisti;
-baptisti;
-crestini dupa evanghelie;
-alte culte religioase

Numărul gospodăriilor:
Evoluţia construcţiilor de locuinţe în
ultimii cinci ani. De menţionat dacă sau folosit fonduri publice sau au fost
construite în regie proprie

2008

2009

2010

2011

2012

62

45

54

51

39

Locuinte din
fonduri
private

Locuinte din
fonduri
private

Locuinte

Locuinte

Locuinte

din fonduri
private

din fonduri
private

din fonduri
private
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3. SERVICII MEDICALE
Dispensar uman

1

Farmacie umană

31 farmacii de stat si private;

Cabinet individual medicina de familie

Cabinete medicale individuale-35;

Cabinet stomatologic

Cabinete medicale individuale stomatologice-31;

Spital

Spitalul Judetean Teleorman;

Cabinet medical în şcoli / grădiniţe

Dispensare medicale scolare-5;

Medici

150

Asistenţi medicali

588

Stomatologi

33

Farmacişti

23

Cabinete veterinare

4

Farmacie veterinară

4

Medici veterinari

6

Tehnician veterinar

17

Circumscriptie Sanitar veterinara

1
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4. INVATAMINT, CULTURA, CULTE
Grădiniţe / creşe

7

Alexandria

Şcoli

6

Alexandria

Licee

6

Alexandria

Laboratoare şcolare

53

Alexandria

Ateliere şcolare

13

Alexandria

720

Alexandria

Casa de Cultura a Sindicatelor

1

Alexandria

Cinematograf

-

Teatru

-

Număr cadre didactice (primar/gimnaziu/liceu)

Biblioteci şcolare* si Biblioteca

16

Judeteana Teleorman*

1

Fond de carte total 390.007, numarul total de
salariati in biblioteci este de 14 de persoane.
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5. INFRASTRUCTURA DE DRUMURI SI TRANSPORT
Drumuri
E

Căi ferate

E 70 leagă Bucureştiul, prin Alexandria, de Roşiorii Rosiorii deVede-Zimnicea
de Vede, Caracal, Craiova, Timişoara;

DN D.N. 52 leagă Alexandria de Turnu Magurele,
Corabia, Calafat, D.N. 51 leagă Alexandria de
Zimnicea;
DJ

D.J. 504 leagă Alexandria de Piteşti şi Câmpulung;
D.J. 601 leagă Alexandria, prin Găeşti, de
Târgovişte; D.J. 506 face legatura între Alexandria
şi Giurgiu.

DC -

Distanţa faţă de oraşele apropiate şi oraşele mari, port, aeroport, benzinărie, gară
Oraşe mari

Bucuresti 88 km, Pitesti 120 km, Craiova 141 km

Oraşe apropiate

Rosiorii de Vede 33 km, Videle 51 km,

Oraşe apropiate

Turnu Magurele 48 km, Zimnicea 41 km.

Aeroport

-

Port

-

Autostradă

-

Drum naţional

Nod rutier

Drum european

Nod rutier
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6. AGREMENT, TURISM, ZONE VERZI
Agrement, turism

Zona de agrement a locuitorilor mun. Alexandria este Parcul Padurea
Vedea, situate in partea de nord a municipiului, care este atestata din 1911 ca
padure de agrement.
Datorita asezarii geografice dar si interesului istoric destul de redus, Alexandria
nu este un oras deosebit de atractiv din punct de vedere turistic.
Ca atare si serviciile hoteliere sunt pe masura. Exista un hotel in centrul
municipiului, hotelul „Parc” cu standard de doua stele, avand 240 locuri de
cazare, bar, restaurant si terasa.
De asemenea mai exista si un hotel de trei stele “Red Hotel Comfort”situat
pe str. Bucuresti.
Oaspetii care doresc sa iasa din atmosfera citadina, sa se cazeze in mijlocul
naturii , o pot face la motelul „Hanul cu Noroc” aflat pe DN 6, la iesirea din
Alexandria spre Rosiorii de Vede, complexul „Rustic” situat in padurea Vedea,
sau la complexul “Mara” aflat pe DN 6, la iesirea din Alexandria spre Rosiorii de
Vede.
Ambele ofera locuri de cazare, dar si preparate culinare traditionale
inambient zonal specific.
Centrul civic dispune de un numar de restaurante, baruri, terase, cofetarii
care ofera celor interesati servicii de cea mai buna caliatate.

Obiective turistice

Catedrala „Sfantul Alexandru”, Busturile fondatorilor or aşului – Domnitorul
Alexandru Dimitrie Ghica şi Hatmanul Mihăiţa Filipescu, Biserica "Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel", Ansamblul fostului conac Victor Antonescu – Capela, Grupul
Şcolar Agricol, Monumentul eroilor căzuţi în Decembrie 1989, Statuia lui Liviu
Vasilică, Muzeul Judetean Teleorman, Situl arheologic de la Alexandria, punct "La
Gorgan”, Situl arheologic de la Alexandria punct la “Magura de la podul
Nanovului, ansamblu urban "Str. Constantin aBrâncoveanu", Ansamblu urban
"Str. Libertăţii", Ansamblu urban "Str. Avocat Alexandru Colfescu", Gara
Alexandria, Podul metalic peste râul Vedea.

Parcuri/spaţii verzi

Parc Catedrala, Parc Padurea Vedea, Parc Central (Primarie), Parc Cinema, Parc
CEC-Prefectura.

Baze sportive (număr, dotări)

Sali de sport -7 (vestiare, dusuri, etc), terenuri de sport -13 (imprejmuite,
suprafata sintetica, zgura, etc), 1 sala polivalenta (vestiare, dusuri, tribuna cu
capacitate de 1000 locuri).
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