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DREPT LA REPLICĂ,
cu privire la articolul ”Județul Teleorman ținut în umbră de baronii PSD”, publicat în ziarul Mara

Cu referire la ACUZELE NEFONDATE, lansate în spațiul public, urmare articolului << Județul
Teleorman ținut în umbră de baronii PSD>>, publicat de ziarul Mara, formulăm prezentul răspuns,
pentru CORECTA INFORMARE a cititorilor dumneavoastră.
Având în vedere faptul că în spațiul public apar din ce în ce mai multe materiale fără a fi
verificate în vreun fel de cei ce le publică, venim cu următoarele precizări, potrivit celor inserate în
materialul dvs. referitor la ”(...) Asta pentru că toți cei ajunși la putere nu au făcut altceva decât să-și
angajeze apropiații în posturi calde și bine plătite cu scopul de a-și consolida puterea. Cele mai bune
exemple sunt date de primarul Alexandriei, Vitor Drăgușin (...). Nici unul dintre aceștia nu au fost în
stare să atragă banii de la Guvern sau fondurile europene.(...)”. Dorim, pe această cale, să informăm
în mod corect cetățenii Municipiului Alexandria, drept pentru care, furnizăm următoarele informații cu
privire la proiectele ce au fost finanțate, aprobate la finanțare, cu bani europeni dar, și de la bugetul
de stat.
 Au fost semnate 15 contracte de finanțare din fonduri europene privind proiectele depuse de
către Primăria Municipiului Alexandria a căror valoare este în cuantum de 210.308.324,11 lei, după
cum urmează:
1. Sistem pentru managementul traficului rutier în municipiul Alexandria (obiectiv finalizat);
2. Sistem pentru managementul iluminatului public în municipiul Alexandria (obiectiv finalizat);
3. Sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității în municipiul
Alexandria (obiectiv finalizat);
4. Reabilitare adăpost pentru familii, persoane adulte și copii aflați în dificultate (obiectiv finalizat);
5. Fermă Grup Școlar Agricol (obiectiv finalizat);
6. O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T (contract aflat în stadiul de
implementare);
7. Reabilitare termică sediu primarie (contract aflat în stadiul de implementare);
8. Rețea de iluminat public în incinta fostei U.M. în municipiul Alexandria (contract aflat în stadiul de
implementare);
9. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public
ecologic (contract aflat în stadiul de implementare);

10. Amenajare peisagistică parc fosta U.M. în municipiul Alexandria (contract aflat în stadiul de
implementare);
11. Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu P.P. Ion Creangă
(contract aflat în stadiul de implementare);
12. Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din
municipiul Alexandria (contract aflat în stadiul de implementare);
13. Achiziție mijloace de transport public – Autobuze electrice (contract aflat în stadiul de
implementare)
14. Implicarea comunității și planificare strategică – O primărie mai aproape de cetățeni! (contract
aflat în stadiul de implementare);
15. Reabilitare clădire laboratoare Liceul Tehnologic nr.1 (proiect aflat în faza de precontractare)
(contract aflat în stadiul de implementare).

 Lista proiectelor de investiții finanțate de la bugetul de stat prin Agenția Națională pentru
Locuințe (ANL), în cuantum de 29.476.358,56 lei, după cum urmează:
1. Locuințe pentru tineri destinate închirierii specialiștilor în sanatate, bloc G Modern (obiectiv
finalizat);
2. Construire blocuri de locuințe pentru tineret – 55 ap. (obiectiv finalizat);
3. Construire blocuri de locuințe pentru tineret – 35 ap. (obiectiv finalizat);
4. Construire blocuri de locuințe pentru tineret – 70 ap. (aflat în faza de execuție lucrări).
 Lista proiectelor de investiții finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, în cuantum total de
58.018.115,72 lei, după cum urmează:
1. Construire grup sanitar Școala Gimnazială nr. 5 (obiectiv finalizat);
2. Construire vestiare + grup sanitar la Liceul Teoretic Al. I. Cuza (obiectiv finalizat);
3. Modernizare strada Mircea cel Bătran – Alexandria tronson I și II (obiectiv finalizat);
4. Infrastructură și utilități pe soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. (obiectiv finalizat);
5. Reamenajare și refuncționalizare clădire (fost atelier) Liceul Teoretic Al. I. Cuza în Municipiul
Alexandria (obiectiv finalizat);
6. Reabilitare Creșă nr. 4 (aflat în faza execuție lucrări);
7. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii Grădiniței cu P.P. nr. 4 (aflat în faza de execuție lucrări);
8. Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr. 7 (aflat în faza de execuție lucrări);
9. Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare (aflat în faza de
execuție lucrări);
10. Modernizare și reabilitare clădire Școala Gimnazială Al. Colfescu (aflat în faza de execuție lucrări);
11. Reabilitare cădire Școala Gimnazială nr. 5 ( aflat în faza de licitație publică proiectare+execuție);
12. Reabilitarea și modernizarea localului Școala Gimnazială nr. 6 (contract de finanțare în
implementare);
13. Reabilitare, modernizare clădire (laboratoare multimedia) Școala Gimnazială nr. 7 (aflat în faza de
execuție lucrări);
14. Modernizare și reabilitare clădire Liceul Tehnologic nr. 1 (aflat în faza de execuție lucrări);
15. Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu P.P. nr. 10 (aflat în faza de execuție lucrări).
 Lista proiectelor de investiții finanțate și aprobate spre finanțare, de la bugetul de stat prin
C.N.I., în cuantum total de 105.600.277,92 lei, după cum urmează:

1. Sală de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 7 (obiectiv finalizat);
2. Sală de sport școlară la Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica (obiectiv finalizat);
3. Reabilitare sală multifuncțională - sală polivalentă (obiectiv finalizat);
4. Centru multifuncțional pentru tineri (aflat în faza de execuție lucrări);
5. Reabilitare ,,Casă de cultură” (aflat în faza de execuție lucrări);
6. Stadion Municipal (aflat în faza de execuție lucrări);
7. Reabilitare campus universitar al Universității Valahia din Municipiul Alexandria (obiectiv
finalizat).

 Lista proiectelor de investiții aflate în procedură de licitație publică a Proiectului Tehnic +
execuție, aprobate spre finanțare de către C.N.I., valoarea investițiilor fiind în cuantum de
41.230.750,00 lei, după cum urmează:
1.
2.

Reabilitare și dotare Piața Centrală a Municipiului Alexandria;
Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat.

Din informațiile prezentate mai sus, 444.633.826,31 lei reprezintă fonduri guvernamentale și
europene atrase de primarul Victor Drăgușin în ultimii ani.

Birou Investiții Fonduri Finanțare Internă,
Unteșu Andreea

Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Externă,
Pîrjolea Claudia

Întocmit,
Vîrban Liliana

