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Consideratii generale
Conceptul de dezvoltare înseamnă o reevaluare constantă a legăturii dintre
om si natură si militează pentru solidaritatea între generaţii ca unică soluţie
viabilă pentru dezvoltare.
„Strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria” este un proiect care
permite colectivităţii locale sa-şi fixeze obiective de dezvoltare durabilă şi să le
realizeze.
„Strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria” necesită regândirea
politicii de dezvoltare a oraşului şi definirea unei restructurări a acţiunilor publice,
o “revolutie“ a mentalităţii care necesită implicarea, în primul rând, a factorilor de
decizie.
Strategia trebuie să aibă sprijinul tuturor segmentelor societăţii civile,
autorităţilor locale, comunităţii oamenilor de afaceri, sindicatelor.
Dezvoltarea locală se va reflecta in economia regională. Acest lucru
presupune din partea actorilor dezvoltării locale şi a factorilor decizionali,
manifestarea unei mai mari flexibilităţi în înţelegerea şi adaptarea rapidă la
schimbările pieţei. Dezvoltarea locală presupune existenţa unui parteneriat local
şi a unei strategii coerente de dezvoltare.
Dezvoltarea durabilă reprezinta un răspuns la necesitatea rezolvării
problemelor cu care se confruntă comunitatea noastră, printr-o viziune strategică
unitară, exprimată în obiective specifice concretizate pe domenii de interes, cu
responsabilităţi clar definite.
Dezvoltarea durabilă înseamnă capacitatea de a răspunde necesităţilor
generaţiilor prezente, fără a diminua posibilităţile generaţiilor viitoare.
Trei principii fundamentează conceptul dezvoltării durabile: principiul
solidarităţii între oameni în timp şi spaţiu, principiul precauţiei (alegerea de azi
trebuie să fie reversibilă) şi principiul democraţiei participative (colaborarea
cetăţenilor şi factorilor socio-economici la stabilirea direcţiilor de dezvoltare).
Elementul motor al Strategiei este mobilizarea societăţii civile. Astfel, se
iniţiază dialogul între factorii locali (cetăţeni, producători, comercianţi, asociaţii,
instituţii) pentru a negocia obiectivele comune pentru o dezvoltare durabilă în
oraşul lor.
Etapele necesare implementării sunt: acceptarea conceptului de dezvoltare
durabila, identificarea disfuncţionalităţilor şi a cauzelor acestora, formularea
obiectivelor, prioritizarea problemelor, identificarea opţiunilor pentru actiune şi
fixarea termenelor, stabilirea programelor în concordanţa cu termenele,
elaborarea planului de acţiune, implementare şi monitorizare, evaluare şi
feedback.
Punerea în practică a Strategiei începe cu o fază de “diagnosticare“ care va
permite colectivităţii să facă un bilanţ al activităţilor sale (economic, social, de
mediu), în urma analizei problemelor şi evaluării priorităţilor rezultând prima
propunere a unui plan de măsuri strategice.
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„Strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria” oferă oportunitatea
unui dialog real între grupurile sociale şi colectivitate. Cetăţenii informaţi asupra
realităţilor locale, implicaţi în dezbaterile privind direcţiile de dezvoltare şi
participând activ la realizarea acestora, pot aprecia corect rezultatele acţiunilor
publice. Preocuparea pentru rezolvarea nevoilor comunităţii, pentru asigurarea
prosperităţii locuitorilor prin furnizarea competentă şi eficientă de servicii
specializate, reprezintă misiunea Primăriei Municipiului Alexandria.
Scopul definirii strategiei de dezvoltare pe termen mediu este acela de a
atrage afaceri noi şi investiţii, a creea noi locuri de muncă, menţinerea celor
existente, de a creea oportunităţi economice.
Prezentul document reprezintă redactarea unei strategii de dezvoltare
pentru Municipiul Alexandria în cadrul căreia se încearcă o abordare integrată a
dimensiunilor economice, sociale şi de protecţie a mediului.
Rolul strategiei este să ofere :
¾ o analiză preliminară a situaţiei municipiului;
¾ o prezentare a obiectivelor prioritare de dezvoltare;
¾ o identificare a politicilor şi măsurilor adecvate pentru realizarea
obiectivelor;
¾ o enumerare a proiectelor prioritare pe termen scurt şi mediu.
Strategia trebuie considerată ca un document de lucru şi un document
previzional, deschis şi perfectibil, în care obiectivele şi politicile devin obligaţii
pentru Primar si Primarie – ca instituţie executivă.
In acelaşi timp, obiectivele, politicile şi realizarea acestora trebuie sa fie
constant monitorizate şi corectate în aşa fel încât ele să fie în cea mai apropiată
adecvare cu evoluţiile şi realităţile constatate.
Strategia de dezvoltare a Municipiului Alexandria – în prezenta redactare –
caută să respecte orientările generale enunţate la Summitul Mondial de la Rio de
Janeiro din 1992 – respectiv găsirea unui echilibru între creşterea economică,
echitatea socială şi protecţia mediului.
Pentru Municipiul Alexandria, atât definiţia consacrată a dezvoltării
durabile: « dezvoltarea care garantează satisfacerea necesităţilor actuale fără să
compromită capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile
necesităţi » cât şi ideea de preocupare pentru « menţinerea vieţii pe planetă » au
o rezonanţă de maximă actualitate. Alexandria se confruntă pe plan local cu un
dezechilibru sever de dezvoltare economică şi socială - dezechilibru constatat
pentru majoritatea localităţilor mici şi medii. În acelaşi timp, nevoile de dezvoltare
şi obligaţiile de protecţie a mediului generează obligaţii la limita de suportabilitate
financiară.
Astfel, elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă şi de eficientizare a
eforturilor administraţiei locale, a mediului economic şi a societăţii civile
reprezintă singura alternativă realistă de supravieţuire şi dezvoltare a
municipiului şi a zonei.
Datele de bază care au stat la elaborarea prezentului document sunt datele
publice referitoare la situaţia municipiului şi cele direct sau indirect furnizate de
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serviciile Primăriei şi de operatorii serviciilor publice. Ele permit o evaluare
generală a situaţiei şi a tendinţelor precum şi identificarea obiectivelor şi
acţiunilor prioritare.
Este preconizată completarea prezentei strategii cu realizarea de analize
diagnostic sectoriale şi punctuale şi cu elaborarea unui document global de
sinteză. La finele fiecărui an, trebuie a fi elaborat un document de evaluare şi de
amendare a strategiei (feedback şi adecvare) şi care sa fie supus spre consultare
societăţii civile şi, apoi, spre aprobare Consiliului Local.
Consiliul Local Alexandria şi instituţia Primăriei abordează problemele
curente şi de dezvoltare ale municipiului şi ale zonei în perspectiva creşterii
autonomiei şi responsabilităţilor care le revin şi din dorinţa şi nevoia de a antrena
toate forţele – administraţia publică, mediul de afaceri şi antreprenorial,
sindicatele, ONG-urile şi simpli cetăţeni - în procesul de modernizare economică,
de echilibrare socială, de ameliorare a condiţiilor de viaţă şi de protejare şi
prezervare a resurselor umane şi de mediu.
De asemenea, Strategia de dezvoltare a Municipiului Alexandria, trebuie sa
se afle în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare şi cu Planul de Dezvoltare
Regională, precum şi cu Planul Local de Acţiune pentru Mediu şi politicile Uniunii
Europene în materie.
Necesitatea elaborării unei strategii globale de dezvoltare pentru Municipiul
Alexandria provine din zonele de constrîngeri şi provocări majore:
 situaţia actuală locală (economică, socială, financiară, culturală şi
instituţională),
 situaţia în contextul judeţean, regional şi naţional,
 situaţia în contextul european şi internaţional.
Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel local, regional, naţional şi european
arată fără dubiu că supravietuirea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales
ale celor mici şi medii cum este şi cazul pentru Alexandria, depind aproape
exclusiv şi în egală măsură de capacitatea Consiliului Local de :
¾ înţelegere a contextelor economice şi legislative şi a fenomenului de
globalizare,
¾ identificare a obiectivelor şi priorităţilor de acţiune şi dezvoltare,
¾ angajare a reformelor necesare şi proiectelor concrete,
¾ atragere şi motivare a societăţii civile,
¾ reabilitare a şi dezvoltare a infrastructurilor publice, a unui cadru
instituţional şi a unui mediu de afaceri stimulant pentru
întreprinzătorii şi investitorii privaţi,
¾ protejare şi valorizare a mediului şi resurselor locale şi zonale,
¾ amenajare a spaţiul comunitar şi de sporire a calităţii sale
ambientale,
¾ integrare în structuri asociative intercomunitare (între Consilii Locale
limitrofe).
O abordare coerentă a problemelor şi acţiunilor de răspuns nu poate fi
făcută decâ în cadrul unei analize globale şi a unui proiect elaborat.
Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie
de dezvoltare pentru Municipiul Alexandria revine Primarului - aparatului de
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specialitate al primarului - ca instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile
legale si Consiliului Local Alexandria, ca autoritate deliberativa.
Creşterea nivelului de autonomie locală măreşte atât libertatea de decizie a
Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii
economice şi sociale în care este chemat (obligat) să joace un rol esenţial, în
strîns partenariat cu societatea civilă şi cu mediul antreprenorial.
Această nouă postură a administraţiei locale conduce nemijlocit şi la
nevoia de mai multă transparenţă şi profesionalism în relaţia cu partenerii sociali
şi economici – respectiv la modernizarea şi eficientizarea propriului aparat.
Strategia - în forma sa adoptată de Consiliul Local - va implica:
analiza diagnostic a situaţiei actuale,
identificarea obiectivelor generale de dezvoltare,
definirea de « concepte » şi politici,
identificarea obiectivelor şi acţiunilor prioritare ( un plan anual şi un plan
multianual),
 stabilirea obligaţiilor şi atribuţiilor de execuţie ce revin instituţiei
Primarului.
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ALEXANDRIA – REPERE ISTORICE
Desi tanar din punct de vedere istoric, cercetarile arheologice efectuate in
zona in care este situat orasul, au scos la iveala urme de viata datand din
paleolitic, neolitic, epoca metalelor, evul mediu. Deci viata a inceput pe acest
teritoriu din zorii istoriei si s-a perpetuat, dezvoltat si perfectionat neincetat in
decursul veacurilor. Ideea intemeierii orasului Alexandria isi are originea in
hotararea unor grupuri de locuitori din Zimnicea si Mavrodin de a infiinta un oras
liber de orice ingerinta straina.
Intemeiat in 1834, dupa planurile urbanistice elaborate de inginerul austriac
Otto von Moritz (cel ce lucrase planurile oraselor Braila si Giurgiu si avea sa
execute, mai tarziu, planul viitorului oras Turnu Severin), orasul si-a luat numele
domnitorului de atunci al Tarii Romanesti, Alexandru Dimitrie Ghica (1834 – 1842)
ale carui oseminte se gasesc depuse astazi intr-un monumental sarcofag din
incinta Catedralei Episcopale „Sfantul Alexandru” din municipiu.
Harnicia intemeietorilor - agricultori, mestesugari si negustori -, conditiile
geografice si mai ales „Ekstruktia” - acea interesanta constitutie pe care si-au
alcatuit-o si dupa care s-au condus timp de 30 de ani: ’’o pilda de gandire profund
omeneasca, un exemplu de conducere democratica, prin reprezentanti alesi ai
locuitorilor si un omagiu adus principiului de libertate si pasnica conlocuire a
cetatenilor’’, toate au facut ca Alexandria sa evolueze, ca asezare, destul de
energic.
Comertul, dominat de afacerile cu cereale si vite, a constituit cea mai
importanta ramura a vietii economice pana la 1948. Dupa reinfiintarea judetului
Teleorman, in anul 1968, devenind resedinta acestuia, Alexandria beneficiaza de
importante investitii. Pe 27 iulie 1979 orasul Alexandria este declarat municipiu.
Alexadrenii s-au implicat in toate evenimentele de rascruce ale istoriei
moderne a Romaniei: Revolutia de la 1848, Unirea Principatelor Romane (1859),
Razboiul de neatarnare (1877-1878), Rascoala taraneasca din 1907; Razboiul
pentru reantregirea patriei (1916-1918) si cel de-al doilea Razboi Mondial (19391945).
Cu daruire, locuitorii Alexandriei au participat la Revolutia din decembrie
1989, iar in anii care au urmat, la toate marile transformari caracteristice perioadei
de tranzitie.
Astfel, Alexandria isi va afla ritmul propriu unei gasiri de sine, care sa-i
permita o integrare fireasca la nivel national si european.
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I. CADRUL DE DEZVOLTARE DURABILA
I.1 Evaluarea
I.1.1 Capitalul natural
I.1.1.1 Aşezarea geografică si relatiile in teritoriu
Municipiul Alexandria, resedinta judetului Teleorman, este situat in campia
joasa a Burnasului, pe malul drept al raului Vedea, ce izvoraste din dealurile de la
nord de Pitesti si se varsa in Dunare, la est de orasul Zimnicea.
Alexandria este oras de rang II, fiind definit ca un centru de importanta judeteana
cu functii, dotari si echipari diversificate si complexe. Avand in vedere pozitia
geografica a Alexandriei, evolutia sa se inscrie pe linia valorificarii acestei calitati
ca centru de decizie si platforma de dirijare a intereselor agentilor economici.
Coordonatele geografice ale municipiului sunt: paralela nordica de 43o si
38’ si meridianul estic de 25o si 30’.
Suprafaţa administrativă a municipiului Alexandria, conform Planului
Urbanistic General întocmit în anul 2003, este de 9.563 ha.
Municipiul Alexandria continua sa fie un nod de cai de comunicatie, facand
legatura intre capitala tarii, Bucuresti, si multe dintre orasele de provincie, sau
leaga aceste orase intre ele: E 70 (D.N. 6) care leaga Bucurestiul, prin Alexandria,
de Rosiorii de Vede, Craiova, Drobeta Turnu Severin si Timisoara; D.N. 52 care
leaga Alexandria de Turnu Magurele, Corabia, Calafat cu legatura spre Vidin
(Bulgaria); D.N. 51 care leaga Alexandria de Zimnicea; D.J. 506 care face legatura
intre Alexandria si Giurgiu, cu legatura spre Ruse (Bulgaria) continuand cu D.J.
504 spre Pitesti.
Municipiul Alexandria se afla pe linia ferata Rosiori Est-Zimnicea, realizata
la sfarsitul secolului trecut, legandu-l de un important nod de cale ferata, Rosiori
Nord, prin care se poate ajunge la toate magistralele feroviare din tara.
I.1.1.2 Factori de mediu si calitatea lor
Reţeaua hidrografică din zona municipiului Alexandria este alcatuită din
cursul raului Vedea, acesta avand trei afluienti si anume: paraul Bratcov, paraul
Burdea si paraul Teleorman.
Raul Vedea este situat in partea de sud a tarii, avand o lungime de 108 km,
izvoraste din platforma Cotmeana care apartine podisului Getic si se revarsa in
ostrovul Gasca in apropiere de localitatea Pietrosani, strabatand pana la
confluenta cu Dunarea judetele Arges si Teleorman.
In ceea ce priveste apele subterane din arealul municipiului Alexandria,
acestea sunt in totalitate freatice, se gasesc la o adancime mica 3 - 6 m, cu o
circulatie rapida si se afla sub directa influenta a conditiilor climatice.
Alimentarea cu apa a municipiului Alexandria se face in exclusivitate din
panza freatica, apa fiind pompata in reteaua de distributie de la urmatoarele
fronturi: Laceni, Orbeasca, Plosca, Peretu.
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Vegetaţia şi fauna
Prin configuraţia sa geografică, corespunzator reliefului si factorilor fizicogeografici, vegetatia zonei municipiului Alexandria este variata si bogata in specii
caracteristice florei sudice. Formatia floristica este caracteristica zonei de
silvostepa. Vegetatia spontana este reprezentata prin vegetatia lemnoasa (plopul
negru), subarboretul si buruienile in culturi.Conditiile naturale de sol si climatice
favorabile, fac sa se dezvolte foarte bine vegetatia cultivata (grau, porumb,
floarea soarelui).
Particularitatile solului si existenta unei retele hidrografice corelate cu o
vegetatie protectoare asigura o compozitie si raspandire variata a faunei. Astfel
exista mamifere atipice regiunii, cum ar fi vulpea si mistretul, cat si de stepa,
reprezentativ fiind iepurele. Pasarile sunt specifice zonei de stepa si silvostepa,
reprezentate prin: mierla, pupaza, ciocanitoarea, pitigoiul si privighetoarea. De
remarcat este prezenta fazanilor, specie originara din Caucaz si colonizata la noi.
Dintre speciile de pesti care populeaza apele din zona amintim: crapul,
carasul, bibanul si salaul.
Clima şi relieful
Clima este temperat continentala si se caracterizeaza printr-un
potential caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin
cantitati reduse de precipitatii, adeseori in regim torential, indeosebi vara,
precum si frecvente perioade de seceta, cantitatea medie anuala de precipitatii
fiind de 550-600 I / mp. Temperaturi maxime si minime absolute au fost: 42,90 C (5
iulie 1916) si 34,80 C (24-25 ianuarie 1942). Vanturile predominante sunt cele de vest
si de est. Crivatul bate din est mai ales in miezul iernii, iar austrul, vantul dinspre
sud si sud-est, cu o frecventa mai redusa, este foarte uscat, fierbinte si prevestitor
de seceta. In schimb, Baltaretul, dinspre Lunca Dunarii, este un vant cald si umed,
favorabil dezvoltarii vegetatiei.
Municipiul Alexandria este situat in cadrul Campiei Burnazului, sector
principal al Campiei Romane, regiune marginala dunareana care apare ca un
tampon longitudinal intre linia morfotectonica a Calnistei cu prelungirea ei spre
vest si albia Dunarii, cu aceeasi orientare de la vest la est si care domina regiunile
din jur mai joase, mai ales in regiunea estica, cu caracter evident peninsular.
Aerul
Atmosfera este cel mai important vector de propagare a poluanţilor, ale
căror efecte asupra componentelor mediului biotic şi abiotic se manifestă atât
local, cât şi la scară globală.
Dintre factorii de mediu, ponderea cea mai importanta in relatia dintre
starea de confort si sanatate a populatiei pe de o parte si calitatea mediului in
zonele locuite pe de alta parte, o detine aerul.
Actiunea factorilor de mediu asupra sanatatii este foarte diversa. Atunci
cand intensitatea poluarii este mai mare actiunea asupra organismelor este
imediata. Cel mai frecvent insa, actiunea factorilor de mediu are intensitate
redusa determinand o actiune cronica, de durata, cuantificarea efectului fiind
greu de evaluat.
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Poluarea atmosferei produce in primul rand afectiuni la nivelul aparatului
respirator.
Un aport insemnat in degradarea calitatii aerului il au centralele termice si
mijloacele de transport care emit in atmosfera oxizi de carbon, dioxid de sulf,
oxizi de azot si pulberi.
Reteaua de supraveghere a poluarii la nivelul municipiului Alexandria este
alcatuita din: 2 puncte de control pentru poluantii gazosi; 5 puncte de control
pentru pulberi sedimentabile; 1 punct pentru determinarea pulberilor in
suspensie - fractiunea PM 10 - si un punct de recoltare precipitatii.
In zona Alexandria, in anul 2004, s-au efctuat determinari ale concentratiilor
medii zilnice ale NO2, care nu au pus in evidenta depasiri ale concentratiei
maxime admisibile (CMA) pe 24 ore (100 µg/mc) comparativ cu STAS nr. 12574/87.
Concentratiile maxime la 24 ore pentru NO2 au fost de 54,34 µg/mc in punctul de
control A.P.M. Alexandria si respectiv 51,70 µg/mc in punctul de control SE
Alexandria.
Concentratiile medii anuale s-au situat sub valoarea limita anuala (40
µg/mc), in cele doua puncte de control.
Concentratiile medii anuale ale indicatorului NO2 pentru anul 2004 au
scazut in cele doua puncte de control, comparativ cu anul 2003, dar se mentin
ridicate fata de anii 2000-2002. In semestrul I 2005, concentratiile medii
semestriale au fost de 9,67 µg/mc in punctul de supraveghere A.P.M. Teleorman,
respectiv 10,48 µg/mc in punctul SE Alexandria.
Principalele surse generatoare de emisii de oxizi de azot au fost
reprezentate de trasportul rutier, centralele termice, arderea combustibilior in
gospodarii.
Concentratiile de dioxid de sulf (SO2) au fost determinate in municipiul
Alexandria, de asemenea, prin masuratori medii zilnice care nu au pus in evidenta
depasiri ale CMA pe 24 ore (250 µg/mc) comparativ cu STAS nr. 12574/87. De
asemenea, concentratiile medii anuale, inregistrate in anul 2004, s-au situat sub
valoarea limita anuala (60 µg/mc) si sunt comparabile cu anii anteriori in ambele
puncte de control.
In semestrul I 2005, concentratiile medii semestriale au fost de 1,37 µg/mc
in punctul de supraveghere A.P.M. Teleorman, respectiv 1,70 µg/mc in punctul SE
Alexandria.
Principalele surse potentiale de poluare sunt reprezentate de arderea
combustibililor si traficul rutier, fapt pentru care concentratiile cele mai mari de
SO2 s-au inregistrat in lunile de iarna ale anului.
In zona Alexandria, concentratiile medii zilnice de amoniac (NH3), in cursul
anului 2004, nu au depasit concentratia maxima admisibila (CMA) pe 24 ore
conform STAS 12574/87 (100 µg/mc).
Concentratia maxima admisa de amoniac (87,26 µg/mc) s-a inregistrat in
punctul de control SE Alexandria. In punctul de supraveghere A.P.M. Alexandria,
concentratia medie anuala pentru anul 2004 s-a redus fata de anul 2003, dar este
mai mare decat mediile anuale inregistrate in 2001 si 2002.
La
statia
SE
Alexandria, media anuala a crescut comparativ cu anii anteriori 2000-2003.
In semestrul I 2005, concentratiile medii semestriale au fost de 10.89 µg/mc
in punctul de supraveghere A.P.M. Teleorman, respectiv 20.64 µg/mc in punctul
SE Alexandria.
Principalele surse potentiale de poluare pentru amoniac sunt reprezentate
de epurarea apelor uzate, deseurile menajere si agricultura.
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In municipiul Alexandria, pulberile in suspensie - fractiunea PM10 - se
monitorizeaza in punctul de supraveghere sediul A.P.M. Teleorman din anul 2003.
Comparativ cu anul 2003, nivelul de impurificare cu pulberi in suspensie se
mentine in Alexandria si in anul 2004. Se constata ca, in 2004 frecventa de
depasire a valorii limita zilnice (24 ore) pentru protectia sanatatii umane (50
µg/mc), prevazuta de Ordinul 592/2002, nu s-au redus semnificativ fata de anul
anterior. De asemenea, concentratiile medii anuale au depasit valoarea limita
anuala pentru protectia sanatatii umane (40 µg/mc), valorile fiind comparabile in
cei doi ani. Numarul de depasiri ale valorii limita zilnice a fost de peste 35 ori atat
pe parcursul anului 2003, cat si in anul 2004.
In ceea ce priveste pulberile sedimentabile, in municipiul Alexandria s-au
efectuat determinari in 16 puncte de control. Valorile inregistrate au depasit
concentratia maxima admisibila (17 µg/mp/luna) conform STAS 12574/87, dupa
cum urmeaza:
- in 2003 s-au inregistrat 3 depasiri ale CMA in punctul de
supraveghere sediul A.P.M. Telorman;
- in 2004 s-a inregistrat o depasire a CMA in punctul de supraveghere
str. M. Kogalniceanu.
- in semestrul I 2005 nu s-au inregistrat depasiri ale CMA, dar se
constata depasiri ale pragului de alerta conform Ordinului MAPM
756/1997 (70% din CMA) in punctele de supraveghere Meteo si str.
Negru Voda din Alexandria.
Sursele de poluare cu pulberi sedimentabile sunt aceleasi ca in cazul
pulberilor in suspensie.
Din analiza datelor furnizate de Agentia de Protectia Mediului Teleorman,
privitor la concentratiile medii anuale, la cei trei indicatori de calitate ai aerului
(NO2, SO2, NH3) se constata o imbunatatire a calitatii aerului prin linia
descendenta pe care o urmeaza valorile concentratiilor medii anuale a acestor
indicatori in ultima perioada.
Aceasta imbunatatire a calitatii aerului in municipiul Alexandria s-a produs
pe fondul modernizarii centralelor termice de la majoritatea agentilor economici si
pe baza achizitionarii de echipamente moderne de filtrare:
- achizitionarea de desprafuitoare uscate pentru masinile de sablat de catre
S.C. KOYO ROMANIA S.A.;
- modernizarea centralelor termice de la majoritatea agentilor economici si
procurarea de combustibil cu continut scazut de sulf;
- achizitionarea de filtre moderne de catre toti agentii economici din
municipiul Alexandria.
Prelucrarile statistice ale datelor primare de calitate a aerului inregistrate in
municipiul Alexandria au pus in evidenta urmatoarele aspecte:
o impurificare redusa cu oxizi de sulf si oxizi de azot rezultati din
traficul rutier, arderea combustibililor si procese industriale;
o impurificare redusa cu amoniac rezultat din epurarea apelor
uzate, deseurile menajere si agricultura;
o nivel de impurificare ridicat cu pulberi in suspensie PM10
rezultat din traficul rutier, arderea combustibililor, diferite
procese industriale si santierele de constructii;
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o nivel redus de impurificare cu pulberi sedimentabile in zona
Alexandria.
Disfuncţionalităţi
- mirosurile şi fumul rezultat din aprinderea/autoaprinderea gunoaielor de
la ghenele si gropile de gunoi de pe teritoriul municipiului;
- circulaţia auto reprezintă o puternică sursă de poluare, în special pe
arterele de transport în comun şi de tranzit.
Apa
Alimentarea cu apă a municipiului Alexandria este asigurată in
exclusivitate din panza freatica care este pompata in reteaua de distributie de la
urmatoarele fronturi:
- Laceni;
- Orbeasca;
- Plosca;
- Peretu.
Lungimea simpla a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 174,4 km.
Lungimea simpla a reţelei de canalizare este de 68,0 km, fiind deficitară faţă de
necesităţile populaţiei.
Din totalul de 50.496 locuitori din municipiul Alexandria, recensamantul din
2002, beneficiaza de servicii publice de apa si canalizare :
- apa potabila si canalizare la bloc: 28.117 locuitori.
- apa potabila si canalizare la casa: 8.247 locuitori.
- apa potabila fara bai si canalizare: 2.788 locuitori.
Volumul de apă potabilă asigurat populaţiei a fost de 3349 mii mc în anul
2004, iar pentru industrie de 3654 mii mc în acelasi an.
Contorizarea consumatorilor de apa in municipiul Alexandria in anul 2004
inregistra urmatoarele valori: 93% din volumul de apa la agentii economici si 32%
din volumul de apa la populatie.
Calitatea apei potabile furnizate pentru nevoile comunitare in municipiul
Alexandria se incadreaza in standardele de calitate, in anul 2004 fiind analizate un
numar 3432 probe recoltate din zone reprezentative ale orasului
Apele de suprafaţă
Principala cauză a poluării apelor de suprafaţă este evacuarea în acestea a
apelor uzate, insuficient epurate, în staţii care nu corespund standardelor
tehnologice şi sunt subdimensionate în raport cu necesităţile actuale.
In urma analizei valorilor medii din ultima perioada, ai principalilor
indicatori fizici ai apei, apa raului Vedea se incadreaza in categoria a III - a de
calitate.

11 / 81

Apele subterane
Apele subterane din vecinatatile municipiului Alexandria sunt in totalitate
freatice, se gasesc la adancimi mici de 3-6 m si se afla sub directa influenta a
conditiilor climatice.
Apa din panza freatica este extrasa din puturile aflate in arealul
municipiului Alexandria si cu ajutorul pompelor de extragere ajunge in reteaua de
distributie.
Disfuncţionalităţi
- eficienţa redusă a staţiilor de preepurare la unele unităţi economice care
evacuează direct în canalizare apele uzate conţinând suspensii solide, produse
petroliere şi diverse substanţe chimice ce împiedică mecanismul de autoepurare
a apei;
- capacitatea staţiei de epurare municipală este depaşită, fiind necesară
finalizarea lucrărilor de retehnologizare;
- reteaua de distributie nu este dimensionata, astfel incat sa existe o
echilibrare hidraulica corespunzatoare;
- aproape 40% din retelele de distributie a apei potabile sunt executate din
materiale de constructie a caror utilizare este interzisa.
Poluarea fonica
Situatia poluarii sonore in municipiul Alexandria este diferita de la zona la
zona. In urma masuratorilor efctuate in anul 2004 a iesit la iveala faptul ca limita
maxima admisa de zgomot, de 65 dB, este depasita cu valori cuprinse intre 1015dB in zona industriala a orasului, pe arterele intens circulate, marile intersectii
de strazi, pietele din oras intre anumite intervale orare.
Unele probleme legate de poluarea fonica au aparut si datorita unitatilor de
alimentatie publica dar prin masurile ameliorative intreprinse de municipalitate
aceste aspecte au fost inlaturate fie prin reducerea programului de lucru fie prin
izolarea fonica a spatiilor aferente.
Solul
Poluarea solului ca fenomen si proces este foarte veche, strans legata de
desfasurarea activitatilor industriale si a practicarii unei agriculturi intensive.
Conform Situatiei Statistice a Terenurilor, la 31.12.2006, pentru teritoriul
administrativ al municipiuluii Alexandria din totalul de 7.939,70 ha cat reprezinta
terenul agricol, 111,80 ha sunt degradate si neproductive.
Degradarea terenurilor s-a produs datorita eroziunii prin apa, excesului de
seceta si aciditatii deseurilor.
In ceea ce priveste deseurile industriale, ponderea cea mai mare o detin
cenusa si zgura.
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Spaţiile verzi
Zonele verzi ale oraşului (ecologice, agrement-recreative, complementare)
constituie un domeniu în care rezolvările urbanistice privind suprafaţa şi
distribuţia vegetaţiei în intravilan sunt determinante pentru confortul cetăţenilor.
Ca şi în alte zone din ţară, deficitul de spaţii verzi este prezent şi în
municipiul Alexandria, zonele verzi intinzandu-se pe 6,4 ha ha aceasta suprafata
fiind repartizata astfel:
- 1 ha de teren flori;
- 1,6 ha de teren gard viu;
- 4,3 ha de teren gazon.
Suprafata totala ocupata de paduri este de 32,30 ha de teren iar starea
relativ proasta a padurilor poate fi explicata prin prezenta secetei excesive din
ultimii ani la care se adauga poluarea locala dar si factorii biotici si abiotici ai
mediuilui si in special factorul antropic.
Calitatea vegetaţiei este afectată atât de poluare cât şi de dezinteresul unor
membri ai comunităţii, ceea ce impune o schimbare radicală de optică în relaţia
dintre administraţia locală şi agenţii economici poluanţi, precum şi în strategia de
planificare urbană.
I.1.1.3 Gestionarea deşeurilor
Planul National de Adoptare a Aquis-ului Comunitar in domeniul gestiunii
deseurilor a impus crearea cadrului legislativ armonizat cu cel al Comunitatii
Europene si care reglementeaza gestionarea deseurilor in general - Directiva
cadru nr. 75/442/CEE privind deseurile:
o deseurile periculoase - Directiva 91/689/CEE amendata cu Decizia CE
nr. 94/904/CE preluate în Legea nr. 426/2001;
o incinerarea deseurilor - Dir. nr. 94/67/CE si Dir. nr. 89/369/CEE
transpuse prin HG 128/2002;
o depozitarea deseurilor - Dir. nr. 99/31/EC;
o deseurile care contin PCB si PCT - Dir. Nr. 96/59/CE;
o bateriile si acumulatorii uzati - Dir. Nr.91/157/CEE transpuse prin HG
1057/2001;
o uleiurile uzate - Dir. Nr. 75/439/CEE transpusă prin HG 662/2001;
o ambalajele si deseurile de ambalaje - Dir. Nr. 94/62/EC transpusă
prin HG 349/2002;
o utilizarea namolului de canalizare in agricultura - Dir. Nr. 86/278/CEE.
Actualmente in municipiul Alexandria exista o singura rampa de depozitare
a gunoiului atat menajer cat si industrial. Vechea rampa de gunoi din partea de
est a orasului a fost dezafectata, astazi functionand numai rampa de gunoi din
SE-ul orasului. Platformele de depozitare a deseurilor nu sunt ecologice,
imprejmuite si nu au canale de drenare.
Din deseurile industriale, care reprezinta 30% din totalul deseurilor, cele
metalice (feroase si neferoase) sunt valorificate in intregime, acestea fiind
singura categorie colectata selectiv si comercializata atat de unitatile specializate
cat si de cele private.
Actualele practici de colectare/transport/depozitare a deseurilor urbane
sunt necorespunzatoare generand un impact negativ asupra factorilor de mediu,
facilitand inmultirea si diseminarea agentilor patogeni si a vectorilor acestora.
13 / 81

Ca urmare a lipsei de amenajari si a expolatarii deficitare, depozitul de
deseuri reprezinta unul dintre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact
si de risc pentru mediu si sanatatea publica. Principalele forme de impact si risc
determinate de depozitul de deseuri orasenesti si industriale sunt: modificarea
peisajului si disconfort vizual, poluarea aerului, poluarea apelor de suprafata si
subterane, modificarea fertilitatii solurilor, contribuie la generarea efectului de
sera si a modificarilor climatice, scoaterea din circuit natural sau economic a
unor suprafete de teren.
Disfuncţionalităţi
Lipsa precolectării controlate a deşeurilor menajere în saci de plastic sau
pubele pe apartamente şi gospodării, colectarea pe platforme amplasate
necorespunzător, aprinderea acestora de către cetăţeni, cât şi ridicarea cu
întârziere a deşeurilor în special în sezonul cald, crează un impact negativ asupra
mediului şi cadrului zonei de locuit.
Aceste aspecte conduc la creşterea cantităţii de deşeuri depozitate,
reducerea perioadei de utilizare a depozitului existent şi a cantităţilor de deşeuri
reciclabile.
Depozitarea necontrolată a gunoaielor de-a lungul pâraielor, râurilor,
drumurilor, căilor ferate, în parcuri sau depozitarea provizorie în gropi, impun
amenajarea unui depozit ecologic pentru reziduurile urbane, în vederea reciclării
acestora şi a reducerii poluarii mediului (aer, apa, sol).
Costurile de reconstructie ecologica a terenului ocupat de depozitul actual
ridica valoarea investitiei de realizare a depozitului ecologic de deseuri.
I.1.2 Capitalul antropic
I.1.2.1 Situatia economica
Situaţia economică a municipiului Alexandria este strâns legată de cea a
economiei naţionale, care se află într-o perioadă de restructurare şi de reforme
dar este influenţată şi de specificul local, evoluţia activităţii economice şi sociale
din ultimii ani influenţand dinamica înfiinţării societăţilor comerciale.
La 31 martie 2005 erau înregistrate la Registrul Comerţului un număr de
3807 de societăţi comerciale, 157 fiind societăţi pe acţiuni şi restul de 3111
societăţi cu răspundere limitată, la care se adaugă un numar de 539 de asociaţii
familiale, persoane fizice şi liber profesionişti.
Aceste societăţi comerciale sunt în cea mai mare proporţie cu capital privat
autohton, 3520 societăţi, 56 societăţi cu capital privat străin, 35 societăţi cu
capital privat străin şi autohton, 24 cu capital de stat integral sau mixt si alte
forme 172 de societati.
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Distribuţia firmelor după tipul capitalului investit
in intervalul 2002-2005
Tipul capitalului
Anul
Anul
Anul
investit
2002
2003
2004
Privat autohton
155
227
267
Privat strain
10
6
11
Privat persoane
fizice
18
15
21
inregistrate la
Registrul
Comertului
Alte forme
28
30
36

Anul
2005
213
3
58

29

Dinamica infiintarii societatilor comerciale pe forme de proprietate
in intervalul 2002-2005
Tipul capitalului
Anul
Anul
Anul
Anul
investit
2002
2003
2004
2005
Proprietate de
1
0
0
0
stat
Regie Autonoma
Proprietate de
1
0
0
0
stat
Societate
Comerciala
Proprietate mixta
0
1
0
0
– de stat si privat
autohton
Proprietate
155
227
267
213
privata
Capital privat
autohton
Proprietate
3
1
2
9
privata
Capital privat
autohton si strain
Proprietate
10
6
11
3
privata
Capital privat
strain
Proprietate
18
15
21
58
privata persoane fizice
inregistrate la
Registrul
Comertului
Proprietate
0
0
0
1
Cooperatista –
Cooperative
Agricole
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Proprietate
Cooperatista –
Cooperative de
Consum
Alte forme de
proprietate

0

0

1

0

28

30

36

29

Cifra totala de afaceri inregistrata pentru agentii economici care au depus
bilantul contabil la 31.12. 2004 este de 7.646.728.905 mii lei.
Cifra de afaceri realizată de agenţii economici în funcţie de tipul capitalului
Tipul capitalului
Anul
Anul
Anul
agentului economic 2002 -mii lei2003
- mii lei 2004
- mii lei Proprietate de stat
189.535
274.848
147.735.670
Societate
Comerciala
Proprietate mixta –
477.540
1.727.141
810.927
de stat si privat
autohton
Proprietate privata
86.300.206
20.368.274
255.758.392
Capital privat
autohton
Proprietate privata
107.656.934
162.790.984
35.187.841
capital privat
autohton si strain
Proprietate privata
2.257.587
0
50.066.557
Capital privat strain
Proprietate privata
885.063.134
1.051.504.214
1.432.064.319
Asociatii agricole
Proprietate privata 3.207.465.682
4.264.843.410
5.656.967.786
persoane fizice
inregistrate la
Registrul
Comertului
Proprietate privata
31.599.272
26.849.473
5.484.809
- alte persoane
fizice
Proprietate
4.,803.114
1.218.778
0
Cooperatista –
Cooperative
Agricole
Proprietate
10.549.354
21.346.189
14.078.066
Cooperatista –
Cooperative
Mestesugaresti
Proprietate
60.417
270.101
0
Cooperatista –
Cooperative de
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credit

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Distribuţia agenţilor economici după domeniul de activitate
înregistraţi la Registrul Comerţului
Domeniu de activitate
Numar agenti
economici
Agricultura
52
Industria alimentara si a bauturilor
74
Industria textila si aproduselor textile
41
Industria de prelucrare a lemnului
14
Edituri, poligrafie si reproducerea
inregistrarilor pe suporti
Industria chimica si a fibrelor sintatice si
artificiale
Industria sticlei si a articolelor din sticla
Industria constructiilor metalice
Industria de masini si echipamente
Industria de masini si aparate electrice
Productie de mobilier
Transporturi
Transporturi terestre si prin conducte
Constructii
Comert cu ridicata cu exceptia
autovehiculelor si motocicletelor
Vanzare, intretinere,reparatii auto,moto:
comert cu amanuntul al carburantilor pentru
autovehicule
Hoteluri si restaurante
Activitati recreative si cultural sportive
Sanatate si asistenta sociala
Alte activitati

14
20
2
29
8
4
50
63
8
89
1239
87
67
54
56
2703

In Alexandria sunt infiintate 2 asociatii patronale si functioneaza 3 filiale ale
unor asociatii patronale de nivel national (UGIR 1903, Federala Agricultorilor
Asociati si ANAMOB – Asociatia Nationala a Morarilor si Brutarilor din Romania),
care reprezinta o buna parte a intreprinzatorilor din oras.
Serviciile bancare sunt asigurate de filialele BANCII COMERCIALE
ROMANE, BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, RAIFFEISEN BANK, BANCPOST,
CEC, BANCA TRANSILVANIA, etc.
Industria
Cele mai reprezentative societati ale municipiului sunt:
SC KOYO SA – produce rulmenti.
SC ELECTROTEL SA – produce echipamente elctrice de joasa tensiune,
confectii metalice si aparatura electrocasnica.
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SC IAICA SA – produce accesorii, echipamente si elemente pentru instalatii
de ventilare si climatizare.
SC ALTEX SA – produce articole de confectii.
SC GERMINO SA – produce biscuiti, paste fainoase, produse de panificatie.
SC HIDRO OLT CONSTRUCT ALEXANDRIA - constructii montaj, instalatii si
reparatii pentru constructii civile si industriale.
Agricultura
Suprafaţa agricolă totală a municipiului Alexandria este de 7939,70 ha,
modul de utilizare a suprafetelor agricole fiind urmatorul:
- arabil : 7164,70 ha
- pasuni: 345,00 ha
- vii-livezi: 430,00 ha
Culturile agricole pretabile zonei municipiului Alexandria sunt:
- grau, orz, porumb, floarea-soarelui, rapita, soia, furaje, legume.
Creşterea animalelor, ca şi producţia agricola, au fost în scădere faţă de
anii precedenţi în special datorită posibilităţilor materiale reduse ale
producătorilor individuali.
Efectivul de animale şi produse realizate la 31.08.2005:
Denumire
Bovine
Porcine
Ovine
Păsări
Producţia de
carne
Producţia de
lapte
Producţia de
ouă

Producţie
realizată
Capet
578
e
Capet
4574
e
Capet
3450
e
Capet
94800
e
Tone
Hl.
Mii
buc.

893
14831
1526
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Analiza Swot
Puncte tari
Puncte slabe
Suprafaţa agricolă întinsă în
Suprafeţele agricole sunt
Alexandria
şi
localităţile
fărâmiţate la diverşi producători
individuali
învecinate;
Condiţii
pedo-climatice
Lipsa
iniţiativelor
în
deosebit de prielnice pentru
domeniul
agriculturii,
a
culturi de grâu, orz, ovăz,
aptitudinii
de
asociere
în
porumb, legume, plante de
domeniul
producţiei
şi
a
nutreţ, vie şi pomi fructiferi;
valorificării produselor agricole;
Existenţa
pieţelor
de
Producţie
scăzută
în
desfacere pentru produsele
agricultură
şi
creşterea
alimentare;
animalelor,
datorită
lipsei
Existenţa
agenţilor
posibilităţilor materiale şi a
mijloacelor de producţie, în
economici care au ca obiect de
activitate
prelucrarea
special
la
producătorii
individuali.
produselor agricole;
Ataşament faţă de agricultură
şi tradiţii, zona fiind cunoscută
în trecut pentru creşterea
animalelor.
Turismul
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 singur hotel in centrul
municipiului, hotelul „Parc” cu standard de doua stele, avand 240 locuri de
cazare, bar, restaurant si terasa.
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, sau la complexul „Rustic” situat in padurea
Vedea. Ambele ofera locuri de cazare, dar si preparate culinare traditionale intr-un
ambient zonal specific.
Centrul civic dispune de un numar de restaurante, baruri, terase, cofetarii
care ofera celor interesati servicii de cea mai buna calitate.
In Alexandria exista cinci agentii de turism: Agentia „Vedea”, Agentia
„RomSind”, Agentia „ElionTour”, Agentia „Atlassib” si Biroul de turism si
tranzactii.
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I.1.2.2 Urbanism si amenajarea teritoriului
Infrastructura de utilităţi
Alimentare cu apa potabilă
Municipiul Alexandria are un sistem de distributie a apei potabile
centralizat, captarea realizandu-se din doua surse subterane: Laceni de 450l/s si
Vedea de 350l/s.
Captarea apei potabile se realizeaza prin 133 de puturi de medie adancime
(40-60m) cu diferite grade de uzura ( functie de vechimea acestora) unele au peste
40 de ani de functionare, realizand in general aproximativ 350 l/secunda.
Doua gospodarii de inmagazinare asigura o stocare de apa de 30.000 mc,
ambele dotate cu statii moderne de clorinare pentru tratarea corespunzatoare a
apei.
Sistemul de alimentare cu apa potabila al municipiului are o lungime de
174,4 km din care 100 km retele de aductiune si 74,4 km retea de distributie.
Reteaua de distributie este alcatuita la nivel superior de o retea primara cu
diametre mari de 200-400 mm iar la nivel inferior de o retea secundara formata din
conducte de diametre mai mici de 100-150 mm care alimenteaza majoritatea
consumatorilor casnici.
Legaturile dintre cele doua retele sunt insuficiente, majoritatea conductelor
sunt din azbociment si sunt intr-o stare avansata de degradare, rezultand pierderi
de apa, alimentare discontinua a unei parti a populatiei si calitate slaba a apei
livrate.
Statia de epurare a municipiului este amplasata in partea de nord-est a
orasului, la iesirea spre orasul Zimnicea, avand o capacitate de epurare a apelor
uzate industriale si menajere de 315 l/s, dispunand de un sistem centralizat de
canalizare prin care se realizeaza colectarea, trasportul, epuarea si descarcarea in
curs de suprafata (raul Vedea) a apelor cu o lungime de 70 km.
Volumul apei distribuite catre populatie si agentii economici ai orasului in
anul 2004 fost de 6.913 mc, iar in reteaua de canalizare si statia de epurare s-a
preluat cantitatea de 5.475 mc.
Din punct de vedere al starii tehnice a infrastructurii aceasta se prezinta
astfel:
- dispune de un numar mare de puturi, dar cu debite mici in comparatie cu
alte localitati de aceeasi marime, ceea ce conduce la costuri de exploatare foarte
mari (energie electrica si personal);
- sunt multe puturi cu debite diminuate datorita vechimii de exploatare
(peste 30 de ani);
- echipamente de pompare invechite, cu randamente mici si consumuri
energetice mari;
- retele de distributie a apei potabile sunt invechite (79% sunt mai vechi de
25 ani, iar 21% au o vechime intre 2-25 ani), materialele folosite (azbociment
39.1%, 34% metal, 26.1% premo, si doar 0.1% sunt din PEHD), ceea ce conduce la
dezechilibre la dezechilibre hidraulice foarte mari, piederi mari de apa 20-21% dar
si o calitate scazuta a apei.
Din totalul de 50.496 locuitori din municipiul Alexandria beneficiaza de
serviciile publice de apa si canalizare:
- apa potabila si canalizare la bloc: 28.117 locuitori;
- apa potabila si canalizare la case: 8.427 locuitori.
- apa potabila fara bai si canalizare: 2.788 locuitori.
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Gradul de contorizare al consumurilor de apa se prezinta astfel:
- 93% din volumul de apa la agentii economici;
- 32% din volumul de apa la populatie;
Astfel se impune reabiliatera sistemului de distributie cu apa potabila din
municipiul Alexandria iar principalele rezultate vor fi:
- furnizarea continua de apa cu o caliate superioara catre consumatorii
finali;
- reducerea pierderilor de apa cu 45% pana 55%;
- scaderea consumului de energie electrica cu 30% pana la 60% in statiile
de hidrofor.
Agentul termic si aductiunea de gaze
Agentul termic
In municipiul Alexandria incalzirea blocurilor de locuit este asigurata de
doua CT de Zona si sapte centrale termice de cvartal, acestea functionand inainte
de racordarea orasului la reteaua de gaze, fie pe pacura fie pe CLU.
Reteaua de termoficare are o lungime de 15 km, deservind un numar de
11.735 apartamente, 180 agenti economici, 39 cladiri social-culturale si 6 institutii
de invatamant. Pentru contorozirea agentului termic, cele doua centrale de zona
sunt contorizate la agent primar, alte cinci centrale termice de cvartal sunt
contorizate la incalzire si la plecarea catre consumatori si 118 contori sunt
montati la blocuri si locuinte individuale.
In acest an s-a realizat racordarea municipiului Alexandria la reteau
nationala de gaze, actualmente procesul de bransare al agentilor economici,
institutiilor publice si populatiei fiind in derulare.
Avand in vedere faptul ca retelele de termoficare au o vechime de peste 20
de ani si un grad de uzura cuprins intre 35-40%, autoritatile locale au demarat un
program care are drept scop imbunatatirea alimentarii cu caldura in municipiul
Alexandria, masurile programului find urmatoarele:
- trasformarea a cinci puncte termice in centrale termice de cvartal si
adaptarea acestora la functionarea pe gaze naturale, lucrarile in acest sens
fiind in desfasurare;
- s-a realizat adaptarea la functionarea pe gaze naturale a centralei termice
pentru blocurile ANL din zona Sere;
- reabiliatrea si transformarea unei centrale termice de zona pe gaze;
- retehnologizarea punctelor termice si retelelor primare si secundare din
zona de sud a orasului;
- contorizarea energiei termice la bransament.
Toate aceste masuri vizeaza atat imbunatatirea randamentului termic,
flexibilitatea si cresterea sigurantei in exploatare a sistemului termic cat si
imbunatatirea confortului termic pentru locuitorii Alexandriei.
SUBVENTIE ENERGIE TERMICA
Sursa
financiara
Buget Stat
Buget
Local
TOTAL

2003
2004
2005
2006
5,004,850 6,753,800 4,304,500 1,960,200
170,000
0
1,135,510 1,065,120
5,174,850 6,753,800 5,440,010 3,025,320
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6,753,800

5,004,850

4,304,500
1,960,200

Buget Stat
Buget Local

1,135,510
170,000

2003

1,065,120

0

2004

2005

(Plan)
2006

Aductiunea de gaze
Prin OUG nr. 33/2004, Ministerul Economiei si Comertului a inclus
municipiul Alexandria in programul de investitii privind dezvoltarea sistemului de
distributie a gazelor naturale, scopul fiind atat cresterea sigurantei in exploatare a
gazelor naturale cat si imbunatatirea calitatii serviciilor de distributie a gazelor
catre consumatori, realizandu-se astfel conditiile pentru o dezvoltare economica
si sociala corespunzatoare.
Proiectul tehnic privind infiintarea si distributia gazelor naturale in
municipiul Alexandria are urmatoarele componente:
-de aductiune a gazelor;
-de realizare a sistemului de distributie interna.
Lucrarile de racordare a conductei, intre comuna Segarcea Deal si
Alexandria cu o lungime de 45 km, la magistrala de gaze naturale au fost
executate.
Actualmente este in desfasurare procesul de racordare si adaptare la
functionarea pe gaze naturale a punctelor termice si centralelor de cvartal, a
locuintelor individuale si colective, a institutiilor publice si administrative, agenti
economici, etc.
Lungimea totala a retelei de distributie interna in Alexandria va avea 60 km,
iar valoarea investitiei va atinge de 8 mil. Euro.
Infrastructura rutiera si de transport
Respectandu-se riguros planurile urbanistice elaborate de inginerul
austriac Otto von Moritz, Alexandria se prezinta ca o localitate sistematizata cu
strazi lungi si drepte, perfect perpendiculare intre ele, orientate pe axul principal,
paralel cu raul Vedea.
Reţeaua de drumuri a municipiului are o lungime totală de 67,0 Km, cele
modernizate avand o lungime de 60 km iar restul de 7 km fiind nemodernizate. In
concluzie se poate spune ca starea tehnica a retelei rutiere a municipiului
Alexandria este buna.
Situaţia parcărilor este deficitară, locurile de parcare fiind insuficiente
pentru parcul de maşini existent.
Transportul in comun in municipiul Alexandria este asigurat de SC
Transloc Prest SA , subordonata Consiliului Local Alexandria dar mai ales prin

22 / 81

intermediul firmelor private de maxi-taxi si taxi care opereaza pe raza municipiului
Alexandria.
Energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a municipiului Alexandria este asigurată
din reţeaua naţională.
Un număr de 18.313 persoane fizice şi 1.464 persoane juridice au încheiat
contracte cu SC Electrica SA. Consumul total anual la abonatii casnici este de
24.401.170 KWh in timp ce consumul mediu anual este de 1332,4 KWh/an, iar la
agentii economici consumul total anual este de 42.392.436 KWh si consumul
mediu anual este de 28.966 KWh/an.
Infrastructura de alimentare cu energie electrica pentru Alexandria
cuprinde 172 km de linii aeriene(linie aeriana de joasa tensiune 44 km si linie
aeriana de medie tensiune 128 km) si 117,5 km de linii electrice subterane(linie
electrica subterana de joasa tensiune 16,7 km si linie electrica subterana de
medie tensiune 100,8 km), precum si 130 puncte de transformare.
Telecomunicaţii
La nivelul minicipiului Alexandria referitor la telefonia fixa, exista un numar
de 12.368 contracte incheiate intre persoane fizice şi juridice cu SC Romtelecom
SA. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul municipiului este acoperit
de antenele a 4 companii (Conex, Orange, Cosmorom, Zapp).
Tot la nivelul Alexandriei exista un numar de patru unitati PTTR.
Analiza Swot
Puncte tari
Sistemul de alimentare cu apă
potabilă deserveşte majoritatea
gospodăriilor şi instituţiilor.
Calitatea apei potabile este bună.

Cantitatea de apă potabilă
disponibilă satisface necesităţile
municipiului.

Canalizarea menajeră deserveşte
cea mai mare parte a populaţiei.
Există un studiu de fezabilitate
pentru reabilitarea reţelei de
canalizare.

Puncte slabe
O parte din conductele de aducţiune
şi cele de transport prezintă porţiuni
deteriorate care trebuie înlocuite,
precum şi refacerea protecţiei
acestora în zonele deteriorate de
viituri.
Conductele de distribuţie, vanele şi
robineţii prezintă dese defecţiuni,
necesitând înlocuiri ale acestora.
Staţia de tratare a apei are probleme
la bazinele de înmagazinare,
decantoare, filtre şi staţia de pompe,
necesitând executarea unor lucrări
de reparaţie capitală.
Canalizarea menajeră este
subdimensionată şi nu acoperă
toate zonele.
Funcţionarea înecată a canalizării în
unele zone şi pierderi pe reţea.
Canalul colector principal menajer
nu poate prelua toată cantitatea de
apă.
23 / 81

Există un studiu de fezabilitate
pentru modernizarea şi
retehnologizarea staţiei de epurare a
apei uzate.
Încălzirea blocurilor de locuinţe se
face de către centralele de cvartal,
microcentrale de bloc şi centrale
termice de apartament.
Municipiul este tranzitat de un drum
european, două drumuri naţionale
şi de o calea ferată.

Macerarea tuburilor în unele zone,
fiind necesară înlocuirea lor.
Subdimensionarea staţiei de
epurare, fiind necesară mărirea
urgentă a capacităţii acesteia.
Comunicări între canalizarea
menajeră şi cea pluvială.
Ca urmare a debranşărilor, C.T. nu
funcţionează la întreaga capacitate,
impunându-se redimensionarea
acestora şi realizarea de
microcentrale de bloc.
Reţeaua stradală este majoritar în
stare foarte buna.
Numărul parcărilor este insuficient.
În unele situaţii, traficul greu se face
prin zone de locuit.

Construcţii, terenuri
Pe teritoriul municipiului Alexandria sunt 18.800 locuinţe, dintre care 15.300
în blocuri colective (Parter + 4 , Parter + 8 si Parter + 10 etaje). Restul de 3.500
sunt case particulare şi au regimuri de înaltime P şi P+1. Din totalul de 18.800 de
locuinte doar aproximativ 1.000 sunt din fondul public, marea majoritate fiind
locuinte in proprietate privata.
Suprafaţa locuibilă este de 750.000 mp, marea majoritate de aproximativ
700.000 mp revenind locuintelor aflate in proprietate privata.
Anul trecut au fost inaugurate peste 200 de locuinte pentru tineri finantate
din fonduri ANL.
Din suprafaţa totală de 9.563 ha a teritoriului administrativ al municipiului,
terenul agricol ocupă 7.939,70 ha.
Blocurile prezintă o serie de probleme, fiind necesară realizarea unor
şarpante pentru eliminarea deselor reparaţii la terasele existente, şi refacerea
faţadelor prin îmbunătăţirea plasticii arhitecturale, realizarea de tencuieli şi
zugrăveli curente.
Analiza Swot
Puncte tari
Majoritatea terenurilor agricole au
fost retrocedate proprietarilor, în
conformitate cu Legea Fondului
funciar
Marea majoritate a locuinţelor se
află în proprietatea cetăţenilor

Puncte slabe
Numărul locurilor de joacă este
insuficient,
fiind
necesară
amenajarea unor noi spaţii
Localităţile judeţului au un aspect
semiurban
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În ultimii ani in municipiul
Alexandria au fost construite
aproximativ 300 de locuinte pentru
tineri prin programul ANL

Traficul rutier este dificil, fiind
necesară
fluidizarea
acestuia,
redimensionarea
căilor
rutiere,
realizarea sau modernizarea unor
centuri
de
circulaţie
pentru
transportul greu
Există un stadion municipal de
Modernizarea platformelor
fotbal
gospodăreşti, având în vedere
densitatea blocurilor şi colectarea
selectivă a deşeurilor
Exista o Sala Sporturilor care Starea proastă a teraselor şi
gazduieste mai multe activitati faţadelor blocurilor
sportive, cu o capacitate de 1000 de
locuri
I.1.3 Capitalul social
I.1.3.1 Populaţia şi forţa de muncă
Din datele centralizate în anul 2002 rezulta ca populaţia Municipiului
Alexandria însumeaza 50.496 persoane.
Populaţia activă era de 22.589 persoane (12.192 bărbaţi şi 10.397 femei,
respectiv 19.476 persoane populaţie ocupată şi 3113 persoane populaţie
neocupată).
Populaţia inactivă însuma 27.907 persoane, fiind formată din elevi, studenţi,
pensionari, persoane casnice şi persoane întreţinute; din care, 12.396 erau de sex
masculin (44.42%) şi 15.511 de sex feminin (55.58%).
Structura etnică a populaţiei: ponderea mică a altor etnii nu duce în
municipiul Alexandria la o diversitate culturală cu potenţial conflictual.
Structura pe naţionalităţi înregistrată la recensământul din 2002:
Total locuitori
Români
Rromi
Maghiari
Alte naţionalităţi

50.496
48.153
2.278
18
47

Analiza Swot
Puncte tari

Puncte slabe

FORŢA DE MUNCĂ
- Orientarea activităţii către cerinţele
clienţilor,
prin
implementarea
programelor de ocupare a forţei de
muncă;
- Sprijinirea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă prin:
- Înscrierea lor în evidenţă;
- Facilitarea accesului la locurile de

- Creşterea numărului de persoane
disponibilizate
prin
concedieri
colective;
- Creşterea numărului absolvenţilor
peste 18 ani proveniţi din instituţii de
ocrotire socială care nu au o
calificare;
- Specializarea disponibilizaţilor într-
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muncă vacante;
- Acordarea serviciilor specializate pe
care AJOFM le oferă în vederea
dobândirii
statutului
de
persoană
ocupată.

un singur domeniu, de cele mai multe
ori incompatibil cu cerinţele pieţei de
ocupare a forţei de muncă, fiind
necesară recalificarea acestora.

I.1.3.2 Sănătatea populaţiei
Instituţiile de ocrotire a sănătăţii din municipiul Alexandria acoperă
necesarul de asistenţă medicală, atât pentru populaţia oraşului, cât şi pentru o
bună parte din populaţia judeţului.
Spitalul Judeţean
Număr de secţii
Număr de paturi
Număr medici
Număr alt personal sanitar

1
16
741
81
21

Număr personal medico-sanitar

357

Număr personal auxiliar sanitar

164

Număr personal TESA

42

Număr personal muncitori

72

Unitate ambulatorie
Farmacii cu circuit inchis
Dispensare medicale scolare
Cabinete medicale individuale de familie
Cabinete medicale individuale de stomatologie
Serviciul Judetean de Ambulanta
Unitate de Primire Urgente
Centru de Hemodializa

1
2
2
35
25
1
1
1

Natalitatea, sporul natural, mortalitatea infantilă şi mortalitatea generală
Indicator
Natalitate
Spor natural
Mortalitate
infantilă
Mortalitate
generală

2003
(‰)
6,7
-1,1
14,2

2004
(‰)
7,0
-0,7
10,9

7,8

7,7

2005 (pe 9 luni)
(‰)
6,6
-0,7
3,8
7,3
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Relatia dintre sanatatea populatiei si calitatea mediului
(cazuri noi de imbolnavire aparat respirator la suta de mii de locuitori)
Anul
2003
2004

0 - 14 ani > 65 ani
117.185,8 38.644,1
79.394,2 27.249,1

Analiza Swot
Puncte tari
Puncte slabe
SĂNĂTATE
-Indicatori de eficienţă sanitară realizaţi -Venituri mici în domeniul sanitar;
peste media pe tară.
-Venituri
limitate ale
populaţiei,
imposibilitatea
achiziţionării
medicamentelor necesare;
-Insuficienta dotare cu aparatură
medicală de înaltă performanţă a
unităţilor sanitare, ca urmare a
deficitului de fonduri;
-Lipsa de fonduri pentru executarea
lucrărilor de reparaţii (capitale si
curente) la clădirile în care îsi
desfăşoară
activitatea
unităţile
sanitare.
I.1.3.3 Asistenţa socială
Serviciile de asistenţă socială oferite la nivelul municipiului Alexandria
sunt urmatoarele:
Ajutoare sociale in baza legii 416 / 2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:
- pana la data prezenta au fost platite un numar de 8519 familii si persoane
singure ( pentru lunile ianuarie-octombrie 2005) , in cuantum de 1.296.644 lei
RON. Pana la sfarsitul anului anului in curs se vor mai efectua platile la ajutorul
social aferent lunilor noiembrie si decembrie 2005 .
- Pentru anul 2005, in bugetul local a fost prevazuta suma 1.429,29 mii lei
RON pentru plata ajutorului social si 200 mii lei RON pentru plata ajutorului de
incalzire case.
- la data de 30.11.2005 se inregistrau un numar de 790 dosare de ajutor
social aflate in plata.
- pentru persoanele singure si familiile beneficiare de ajutor social care
locuiesc la case si folosesc pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni ,
combustibili petrolieri , s-au aprobat in anul 2005 un numar total de 563 ajutoare
de incalzire in suma totala de 126.821 lei RON ( 43 ajutoare pentru lunile ianuarie –
martie 2005 si suma platita fiind de 2.021 lei RON si 520 ajutoare de incalzire
pentru perioada sezonului rece ( 01.11.2005-31.03.2006) X 240 lei RON / ajutor de
incalzire = 124.800 lei RON).
- Pana la data prezenta au fost aprobate un numar de 10 ajutoare de
inmormantare in cuantum de 1.486 lei RON.
-Pana la data prezenta au fost aprobate un numar de 381 alocatii pentru
copiii nou-nascuti , cuantumul acestora ridicandu-se la 69.624 lei RON.
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- Pentru ajutoare de urgenta , in bugetul local a fost prevazuta suma de 25
mii lei RON si in acest an s-au aprobat un numar de 18 ajutoare de urgenta
constand in alimente pentru familiile afectate de inundatiile din iulie 2005 in
valoare totala de 1.233 lei RON ( prin dispozitiile Primarului nr. 1324 / 06.07.2005 si
nr.1349 / 13.07.2005 ) si prin dispozitia Primarului nr. 1575 / 26.09.2005 s-au
aprobat un numar de 420 paini pentru familiile afectate de inundatiile din luna
septembrie 2005.
Asistenta persoanelor varstnice:
- acest compartiment isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii
nr. 17 / 2000 si functioneaza din luna iunie 2003 ;
- la data de 30.11.2005 numarul persoanelor varstnice care beneficiau de
ingrijire la domiciliu a fost de 18 iar numarul de ingrijitori de 5 ;
- pe anul in curs au beneficiat de aceste servicii sociale in medie / luna un
numar de 25 persoane varstnice iar numarul mediu lunar de ingrijitori care au
acordat ingrijire la domiciliu a fost de 8;
Asistenta persoanelor cu handicap:
- acest compartiment isi desfasoara activitatea in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 102 / 1999 , cu modificarile si completarile ulterioare, in
cadrul serviciului public de interes local A.A.C.P.S. Alexandria si functioneaza din
luna martie 2000;
- la data de 30.11.2005 se aflau in evidenta un numar de 160 asistenti
personali ai persoanelor cu handicap grav iar numarul mediu / luna a fost de 168
asistenti personali incadrati in munca care acorda ingrijire la domiciliul
persoanelor cu handicap gradul grav care necesita insotitori.
Pentru cele doua compartimente mai sus mentionate ( asistenta persoanelor
varstnice si asistenta persoanelor cu handicap ) in bugetul local a fost prevazuta
suma de 1.418,50 mii lei RON. ( cheltuieli salariale).
Cantina de ajutor social :
- isi desfasoara activitatea , in conformitate cu prevederile Legii nr. 208 /
1997, in cadrul A.A.C.P.S. Alexandria;
- sediul Cantinei de ajutor social se afla in str. M. Filipescu , nr. 15;
- capacitatea cantinei este de 350 locuri , iar media / luna a persoanelor ce
au beneficiat de serviciile cantinei pentru anul in curs a fost de 345 ;
- valoarea cheltuielilor materiale prevazute in bugetul local pentru 2005 este
de 600 mii lei RON;
- in prezent beneficiaza de transport gratuit la domiciliu a hranei , un numar
de 22 asistati.
Centrul de Zi Alexandria :
- a fost transferat spre administrare Consiliului Local Alexandria incepand
cu data de 01.06.2005 prin H.C.J. nr. 39 / 18.05.2005 si isi desfasoara activitatea in
cadrul A.A.C.P.S. Alexandria;
- capacitatea centrului este de 10 locuri;
- beneficiarii serviciilor sociale acordate prin Centrul de Zi sunt minori care
provin din familii aflate in dificultate , cu venituri reduse , s.a.;
- Centrul de Zi are locatia in str. Dunarii , bl. TR. B6 , ap.38;
- cheltuielile materiale pentru perioada 01.06.2005- 31.12.2005 prevazute in
bugetul local se ridica la valoarea de 14,18 mii lei RON.
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Adapost pentru familii , persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate si
fara adapost;
- proiect aflat in derulare, cu finantare cota parte de la MMSSF din
imprumutul acordat de Banca Mondiala , finantare nerambursabila in valoare de
1.498.556.324 lei ( 44.701$ );
- locatia adapostului este in str. Dunarii , nr. 280;
- in prezent se executa lucrari de reabilitare a cladirii de catre S.C. SIMCA
SA in baza contractului de executie lucrari inregistrat sub nr. 15257 / 07.11.2005
incheiat intre Primaria mun. Alexandria in calitate de achizitor si SC SIMCA SA in
calitate de executant;
- conform contractului de finantare inregistrat sub nr. 408 / 25.01.2005 ,
implementarea proiectului va dura 12 luni de la data de 1 martie 2005;
-finalizarea proiectului va fi in primavara anului 2006;
- capacitatea adapostului va fi de max. 50 locuri;
- va fi asigurata cazarea temporara , asistenta medicala si necesarul de
hrana pe perioada adapostirii;
- in bugetul local pe anul 2005 , pentru implementarea proiectului ,a fost
prevazuta suma de 315,00 mii lei RON;
Analiza Swot
Puncte tari
PROTECŢIA SOCIALĂ
-Permanenta colaborare cu AJOFM;
-Organizarea de către AJOFM a
cursurilor de calificare în diferite
domenii.
-Existenta unei propuneri de proiect
pentru serviciile specializate la domiciliu
sau in centre de zi pentru persoanele cu
handicap.

Puncte slabe
-Lipsa calificării necesare încadrării
într-o activitate economică;
-Lipsa locurilor de muncă.
-Lipsa unui centru amenajat si dotat
corespunzator pentru desfasurarea
unor activitati de recuperare a
handicapului si activitatii zilnice de
educatie si recreere pentru copiii si
persoanele cu handicap.
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I.1.3.4 Educaţia
La nivelul municipiului Alexandria funcţionează următoarele unităţi de
învăţământ:
Denumire
Număr
Grădiniţe
Şcoli
Licee
Colegii
Şcoli speciale
Scoli profesionale
Şcoli postliceale
Cluburi scolare
sportive
Săli de clasă şi cabinete şcolare
Laboratoare şcolare
Ateliere şcolare

13
8
5
1
1
1
1
1
358
53
13

Numărul copiilor şi elevilor înscrişi în procesul de învăţământ în municipiul
Alexandria: copii cuprinşi în grădiniţe: 1193; elevi clasele I-IV: 2414; elevi clasele
V-VIII: 3106; elevi liceu: 5025; elevi şcoală profesională si complementară: 1080;
elevi inscrisi in invatamant postliceal: 516; studenti: 1353.
Totalul cadrelor didactice existente in Alexandria este de 869 acestea fiind
repartizate astfel: personal didactic invatamant prescolar: 93 persoane; personal
didactic invatamant primar si gimnazial: 403; personal didactic în învăţămantul
profesional:4;personal didactic invatamant liceal: 354; personal didactic in
invatamant postliceal: 14; personal didactic invatamant universitar: 1.
In Alexandria au inceput sa fie organizate sau infiintate institutii de
invatamant superior in sistemul de stat ori particular. Astfel, incepand cu anul
universitar 1992-1993, functioneaza o filiala a Universitatii „Spiru Haret” din
Bucuresti, institutie de invatamant superior particular, forma superioara de
invatamant la distanta. Incepand cu anul universitar 1999-2000 functioneaza
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, prelungire a Academiei de
Studii Economice din Bucuresti, forma superioara de invatamant la distanta.
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ÎNVATAMANT

RON

Total cheltuieli materiale:
din care Utilitati
invatamant:
- energie
termica
- energie
electrica
- apa canal
- telefon
Total

2003
2004
2005
2006
2,263,241.40 3,672,049.80 2,937,520.38 2,750,111.40

659,579.70 1,405,887.80 1,315,407.12

1,041,800

216,546.20
242,900.00
290,272.25
171,670.30
298,896.60
230,741.21
66,239.20
89,370.90
94,716.92
1,114,035.40 2,037,055.30 1,931,137.50

264,500
221,800
97,100
1,625,200

Total
cheltuieli
capital:

87,977.10

200,362.30

138,297.28

58,000.00

3,672,049.80
2,937,520.38

2,750,111.40
Total cheltuieli materiale:

2,263,241.40

Total cheltuieli capital:

87,977.10
2003

200,362.30

2004

138,297.28

2005

58,000.00
(Plan) 2006
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Analiza Swot
Puncte tari
Puncte slabe
EDUCAŢIE
-Introducerea informaticii şi a limbilor -Deficit de cadre didactice specializate
străine începând din clasele primare
în domeniul informaticii şi al limbilor
străine
-Programe scolare revizuite
-Densitatea programei în raport cu
numărul de ore repartizat
-Existenţa mai multor manuale la
aceeaşi materie, ceea ce duce la
pregătirea "inegală" a elevilor
-Dorinţa părinţilor de a-şi trimite copiii la -Părinţii nu au suport financiar pentru
şcoală
a-şi trimite copiii la şcoală.
-Conştientizarea de către părinţi a
faptului că educaţia şcolară este un
factor important în evoluţia viitoare a
copiilor
-Existenţa unei baze de date privind
copiii şcolarizaţi, cei neşcolarizaţi şi cei
care au abandonat şcoala
-Şcolile oferă consultanţă privind cariera -Lipsa perspectivei de realizare la
mulţi elevi din cauza greutăţilor
economice
-Strategiile didactice sunt alese în -Material didactic vechi şi insuficient
conformitate
cu
conţinuturile
şi
resursele disponibile
I.1.3.5 Cultura, arta si religia
Din punct de vedere cultural, în municipiul Alexandria există posibilităţi de
participare la evenimente artistice organizate ocazional sau permanent.
Există, de asemenea, instituţii de cultură care pot oferi populaţiei servicii
culturale diverse din care putem enumera:
¾ Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” îşi are începuturile în perioada
interbelică. Din anul 1974 funcţionează ca bibliotecă judeţeană, în anul 1991
primind actuala denumire .
Pe lângă cartea curentă şi cu caracter enciclopedic, biblioteca mai deţine
un fond de carte aparţinând scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni, un fond
de periodice teleormănene, un
fond documentar de aproape 20.000 de
volume, ca si numeroase titluri de referinţă pentru diferite domenii ale
literaturii, artei si ştiinţei româneşti si universale.
Dincolo de activitatea specifică, în principal de asigurare a lecturii la
sală şi a împrumutului la domiciliu, pentru copii si adulţi, biblioteca a realizat
de-a lungul anilor numeroase alte activităţi,
între care medalioane si
momente omagiale dedicate unor personalităţi culturale, artistice (Anul
Caragiale, Anul Brâncuşi, Anul Eminescu) şi ştiinţifice teleormănene,
naţionale sau universale, zile de cărţi pentru copii şi tineret, decade ale cărţii
de literatură, de artă sau ştiinţifice, şezători literar artistice şi şezătorile de
vacantă pentru copii, minispectacole literar artistice.
Sunt de reţinut manifestările grupate sub generice precum:
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„Zilele Bibliotecii Judeţene Marin Preda”, „Zilele cărţii pentru copii”, „Zilele
deschise ale bibliotecii”.
Din anul 2001,biblioteca participă la organizarea unor concursuri
literare pentru elevi: Concursul de creaţie literară ”Marin Preda” şi Concursul
literar „Copiii noştri talentaţi”.
¾ Muzeul de Istorie al oraşului Alexandria a fost inaugurat la 1 mai 1952. Din
anul 1974 funcţionează cu denumirea de Muzeul Judetean de Istorie
Teleorman, schimbata in anul 1998 in Muzeul Judetean Teleorman.
La 13 noiembrie 1997 a fost inaugurat noul sediu al Muzeului Judetean
Teleorman, situat in strada 1848 nr. 1. Dispune de un spatiu de peste 2000
m2, structurat pe trei nivele, inventarul muzeului numarand in 1997 , 57.764
de piese constituite in 65 de colectii muzeale, respectiv colectii de
arheologie, numismatica, etnografie, arta, istorie si memoriale.
¾ Casa de Cultură a Sindicatelor Alexandria, inaugurată la 01 aprilie 1973,
dispune de o sală de spectacole cu 600 de locuri, o sală de conferinţe cu
120 locuri, săli de repetiţii pentru diverse genuri de artă (teatru, balet,
muzică etc.), săli pentru expoziţii, spaţii pentru activitatea cercurilor
culturale şi tehnico-aplicative etc.
¾ Şcoala Populară de Arte Teleorman, înfiinţată în anul 1978, la Alexandria,
formează şi pregăteşte interpreţi de diferite genuri de muzică (vioară, pian,
acordeon, chitară, instrumente de suflat şi percuţie, canto etc.), teatru
(actorie, teatru de păpuşi, regie artistică etc.) precum şi pe cei cu înclinaţii
în diferite arte (pictură şi grafică, artă populară şi artizanat etc.).
¾ Centrul Cultural Româno-Francez din Alexandria, a fost înfiinţat de către
Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză „ROMFRA” din Alexandria, sediul
său fiind construit în perioada 1998-2000, inaugurarea având loc în ziua de
14 aprilie 2000.
Centrul Cultural Româno-Francez derulează mare parte dintre programele
şi proiectele asociaţiei
care îl patronează, respectiv cursuri de limbi
străine, de informatică etc., asigură logistica simpozioanelor, colocviilor,
seminariilor şi altor întâlniri culturale şi ştiinţifice. De asemenea, s-a
implicat în organizarea unor manifestări culturale sub genericul „Zilele
prieteniei româno-franceze” sau „Zilele ROMFRA” precum şi a seminarului
„Francofonia şi Integrarea Europeană”. Ansamblul folcloric al asociaţiei a
participat şi la unele festivaluri folclorice internaţionale.
Analiza Swot
Puncte tari
CULTURA
-Cu o veche tradiţie şi cu un bogat şi
valoros material istoric şi etnografic,
Muzeul Judeţean are în patrimoniu un
număr
considerabil
de
obiecte
referitoare la Istoria Teleormanului.
-Organizarea
de
către
Biblioteca
Judeţeană cu sprijinul Direcţiei pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional a judetului Teleorman, a unor
manifestări cum ar fi „Zilele Bibliotecii
Judeţene Marin Preda”;
-Organizarea de către Direcţia pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural

Puncte slabe
-Pentru desfăşurarea în condiţii
normale şi de securitate, sunt
necesare o serie de dotări, reparaţii.
-Resurse financiare reduse.
-Lipsa unei strategii de dezvoltare
culturală la nivel judeţean şi la nivel
local ;
-Lipsa unor strategii şi programe de
dezvoltare a instituţiilor culturale
judeţene care asigură servicii şi în
beneficiul comunităţii locale;
33 / 81

Naţional a judeţului Teleorman a -Lipsa unei strategii de dezvoltare
„Salonului Artiştilor din Teleorman”;
culturală la nivel naţional.
-Organizarea de către Centrul Judeţean
de conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Teleorman a Festivalului
concurs naţional de muzică uşoară
românească „Ghiocelul de Aur” şi a
Festivalului concurs naţional de muzică
populară „Liviu Vasilică”.

Pe teritoriul municipiului Alexandria sunt amplasate 7 biserici ortodoxe, din
care una se află încă în construcţie, Biserica „Sf. Mina”.
Bisericile, Catedrala „Sf. Alexandru” si „Sf. Apostoli” sunt monumente
istorice.
Printre monumentele din municipiul Alexandria se numără Catedrala
Episcopala “Sf. Alexandru” construita in perioada 1869-1898, locul unde se sfla
sarcofagul cu osemintele fostului Domnitor al Tarii Romanesti, Alexandru Dimitrie
Ghica (1834-1842), Biserica Sf. Apostoli construita la 1846, Scoala Veche realizata
la 1895.
La recensământul din 2002, structura populaţiei municipiului Alexandria în funcţie
de apartenenţa religioasă era următoarea: 49.281 ortodocşi, 32 romano-catolici, 8
greco-catolici, 1 reformat, 1 unitarian, 1 evanghelist de confesiune augustană, 298
baptişti, 6 penticostali, 609 adventişti de ziua a şaptea, 187 creştini după
evanghelie, 4 de religie evanghelică, 6 musulmani, 2 mozaici, 89 alte religii, 29
fără religie, 18 religie nedeclarată si atei 19.
I.1.3.6 Sport
Activitatea sportivă în Alexandria se remarcă în domenii variate (fotbal,
baschet, handbal, lupte greco-romane, judo, tir, tenis de masă şi câmp,
culturism), sportivii alexăndreni obţinând rezultate deosebite.
Sala Sporturilor cu 1000 de locuri, Stadionul municipal, două cluburi sportive,
bazele sportive, poligonul de tir oferă un cadru adecvat desfăşurării de activităţii
sportive, mărturie fiind performanţele obţinute de sportivii localnici.
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II. OBIECTIVELE DEZVOLTARII DURABILE
II. 1 Consideratii generale
Dezvoltarea sau regenerarea unei aşezări urbane este determinată
semnificativ de schimbările care se produc în structura economiei locale, în
structura populaţiei şi în cultura comunitară. Pe de altă parte, dezvoltarea unui
sistem urban este în mod
substanţial
influenţată de aplicarea unui
management adecvat şi axat pe urmatoarele tinte principale: dezvoltarea
infrastructurii şi asigurarea accesului la această infrastructură, asigurarea
accesului la locuinţă, protecţia mediului ambiant şi diminuarea sărăciei .
Totodată, dezvoltarea unui
sistem
urban trebuie să ţină cont de
caracterul limitat al resurselor (de capital uman, natural şi financiar) ce
impiedică o autoritate publică să gestioneze toate probleme comunităţii,
precum şi de alocarea echilibrată a acestora, având în vedere efectul de
evicţiune (“crowdingout“) potrivit căruia o creştere a cheltuielilor publice
determină o reducere
a
consumului sau investiţiilor private. Autoritatea
publică trebuie să evalueze permanent oportunitatea realizării unei investiţii,
nu numai în raport cu resursele sale financiare prezente, dar şi cu cele
viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel încât această autoritate să
încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală, precum şi parteneriatul
în realizarea unui proiect de dezvoltare locală.
II. 2 Obiective generale
Pricipalele obiective ale dezvoltării oraşului Alexandria constau în:
¾ Domeniul ECONOMIC - dezvoltarea economică în acord cu tendinţele
majore ale Comunităţii Europene;
¾ Domeniul REGENERARE URBANĂ - dezvoltarea infrastructurii şi
asigurarea accesului populaţiei şi consumatorilor industriali la această
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie gaze, căi de transport);
¾ Domeniul SOCIAL - îmbunătăţirea stării de sănătate, reducerea sărăciei,
asumarea responsabilităţii faţă de persoanele defavorizate;
¾ Domeniul PROTECTIEI MEDIULUI - îmbunătăţirea activităţii în sectorul
protecţiei mediului, creşterea calităţii mediului astfel încât să se asigure
protecţia sănătăţii umane;
¾ Domeniul ADMINISTRATIEI PUBLICE - functionarea unei administratii
publice moderne, transparente, flexibile si eficiente.
Formularea strategiei porneşte de la următoarele premise:
¾ Strategia trebuie să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor
(locuinţe şi locuri de muncă);
¾ Strategia trebuie să ridice standardul calitativ al designului urban, al
construcţiilor, serviciilor şi al imaginii oraşului în general;
¾ Strategia trebuie
să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului
privat în operaţiuni urbane, fie sub forma
investiţiilor directe în
proiecte
izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor
permanente între parteneri;
¾ Strategia trebuie să se clădească pe caracterul social
al
proceselor
urbane, pe suportul şi participarea comunităţii;
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¾ Strategia trebuie să
permită o anumită flexibil itate de adaptare la
inevitabilele schimbări ce au loc în municipiu. De aceea, procesul de
planificare trebuie să fie creativ, participativ si anticipativ.
Ín conformitate cu premisele de formulare a strategiei şi cu
perspectivele de dezvoltare a municipiului Alexandria, conceptul strategic
trebuie enunţat astfel încât transpunerea sa într-un plan strategic să asigure
un pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, creşterea
bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii
mediului de viaţă a comunităţii .
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare
economică datorată poziţiei
geostrategice a oraşului, determinată de
atragerea de firme / activităţi economice, investiţii. Ín acest sens, trebuie
urmate două direcţii prioritare: creşterea gradului de atractivitate a oraşului
(prin îmbunătăţirea imaginii , a calităţii vieţii , prin revitalizare urbană) şi
facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură, ofertă
de terenuri şi clădiri , servicii strategice, facilităţi fiscale, etc).
II.3 Principii
Principiile de management urban în aplicarea obiectivelor, conform
Raportului “Oraşe Europene Durabile“ (“European Sustainable Cities”, Bruselles,
1996), Declaraţiei de la Bremen din 1997 şi în spiritul Tratatului de la Amsterdam
(1999):
Având în vedere ca o aşezare urbană nu este un sistem închis, iar
realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care
să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urbană, politicile, planificarea
strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu
respectarea următoarelor principii:
¾ dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări
majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de
către populaţie şi operatorii economici;
¾ întărirea capacităţii instituţionale printr-un management eficient, definirea
şi restructurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare
actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu doleanţele şi
cerinţele comunităţii;
¾ crearea unei reţele de comunicaţii în scopul schimbului de informaţii între
municipalităţi cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în
managementul urban sau managementul de proiect);
¾ realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
¾ realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate
realiza;
¾ integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic
simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi
integrarea politicilor de dezvoltare a oraşului cu politicile de dezvoltare ale
judeţului şi ale regiunii;
¾ managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse
energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor
de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural;
¾ utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta sustenabilităţii,
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respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea
utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de
mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea
bugetului local;
descentralizarea managementului în sectorul energetic;
design-ul sustenabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli
privitoare la materialele de construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul,
densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spaţială a clădirilor, “structuri
verzi“ în jurul clădirilor, microclimat, eficienţa energetică;
realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi,
ori pentru a recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile
întregii comunităţi locale;
interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei
nevoi locale;
fixarea regulilor de utili zare raţională a terenurilor pentru toate proiectele
de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de
planificare spaţială;
analiza capacităţii tehnice de execuţie;
evaluarea eficienţei utilizării resurselor financi are şi umane;
evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma
veniturilor fiscale obţinute;
identificarea nevoilor comuni tăţii locale şi a priorităţilor acesteia;
corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile
comunităţii;
evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capaci tăţii municipalităţii de a
asigura accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice
de bază;
protecţia mediului;
realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori
realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a
transfera costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine
profituri viitoare;
asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii
topografice, informaţii statistice privind economia locală şi regională,
regulamentul de urbanism, planul de urbanism general şi planurile de
urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit
planului de urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul (1996):
¾ Planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată astfel încât să
cuprindă clădiri de locuit (individuale sau colective potrivit, sistemului de
design arhitectonic), clădiri cu destinaţie comercială, parcări, şcoli şi
infrastructura edilitară necesară pentru nevoile zilnice ale rezidenţilor;
¾ zona de locuit va conţine o di versitate de clădiri;
¾ în situaţia în care în zona sunt clădiri istorice (din patrimoniul naţionalcultural), acestea vor fi reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta proiectul
în baza căruia s-a construit (in nici un caz, aceste clădiri nu vor fi
transformate sau demolate);
¾ zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale cu
cele civice, culturale şi de agrement;
¾ zona va conţine spaţii deschise în forma de scuar, spaţii de verdeaţă sau
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parcuri ;
spaţiile deschi se vor avea un design care să încurajeze prezenţa
rezidenţilor şi pentru a întări relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor
din acea zonă funcţională;
vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulaţie cu
bicicleta;
terenurile naturale-forestiere, cu vegetaţie florală sau cu luciu de apă vor fi
păstrate pe cât posibil sau integrate în parcuri;
comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de
reducere a deşeurilor;
comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;
orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la creşterea
eficienţei energetice.

II.4 Legislatie
Acte şi documente internaţionale:
 Al cincilea Program de acţiune pentru mediu (1993) - o abordare
comprehensivă pentru Uniunea Europeana, activităţi în probleme urbane,
date comparative şi indicatori privind mediul urban, implementarea
iniţiativelor cuprinse în Agenda Locală 21;
 Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards
Sustainability), aprobată de către participanţii la Conferinţa Europeana cu
privire la oraşe şi aşezări sustenabile, Aalborg, Danemarca, 1994;
 Planul de acţiune de la Lisabona, pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994
şi a Agendei Locale 21;
 Raportul ‘’Oraşe Europene Durabile“ (European Sustainable Cities,
Bruselles 1996);
 Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care s-au stabilit principiile
parteneriatului între sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea
durabilă a oraşelor;
 «Dezvol tare Urbană Durabil ă în Uni unea Europeană: Un cadru de
acţiune » (1998);
 - Apelul de la Hanovra a primarilor de municipii din 36
de
ţări europene, adoptat la cea de a treia Conferinţă a oraşelor şi
aşezărilor durabile, Hanovra, Germania, 2000;
 Declaraţia de la Bremen, Comunitatea de Afaceri şi Municipalitate, Noi
Parteneriate pentru secolul 21;
 Green Paper Environmental issues, European Commission, 2000;
 Carta Europeana a
Moştenirii Arhitecturale (Charter of the
Architectural Heritage)
adoptată
de Consiliul Europei în octombrie
1975;
 Pl anul de Acţiune al Comunităţii în domeniul Moştenirii Culturale (1994);
 - Art.151 din Tratatul care stabileşte o Comunitate Europeană - scopul
conservării şi dezvoltării moştenirii culturale comune, cu respectarea
diversi tăţii;
 Art.6 din Tratatul
care
stabileşte
o Comunitate Europeană œ
protecţia mediului ce trebuie integrată în toate politi cil e şi acti vităţil
e com uni tare.
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Legislaţia naţională:
- Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata;
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr.350/2001, modificata si completata privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul;
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare
a
teritoriului naţional - Secţiunea I – Retele de transport;
- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional;
Secţiunea a II-a Apa
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
Legea nr. 351/ 2001 pri vind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional; Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional; Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;
Legea
nr.
10/1995, modificata si completata
privind
calitatea
în
construcţii;
- OG nr. 20/1994, modificata si completata privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente;
Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente;
OG nr.244/2000,republicata privind siguranţa barajelor, aprobată prin Legea
nr.466/2001;
- Legea nr.315/2004,modificata si completata privind dezvoltarea regională în
România;
Hotărârea nr. 749 din 14 septembrie 1999, privind elaborarea Planului
naţional de dezvoltare pentru anii 2000 – 2002;
OG
nr.
65/2001, modificata si completata
privind
constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale;
Legea privind locuinţele nr. 114 din 11 octombrie 1996,modificata si
completata;
- Legea nr. 422/2001,republicata, modificata si completata privind protejarea
monumentelor istorice;
- Legea nr. 10/2001, republicata, modificata si completata privind regimul juridi
c al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989;
- Legea nr. 213/1998, modificata si completata privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia;
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si contractelor de servicii;
Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994
privind protejarea patrimoniului cultural naţional;
- Legea nr. 56/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997
pentru modificarea şi
completarea
Ordonanţei Guvernului
nr. 68/1994
privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată pri n Legea nr.
41/1995;
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OG
nr.43/2000, republicata, modificata si completata privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional aprobată prin Legea nr.378/2001;
OG nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor
istorice care fac parte din
Li sta patrimoniului mondial , aprobată prin
Legea nr. 564/2001;
- Legea învăţământului, modificata si completata nr.84/1995 *** Republicată;
- Legea nr.133/2000
pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.102/1998
privind formarea
profesională continuă prin sistemul educaţional;
- Legea nr. 33/1995 pentru
ratificarea
Convenţiei
cadru
pentru
protecţia minorităţilor naţionale,
încheiată la Strasbourg l a 1 februarie 1995;
- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
- OUG 195/2005 protecţiei mediului;
- Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996,modificata si completata;
- O.U. nr. 236/2000, modificata si completata privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
Legea nr.426/2001
pentru
aprobarea Ordonanţei
de urgenţă
a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
Legea nr.655/2001
pentru
aprobarea Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr.243/2000 privind protecţia atmosferei;
- Decretul nr. 359 din 10 noiembrie 1999, pentru supunerea spre ratificare
Parlamentului României a Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată
la Aarhus la 25 i unie 1998;
- Ordinul nr. 1.325 din 22 septembrie 2000, privind participarea publicului,
prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, poli ticilor şi
legislaţiei privind mediul;
Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 26 ianuarie 2001,modificata si completata
privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
- Hotărârea nr.440 din 2005, privind infiinţarea Gărzii de Mediu;
- Ordonanţa nr. 21 din 30 i anuarie 2002, privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale;
Hotărârea nr. 128 din 14 februarie 2002, modificata si completata privind
incinerarea deşeurilor;
- Hotărârea nr. 349 din 2005, privind depozitarea deşeurilor;
- Legea nr. 99 din 26 m ai 1999, modificata si completata privind unele măsuri
pentru accelerarea
reformei economice;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 102 din 29 iunie 1999, privind protecţia
specială
şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap modificata
si completata prin Legea 448/2006;
- Legea nr. 108 din 16 iunie 1999,republicata privind înfiinţarea şi organizarea
Inspecţiei Muncii;
Ordinul nr. 124 din 25 octombrie 1999, privind constituirea Comisiei
Naţionale de Dialog Social;
Legea nr. 130 din 20 iulie 1999,modificata si completata privind unele
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă;
Decretul nr. 138 din 30 aprilie 1999, privind promulgarea Legii pentru
ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai
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1996;
Decretul nr. 249 din 16 iulie 1999, pentru promulgarea Legii privind unele
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, modificata
prin OG 84/2004;
- Norme metodologice din 13 iulie 2000, privind condiţiile de încadrare,
drepturile si obligaţiil asistentului personal al persoanei cu handicap;
Legea nr. 17 din 6 martie 2000,republicata pri vind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice;
- Hotărârea nr. 851 din 28 septembri e 2000, privind acordarea unor ajutoare;
- Ordinul nr. 780 din 2006, privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se
efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor
cu handicap;
- Legea nr. 366 din 10 iulie 2001, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de
solidaritate;
- Legea nr. 492 din 1 octombrie 2001, pentru completarea Legii nr. 109/1997
privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;
- Legea nr. 47 din 2007, privind sistemul naţional de asistenţă socială;
Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002,modificata si completata privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
II.5. Obiective specifice
II.5.1 Obiective in domeniul infrastructurii de baza
Apa
Rezolvarea disfuncţionalităţilor din reţeaua de alimentare cu apă şi
canalizare, prin:
• Mărirea fiabilităţii echipamentului mecanic de pompare;
• Modernizarea staţiilor de clorinare a apei;
• Reabilitarea reţelelor de transport a apei care nu mai prezintă
siguranţă în exploatare sau care nu asigură debitele necesare,
extinderea reţelei de distribuţie a apei cu conducte de ultimă
generaţie, contorizarea surselor de apă şi a branşamentelor la
blocurile de locuinţe, modernizarea staţiilor hidrofor: 1,2 milioane
RON / 12 miliarde ROL;
• Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv modernizarea
staţiilor de epurare: 0,25 milioane RON / 2,5 miliarde ROL.
Infrastructura stradala, transporturi, iluminat public, comunicatii
•
•
•

Dezvoltarea zonelor de circulatie si transport;
Intretinerea, modernizarea si reabilitarea strazilor prevazute in
programul de investitii al primariei;
Amenajare variantă ocolitoare pe DN 6 (E70) - Str. Al. Ghica pe
tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str. Dr. Stanca precum si str.
Dr. Stanca pe tronsonul cuprins intre str. Al. Ghica si str. Dunarii,
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•
•
•

lungimea totala fiind de 2726 m. si DN 51 - Str. Al. Ghica si str.
Mestesugari pe tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str. Dunarii);
Modernizarea sistemului de iluminat stradal şi a reţelei electrice;
Extinderea reţel ei de telefonie;
Crearea de condiţii în vederea utilizării unui sistem modern de
telefonie, prin instalarea cablului din fibră optică pentru echipamente
ADSL.

Energia
•
•
•
•
•

Extinderea sistemului de contorizare a energiei termice la blocurile
de locuinţe şi
agenţii economici;
Realizarea unui program complex de investiţii în vederea alimentării
CET-urilor cu gaz natural;
Realizarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii
casnici,industriali si CET -uri ;
Modernizarea punctelor termice;
Reabilitarea reţelei termice primare şi secundare.

Sport si agrement
•
•
•

Amenajarea si dotarea locurilor de joaca;
Modernizarea parcurilor;
Reabilitare Strand “Stadion Municipal” (reamenajare si acoperire
bazin de inot, terenuri
de sport si agrement, utilitati);

II.5.2 Obiective in domeniul regenerarii urbane
Organizarea spatiala
Stabilirea prin planul de urbanism general a zonelor rezidenţiale în raport
cu tendinţa de extindere a oraşului, precum şi în raport cu cerinţele
viitoare de locuit ale populatiei si structura acesteia.
• Modernizarea şi
reabilitarea fondului existent în parteneriat cu
asociaţiile de proprietari ;
• Îmbunătăţirea aspectului estetic al locuinţelor prin recondiţionarea
finisajelor, corelata cu lucrări de izolare termică, amenjări exterioare,
spaţii verzi, etc.;
• Finalizarea apartamentelor oprite în diverse stadii de execuţie;
• Achiziţionarea unor imobile, reabili tarea şi
repartizarea
lor
pentru rezolvarea problemelor sociale ale persoanelor defavorizate;
• Íncurajarea construirii de locuinţe private;
• Sprijinirea construcţiilor prin ANL
(credit ipotecar şi pentru
tineret);
• Ínceperea lucrărilor pentru protejarea clădirilor de patrimoniu şi în
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special a celor care au fost transformate în locuinţe;
•
•

Ímbunătăţirea
practicilor
de
zonare
fiscală
a teritoriului
municipiului Alexandria ;
Utilizarea raţională a terenurilor cu destinaţia construcţii.

II.5.3 Obiective in domeniul economic
1. Atragerea de investiţii:
• Formarea unui ambient atractiv pentru investitori prin îmbunătăţirea
condiţiilor generale de desfăşurare a activităţilor economice: servicii
financiare şi de susţinere a afacerilor, facilităţi fiscale, infrastructură
fizică şi resurse umane;
• Stimularea liberei iniţiative şi susţinerea întreprinzatorilor privati, prin
înlăturarea obstacolelor din calea iniţiativei private;
• Asigurarea unui climat de afaceri atractiv: crearea de oportunităţi
de afaceri , facilităţi diferenţiate pe categorii de investiţii , asocieri în
interes comunitar, parteneriat public / privat;
• Întocmirea documentaţiilor pentru agenţii economici în vederea
obţinerii de finanţări guvernamentale;
• Deschiderea în municipiul Alexandria a unui terminal al Bursei
Române de Mărfuri, mediatizarea în mass-media locală a activităţii
terminalului;
• Promovarea zonei cu informaţii de interes privind potenţialul
economic şi oportunităţile pentru afaceri şi pentru investiţii oferite;
• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri :
suport financiar pentru servicii
de informaţii , asistenţă
şi
consultanţă, oferite atât la nivelul primăriei cât şi de firme şi
organizaţii private;
• Simplificarea procedurilor de autorizare şi funcţionarea eficientă a
serviciilor de consultanţă, informare, promovare;
2. Dezvoltarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice:
• Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilitati publice necesare
sustinerii dezvoltarii economice;
• Realizarea reţelei de aducţiune şi distribuţie gaze, care, prin
disponibilitatea pentru încă o resursă energetică, ar permite creşterea
atractivităţii economice a municipiului Alexandria, creşterea
confortului edilitar şi a disponibilităţilor pentru investitori, reducerea
cheltuielilor privind asigurarea agentului termic în condiţiile utilizării
gazului ca sursă de energie pentru centralele termice;
3. Susţinerea apariţiei unor activităţi economice noi, legate de resursele şi
tradiţia locală, dezvoltarea şi modernizarea activităţii existente,
îmbunătăţirea mediului economic local prin:
• Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care prelucrează materii
prime oferite de agricultură (morărit şi panificaţie, prelucrarea cărnii,
industrializarea laptelui);
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•

Susţinerea acelor întreprinderi deja existente, care fac faţă
concurenţei specifice economiei de piaţă;
• Sprijinirea producătorilor agricoli pentru înfiinţarea de asociaţii de
marketing şi a cooperativelor agricole de tip nou, ce are ca obiect de
activitate valorificarea produselor.
• Crearea
unor
parcuri industriale
şi
tehnologice, realizarea unor incubatoare de afaceri pentru
tinerii
intreprinzători
din sfera tehnologiilor de vârf care asigură
totodată prezervarea calităţii mediului ;
• Dezvoltarea parteneriatului dintre societatea civilă şi mediul de
afaceri prin implementarea unor
proiecte
de
cooperare
în
domeniul resurselor umane, respectiv pentru instruirea, calificarea şi
recalificarea forţei de muncă, punându-se accentul pe pregătirea
tinerilor şi a femeilor.
Stimularea dezvoltării serviciilor din sectorul privat şi mai ales a
celor din domeniul bancar, asigurări , turism, comerţ şi alimentaţie publică;
II.5.4 Obiective in domeniul social
Sănătate
Pornind de la evaluarea stării de sănătate, pot fi definite următoarele
obiective strategice:
•
Creşterea speranţei de viaţă;
•
Ameliorarea calităţii vieţii;
•
Scăderea mortalităţii;
•
Un sistem sanitar eficient;
•
O nouă mentalitate a personalului medical faţă de exercitarea actului
medical;
•
Accesul echitabil la serviciile de sănătate;
•
Realizarea
registrului
sănătăţii
persoanelor defavorizate în
vederea
acordării serviciilor medicale curative şi
preventive
specifice;
•
Realizarea de programe de educaţie în domeniul HIV, SIDA, TBC,
hepatită B şi C;
•
Realizarea
de
programe
în
colaborare
cu organizaţii
nonguvernamentale
de profil.
În municipiul Alexandria a scăzut incidenţa bolilor profesionale, dar
stilul de viaţă se menţine şi favorizează aceeaşi prevalenţă a bolilor principalele boli cronice diagnosticate sunt bolile cardio - vasculare,
cancerul şi bolile aparatului respirator.
Obiective specifice:
1. Îmbunatăţirea funcţionării unităţilor spitaliceşti existente, inclusiv a
serviciilor de urgenţă şi centrelor de permanenţă;
2. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente medicale a spitalelor şi
ambulatoriilor integrate (toate spitalele vor realiza, pe lângă
inventarierea echipamentelor şi gradului lor de uzură, necesarul de
echipamente medicale pe următorii 5 ani);
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3. Monitorizarea pricipalilor indicatori de sănătate, sănătate - natalitate,
mortalitate generală, mortalitate infantilă, spor natural - în vederea
menţinerii şi îmbunătăţirii acestora la nivelul indicatorilor pe ţară, prin
supravegherea şi controlul calităţii serviciilor medicale;
4. Creşterea accesului populaţiei la îngrijiri stomatologice;
5. Organizarea ambulatoriilor integrate ale spitalelor care vor prelua
chirurgia de 1 zi, internările de 1 zi, concomitent cu scăderea
numărului de internări în spital;
6. Acţiuni de promovare a sănătăţii precum lupta împotriva drogului,
lupta împotriva alcoolismului, fumatului, promovarea unei diete
echilibrate şi lupta împotriva obezităţii, sedentarismului, etc.;
7. Realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea efectuării unor lucrări
de reparaţie capitală la Spitalul Judeţean Alexandria (100 mii RON / 1
miliard ROL );
8. Realizarea Programelor Naţionale de Sănătate finanţate de Ministerul
Sănătăţii:
9. Programul comunitar de sănătate publică prin supravegherea (şi
controlul bolilor transmisibile, supravegherea şi controlul infecţiei HIV
/ SIDA, supravegherea şi controlul tuberculozei, evaluarea stării de
sănătate şi a factorilor de risc, promovarea sănătăţii şi a educaţiei
pentru sănătate;
10. Prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile prin prevenţia şi
controlul în diabet şi alte boli de nutriţie, profilaxia în patologia
psihiatrică şi psihologică şi realibilitarea serviciilor de urgenţă
prespitalicească;
11. Programul de sănătate a copilului şi familiei prin promovarea
consultanţei prenatale, dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală
comunitară, supravegherea stării de sănătate a copiilor şi
adolescenţilor din colectivităţi, dezvoltarea sistemului de mediatori
sanitari din cadrul comunităţilor de rromi, managementul programului
de sănătate a mamei şi copilului la nivel local;
12. Implementarea la nivel local a politicilor naţionale pentru integrarea
europeană şi intensificarea relaţiilor externe;
13. Masuri pentru implementarea legislatiei armonizate din domeniul
sigurantei nucleare si a protectiei impotriva radiatiilor;
14. Aplicarea procedurilor de supraveghere şi inspecţie sanitară a
sistemelor publice de aprovizionare cu apă;
15. Implementarea legislaţiei româneşti care transpune acquis-ul
comunitar, în domeniul produselor cosmetice.
Cultura
1. Asigurarea protejării patrimoniului cultural naţional din municipiul
Alexandria, respectiv a patrimoniului cultural naţional mobil, a
patrimoniului arheologic şi a monumentelor istorice, prin:
• Dezvoltarea bazei de date şi a evidenţei patrimoniului cultural naţional
mobil din municipiul Alexandria, împreună cu deţinătorii şi autorităţile
publice locale;
• Dezvoltarea bazei de date şi a evidenţei monumentelor istorice din
municipiul Alexandria, împreună cu deţinătorii şi autorităţile publice
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2.

3.

4.

5.

6.

locale, inclusiv prin implementarea programului naţional de evidenţă
informatizată a monumentelor istorice.
Sprijinirea şi continuarea acţiunilor de cercetare, conservare şi valorificare
a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios şi ocupatiilor
tradiţionale prin:
• Sprijinirea cercetării şi valorificării tradiţiilor culturale locale;
• Sprijinirea revitalizării şi consolidării tradiţiilor şi obiceiurilor locale,
potrivit calendarului religios şi ocupaţiilor tradiţionale.
Sprijinirea şi continuarea acţiunilor de consolidare şi promovare a
identităţii culturale a municipiului Alexandria, precum şi de integrare a sa în
context regional, naţional şi european, în vederea asigurării promovării
înfăptuirilor şi valorilor culturale teleormănene şi a accesului la valorile
culturale şi europene, prin stimularea şi sprijinirea creaţiei literar - artistice
şi a artei interpretative.
Sprijinirea organizării de către instituţiile şi aşezămintele culturale din
municipiul Alexandria, a unor acţiuni culturale consacrate unor aniversări /
comemorări istorice si culturale, evenimente şi personalităţi istorice,
culturale, artistice şi ştiinţifice, de anvergură naţională şi locală,
spijinirea acţiunilor de modernizare şi optimizare a serviciilor culturale ale
instituţiilor şi aşezămintelor culturale în beneficiul comunităţilor locale.
Accesibilizarea legislaţiei, informaţiei şi oportunităţilor culturale pentru
autorităţile şi instituţiilor publice locale şi judeţene pentru instituţiile de
cultură de interes local şi judeţean, pentru cultele care activează legal,
precum şi pentru ONG-urile cu activitate culturală.
Sprijinirea cultelor religioase, recunoscute legal, în acţiunile de protejare a
patrimoniului şi spaţiului eclezial şi în acţiunile cu caracter cultural şi
social.

Educaţie
1. Asigurarea accesului egal la educaţie:
• Restructurarea reţelei şcolare.
• Implementarea programului „A doua şansă - Şc. Nr. 4 Alexandria”.
• Implementarea proiectului „Accesul la educaţie al grupurilor
dezavantajate, cu focalizare pe rromi şi copii cu dezabilităţi (Şc. cu cls. I
– VIII „Al. Colfescu” Alexandria, Şc. cu cls. I – VIII nr. 6, Şc. „Specială de
fete” Alexandria, etc.
• Dezvoltarea accesului la programe internaţionale.
• Stimularea interesului şcolilor şi a cadrelor didactice pentru dezvoltarea
parteneriatelor transfrontaliere sau de alte tipuri de programe
educaţionale.
• Organizarea unor cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din
învăţământul gimnazial privind dezvoltarea dimensiunii europene în
educaţie, îmbunătăţirea managementului proiectelor şi a experienţei
profesionale.
2. Formarea şi dezvoltarea resurselor din domeniul educaţiei:
• Ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi a
managerilor şcolari prin organizarea de cursuri de formare cu furnizori
de formare continuă – curs de formare – Management educaţional – 50
de cursanţi (inspectori şcolari, directori de licee, directori de gimnaziu.
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•

3.
4.

5.
6.

Planificarea şi realizarea unor strategii de formare (40 de ore) a cadrelor
didactice privind învăţarea operării pe calculator.
• Infiintarea posturilor de profesori consilieri in cadrul cabinetelor scolare
de asistenta psihopedagogica.
• Scimbarea mentalitatii profesorilor si elevilor printr-un proces de
formare continua, de trecere de la decizia impusa la cea negociata, de
abordare complexa a problemelor.
Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie prin susţinerea
programelor educaţionale
care promovează valorile interculturale.
Reabilitarea infrastructurii şcolare:
• Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea în unităţile
de învăţământ preşcolar,şcolar şi liceal;
• Reabilitarea clădirilor, faţadelor, reamenajarea curţilor şcolare, a
grupurilor sanitare;
• Amenajarea de terenuri de sport, construirea unor săli de sport,
dotarea celor existente.
• Continuarea dotarii cu calculatoare a scolilor racordarea la reteaua de
internet.
• Stimularea infiintarii unitatilor de invatamant particular.
Gestionarea resurselor materiale prin acordarea de burse sociale pentru
copii ai căror părinţi au venituri mici sau care nu au venituri.
Transformarea municipiului Alexandria într-un puternic centru universitar
prin:
• Sprijinirea celor existente, crearea de noi domenii de învăţământ
superior, care să atragă studenţi din întreaga zonă şi din judeţele
învecinate;
• Creşterea numărului de studenţi, de cadre didactice şi calităţii actului
didactic.

Protecţia socială şi forţa de muncă
Asistenţa socială
•
•
•
•

•
•
•

Implementarea legislaţiei referitoare la sistemul naţional de asistenţă
socială;
Reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale;
Protecţia familiei, îmbunătăţirea echilibrului socio-economic al familiei,
creşterea veniturilor familiei şi a calităţii vieţii acesteia, integrarea
familiei în viaţa comunitară;
Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin implicarea mai
accentuată a autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor civice în
acordarea serviciilor medicale şi de îngrijire, atragerea acestora în
activităţi comunitare recreative, de petrecere a timpului;
Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu
a persoanelor vârstnice;
Stabilirea unor parteneriate cu O.N.G.- uri, asociaţii şi fundaţii pentru
organizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;
Realizarea unor centre de găzduire temporară pentru copii şi adulţi aflaţi
în dificultate: 0,3 milioane RON / 3 miliarde ROL).
47 / 81

Situatia femeilor
•
•
•

•
•
•

Afirmarea
şi promovarea profesională
a femeilor în funcţii de
conducere şi poziţii cu puterede decizie în viaţa politică, economică,
socială şi culturală;
Apărarea drepturilor femeilor;
Educarea femeilor pentru a elimina teama, ruşinea, prejudecăţile şi
sentimentul vinovăţiei şi pentru a primi sprijin calificat în rezol varea
conflictelor care generează şi alimentează
violenţa socială şi
conjugală;
Consiliere şi sprijin pentru femeile şi copiii abuzaţi în vederea
demascării şi pedepsirii legale a agresorilor;
Ínfiinţarea centrului social pentru tineret şi femei ;
Ínfiinţarea biroului
de consiliere pentru combaterea violenţei în
familie.

Situatia copiilor defavorizati
1. Instituţionalizare de tip rezidenţial.
• Creşterea eficientizării
alternativelor la instituţionalizare de tip
rezidenţial prin: reintegrarea în
familia naturală;
adopţia; pl
asamentul ; centrele de tip familial.
2. Abuzul asupra copiilor.
• Ímbunătăţirea condiţiil or de
viaţă a copiilor abuzaţi prin:
amenajarea unui
centru de tranzit pentru copii /mame supuşi
diverselor forme de abuz; facili tarea accesului
la servi cii de
consiliere, informare, ghidare spre alte unităţi de
specialitate
existente pentru rezolvarea cazurilor; organi zarea de campanii de
conştientizare a opiniei publice prvind problematica abuzului .
3. Fenomenul copiilor străzii.
• Facilitarea accesului la un spaţiu de locuit şi educaţie
pentru
această categorie prin: amenajarea unui centru de tranzit pentru copiii
străzii; accesul la consiliere şi educaţie.
4. Delincvenţa juvenilă.
• Facili tarea accesului la consiliere şi educaţie pentru această
categori e pri n: amenajarea unui centru de reabil itare.
5. Tinerii de peste 18 ani care părăsesc centrele de plasament.
• Acordarea de sprijin pentru integrarea în societate a tinerilor
absolvenţi care părăsesc
instituţiile de tip rezidenţial
prin:
asigurare spaţiului locativ; facilitarea accesului la consiliere
şi
sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.
Situatia persoanelor cu handicap
• Infiintarea unui centru de zi pentru persoanele cu handicap;
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• Schimbarea mentalitatii societatii fata de persoanele cu handicap;
• Amenajarea unor rampe la caile de acces stradale si la mijloacele de
transport in comun;
• Introducerea semnalelor acustice la semaforizari.
Convietuirea etniilor
• Integrarea sociala a comunitatilor de rromi;
• Evitarea segregarii populatiei pe criterii etnice;
• Programe culturale comune.
Tineret
• Realizarea si promovarea unei politici de tineret la nivelul municipiului
Alexandria;
• Asigurarea sustinerii necesare pentru diferite activitati de tineret, la
nivelul municipiului
Alexandria.
Societatea civila
• Comunicarea si cooperarea continua intre factorii principali ai
comunitatii;
• Orientarea pe actiuni concentrate pe macrogrup si comunitate;
• Implicarea cetateanului alexandrean in rezolvarea problemelor
comunitatii, de interes general;
• Stimularea initiativei in elaborarea de proiecte, afctiuni si manifestari
de interes comunitar.
Ocuparea forţei de muncă
•
•
•

•

•
•

Satisfacerea operativă a unui număr cât mai mare de oferte de locuri de
muncă;
Mutarea accentului politicilor de protecţia şomerilor de la măsuri pasive
la măsuri active;
Implementarea măsurilor active şi preventive pentru şomeri şi pentru
persoane inactive, reglarea raporturilor dintre cerere şi oferta pe piaţa
muncii prin creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă;
Implementarea măsurilor active în scopul sprijinirii angajatorilor pentru
a încadra persoane din rândul şomerilor şi susţinerii iniţiativelor
antreprenoriale, în vederea conservării locurilor de muncă şi a creării de
noi locuri de muncă;
Implementarea măsurilor active pentru combaterea şomajului de lungă
durată oferind fiecărui şomer un nou început înainte de a atinge 6 luni
de şomaj în cazul tinerilor şi de 12 luni în cazul adulţilor;
Organizarea de cursuri
de recali fi care în di verse meserii ,
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•
•
•
•
•
•
•
•

pentru care exi stă cerere pe piaţa forţei de muncă ;
Monitorizare permanentă a pieţei locurilor de muncă ;
Acordarea de credite din fondul pentru plata ajutorului de şomaj ,
pentru crearea de noi locuri de muncă;
Organizarea bursei generale a locurilor de muncă, a bursei locurilor de
muncă pentru femei, pentru persoanele de etnie rromă, persoanelor cu
handicap, a abuzurilor locurilor de muncă pentru absolvenţi;
Orientarea
şi consilierea persoanelor neîncadrate în muncă şi a
altor persoane care se adresează acestor servicii;
Reanalizarea politicilor privind formarea, orientarea şi
calificarea
resurselor umane, luând în considerare necesităţile reale ale
economiei;
Implementarea politicilor naţionale privind integrarea europeană,
aplicarea legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar şi consolidarea
instituţională la nivel local;
Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele locale ale pieţei muncii,
stimularea mobilităţii forţei de muncă pentru înlăturarea dezechilibrului
existent pe piaţa muncii, între cererea şi oferta de forţă de muncă;
Combaterea muncii fără forme legale, descurajarea întreprinzătorilor
privaţi de a utiliza forţa de muncă fără respectarea cadrului legal.

II.5.5 Obiective in domeniul protectiei mediului
Obiective specifice in domeniul protecţiei mediului:
1. Resurse naturale si conservarea biodiversităţii:
• Întărirea capacităţii administrative si instituţionale în domeniul
protecţiei naturii, la nivel local;
• Achiziţionarea de echipamente necesare desfăşurării activităţii în
sectorul protecţia naturii;
• Identificarea ariilor naturale protejate si a altor areale care întrunesc
condiţiile desemnării Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică;
• Stabilirea listei preliminare a speciilor de păsări care necesită actiuni
de conservare la nivel teritorial;
• Inventarierea preliminara a speciilor de floră si faună, a căror
conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare
conform Anexei II a Legii nr.462/2001(altele decât păsările) şi
propunerea siturilor eligibile pentru reţeaua Natura 2000;
• Organizarea si efectuarea controlului activităţilor de recoltare,
capturare şi/sau achiziţie, deţinere si comercializare a plantelor si
animalelor din flora si fauna salbatică.
2. Ecologie urbană:
• Consolidarea capacităţii de implementare a legislatiei în domeniul
zgomotului, în conformitate cu Angajamentele rezultate din procesul
de negociere - Capitolul 22 - Protecţia Mediului prin identificarea
drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6 milioane treceri de
vehicule/an, a căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60 mii
treceri/an;
• Diminuarea poluării fonice în zonele rezidenţiale prin realizarea
şoselelor de centură, restricţionarea accesului autovehiculelor grele,
realizarea perdelelor de protecţie;
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•

Respectarea Regulamentului urbanistic cu privire la menţinerea şi
dezvoltarea spaţiilor verzi amenajate.
3. Protecţia atmosferei:
• Controlul poluării industriale şi consolidarea capacităţii de
implementare a legislaţiei în domeniul controlului poluării
industriale;
• Elaborarea calendarului de emitere a autorizaţiilor integrate de
mediu;
• Supravegherea şi controlul modului de respectare a autorizaţiilor
integrate de mediu;
• Supravegherea şi controlul modului de respectare a autorizaţiilor
integrate de mediu, emise instalaţiilor mari de ardere;
• Proiectarea, achiziţionarea si punerea în funcţiune a reţelei IT
aferente, a sistemului de funcţionare, a bazei de date şi a aplicaţiilor
necesare pentru instalaţiile mari de ardere;
• Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul calităţii
aerului;
• Monitorizarea calităţii aerului – indicatorul pulberi în suspensie PM
10;
• Reducerea poluării cauzate de traficul auto prin construirea unei
şosele de centură care să redirecţioneze traficul greu, realizânduse astfel o descongestionare a arterelor centrale;
• Limitarea circulaţiei
auto pe
anumite artere centrale ale
municipiului
în anumite perioade ale săptamânii
(sâmbăta,
duminica).
• Iniţierea unui program de plantări de perdele vegetale naturale dea lungul arterelor cu un intens trafic auto şi / sau în
proximitatea ‘’punctelor fierbinţi’’.
4. Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane:
• Stabilirea impactului activităţii umane asupra stării apelor prin
efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice;
• Creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a
poluării surselor de apă;
• Identificarea, în vederea eliminării, a surselor de ape uzate evacuate
direct în apele de suprafaţă;
• Întreţinerea luciurilor de apă de pe teritoriul administrativ al
municipiului Alexandria (lacuri de agrement, cursul râului Vedea);
• Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării inundaţiilor;
• Protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii din surse
agricole.
• Modernizarea Statiei de epurare a apelor reziduale;
• Proiectarea, executarea şi exploatarea captărilor de ape subterane
bazată pe studii şi informaţii hidrologice corespunzătoare, în
scopul evitării compromiterii capacităţii acviferelor.
5. Protecţia solului:
• Întreţinerea şi exploatarea staţiilor de pompare şi a canalelor de
desecare pentru prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la
suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile
de utilizare a terenurilor;
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•

Reducerea impactului negativ al activităţilor din agricultură asupra
mediului înconjurător prin realizarea de instruiri ale producătorilor
agricoli, în conformitate cu „Codul de bune practici agricole ”;
• Efectuarea de studii pedologice, agrochimice şi de poluare, în vederea
îmbunătăţirii calităţii solului.
6. Managementul deşeurilor:
• Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul
gestionării deşeurilor prin:
a). Identificarea agenţilor economici valorificatori şi reciclatori ai
deşeurilor de ambalaje;
b). Campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la
introducerea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor refolosibile în
municipiul Alexandria;
c). Identificarea agenţilor economici care colectează şi tratează
deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi înfiinţarea a cel puţin
unui punct de colectare a deşeurilor de
echipamente
electrice
şi
electronice.
• Gestionarea deşeurilor menajere în municipiul Alexandria, conform cu
prevederile legislaţiei naţionale aliniată la normele europene prin:
a). Promovarea proiectului Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor;
b). Reglementarea,din punct de vedere al protecţiei mediului, a
proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor;
c). Colaborarea cu Agenţia de Protecţia Mediului în scopul
promovării şi mediatizării
acestui proiect.
7. Educaţie şi acţiuni comunitare:
• Asigurarea accesului liber la informaţia privind mediul, conform Legii
86/2000, HG 1115/2002, diseminare prin mass media şi accesul la
consultarea registrelor cu informaţii de mediu;
• Creşterea capacitătii de participare a cetăţenilor la luarea deciziilor;
• Organizarea acţiunilor de marcare a unor evenimente care au loc în
domeniul Protecţiei Mediului pe plan local, naţional şi internaţional.
• Íncurajarea implicării societăţii civile, a cetăţenilor municipiului în
acţiuni de protejare şi conservare a habitatului în care locuiesc sau îşi
desfăşoară activitatea (instituirea funcţiei de ‘’comisar voluntar de
mediu“).
II.5.6 Obiective in domeniul administratiei publice
Prin reforma în administraţia publică se urmăreşte realizarea unei
administraţii publice active,
competente, responsabilă faţă cetăţean.
• Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale:
1. Îmbunătăţirea organizării interne prin adaptarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare la cerinţele legislaţiei în vigoare,
compatibile legislaţiei administraţiei europene;
2. Intensificarea activităţii de Integrare Europeana - relaţii externe;
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, crearea unui corp
de funcţionari publici profesionist, prin formare continuă si
specializare pe probleme specifice;
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4. Realizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune publică,
introducerea unor metode moderne de gestionare a documentelor şi
a legislaţiei specifice, promovarea parteneriatului public-privat in
vederea sporirii resurselor financiare alocate domeniilor prioritare.
• Continuarea procesului de informatizare a activităţilor autorităţilor
administraţiei publice si a serviciilor publice din subordinea acestora prin:
1. Introducerea noilor tehnologii ale informaţiilor si comunicaţiilor;
2. Evaluarea performanţelor tehnice ale aparaturii din dotare si
achiziţionarea de aparatură IT performantă;
3. Achiziţionarea de programe performante specifice activităţilor din
administraţie;
4. Asigurarea pregătirii continue a funcţionarilor publici, cu prioritate
pentru obţinerea certificării ECDL;
5. Atragerea fondurilor europene în vederea informatizării, pregătirea de
proiecte în vederea participării la licitaţii de proiecte.
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţeanului,
prin:
1. Optimizarea funcţionării compartimentului de relaţii cu publicul;
2. Combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul;
3. Formarea personalului din cadrul compartimentului de relaţii cu
publicul în domeniul comunicării
si relaţiilor publice.
• Diseminarea pe scară largă a informaţiilor referitoare la reforma şi
încurajarea participării cetăţenilor, a societăţii civile, a mediului de afaceri,
a reprezentanţilor politici si a tuturor funcţionarilor publici la realizarea
reformei, printr-un schimb permanent de opinii în legătură cu desfăşurarea
acestui proces.
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III. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE
III.1 Consideratii generale
Planul Local de Acţiune (PLA) - ca instrument
de planificare
şi
implementare - conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică întrun termen determinat, în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o
strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă
termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabilă (SLDD).
Promovarea dezvoltării societăţii româneşti în concordanţă cu principiile
Dezvoltării Durabile este un obiectiv însuşit atât la nivelul tuturor factorilor
responsabili, cât şi de către comunitatea locală a municipiului Alexandria.
În acelaşi timp înscrierea în exigenţele Dezvoltării Durabile este o
necesitate imperioasă din cel puţin două motive:
- globalizarea fenomenelor şi a politicilor de soluţionare concepute în
ultimele două decenii,
- situaţia reală a societăţii româneşti, care prezintă numeroase semnale
alarmante din punctul de vedere al criteriilor Dezvoltării Durabile.
O buna parte din iniţiativele şi acţiunile care au avut loc în ultimii ani au
contribuit la crearea unor condiţii favorabile promovării Dezvoltării Durabile.
Periodic, Planul Local de Acţiune trebuie revizuit astfel încât ţintele fixate
să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la
nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la
implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja
de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având în
vedere că pe măsură ce se înainteaza în timp variabilele economice ce trebuie
luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. Din acest motiv se
recomandă ca Planul Local de Acţiune ce va fi întocmit de fiecare oraş să fie
revizuit odată la 2 ani , chiar dacă este proiectat pentru o perioada mai
indelungata.
III. 2 Principii si conditii
Strategia de dezvoltare locala se adresează comunităţii locale, drept pentru
care măsurile, numărul acestora şi prioritizarea lor, probabil punctul cel mai
sensibil, precum şi mecanismele instituţionale de aplicare trebuie sa ţina cont de
interesele acestei comunităţi, respectiv de asociaţii ale oamenilor de afaceri,
sindicate, asociaţii şi fundaţii cu activitate caritabilă, culturală, de protecţie a
patrimoniului cultural şi arhitectonic, asociaţii pentru protecţia mediului şi
animalelor, congregaţii religioase.
Orice măsură ce se concretizează într-un program, subprogram ori proiect trebuie
să ţină cont de urmatoarele aspecte:
¾ Concordanţa între ţintele fixate în programe, subprograme, proiecte cu
obiectivele generale cuprinse în Strategia Locală de Dezvoltare;
¾ Existenţa unor resurse financiare limitate, condiţie ce influenţează
modalitatea de finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază
un program, sub-program sau proiect (de ex. împrumut bancar,
împrumut extern, obligaţiuni municipale, concesiune, vânzare,
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¾

¾
¾
¾

închiriere, parteneriat public-privat întemeiat pe un set de contracte de
concesiune, vânzare ori de altă natură etc);
Evitarea efectului de evicţiune (ca noţiune economică) potrivit căruia o
creştere a cheltuielilor publice determină o reducere a consumului sau a
învestiţiilor private, în condiţiile în care resursele sunt limitate.
Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent oportunitatea
realizării unei investiţii, nu numai în raport cu resursele sale financiare
prezente, dar şi cu cele viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel
încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi individuală, precum
şi parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare locală;
Gradul de popularizare (cunoaştere publică) al unui program,
subprogram, proiect, prin diseminarea informaţiei în rândul comunităţii
locale;
Implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, subprogram
sau proiect;
Norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Autoritatea
locală va avea în vedere ca sunt situaţii în care organizaţiile non-profit
sau asociaţiile profesionale ale oamenilor de afaceri îsi pot fixa reguli pe
baze voluntare în situaţia realizării unui proiect fără intervenăţia
autorităţii publice prin reglementări. De aceea este bine sa se evite
suprareglementarea. De asemenea, există situaţii în care pentru
realizarea unui proiect, reglementările autorităţii publice locale se
combină cu cele voluntare, în special în cazul partneriatului publicprivat.

III.3 Obiective generale
Pricipalele obiective ale dezvoltării oraşului Alexandria constau în:
¾ Domeniul ECONOMIC - dezvoltarea economică în acord cu tendinţele
majore ale Comunităţii Europene;
¾ Domeniul REGENERARE URBANĂ - dezvoltarea infrastructurii şi
asigurarea accesului populaţiei şi consumatorilor industriali la această
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie gaze, căi de transport);
¾ Domeniul SOCIAL - îmbunătăţirea stării de sănătate, reducerea sărăciei,
asumarea responsabilităţii faţă de persoanele defavorizate;
¾ Domeniul PROTECTIEI MEDIULUI - îmbunătăţirea activităţii în sectorul
protecţiei mediului, creşterea calităţii mediului astfel încât să se asigure
protecţia sănătăţii umane;
¾ Domeniul ADMINISTRATIEI PUBLICE - functionarea unei administratii
publice moderne, transparente, flexibile si eficiente.
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III. 4 Proiectie financiara
JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BUGETUL LOCAL pe anii 2004, 2005, 2006
Program pentru anul 2007

Cod
indicator
00.01
48.02
00.02
00.03
00.12
00.15
00.17
00.18
42.02
43.02
49.02
01
70
79
50.02
51.02
54.02
55.02
56.02

2004

2005

2006

mii RON
Program
2007

VENITURI-TOTAL
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
C.VENITURI NEFISCALE
II.VENITURI DIN CAPITAL
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE
IV.SUBVENŢII
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
Subvenţii de la bugetul de stat
Subvenţii de la alte administraţii

50.472,09
25.641,50
46.571,59
44.366,59
2.205,00
290,00
0,00
3.610,50

52.284,27
24.032,93
51.028,63
48.573,63
2.455,00
240,00
0,00
1.015,64

68.528,53
30.134,88
65.497,58
61.839,58
3.658,00
2.582,00
0,00
448,95

61.217,08
32.400,00
57.826,00
54.644,00
3.182,00
1.372,00
0,00
2.019,08

3.610,50
3.022,00
588,50

1.015,64
518,65
496,99

448,95
45,17
403,78

2.019,08
1.818,62
200,46

CHELTUIELI-TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE CAPITAL
OPERAŢIUNI FINANCIARE
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale
administraţiei

50.472,09
44.867,83
5.202,76
401,50
3.845,30
3.438,00
0,00
357,30
50,00

52.284,27
44.671,04
5.908,23
1.705,00
4.022,77
3.242,77
0,00
750,00
30,00

68.528,53
64.063,11
2.985,42
1.480,00
4.289,63
3.765,63
221,00
230,00
73,00

61.217,08
55.958,13
3.708,95
1.550,00
5.379,30
4.286,30
603,00
340,00
150,00

Denumirea indicatorilor
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59.02
60.02

Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
Apărare

61.02

Ordine publică şi siguranţa naţională

64.02
65.02
66.02
67.02
68.02
69.02
70.02

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
Invăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială
Partea IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ,LOCUINŢE,
MEDIU ŞI APE
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

74.02

Protecţia mediului

79.02
80.02
81.02
83.02
84.02
87.02

Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
Combustibil şi energie
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
Transporturi
Alte acţiuni economice

0,00

0,00

654,42

1.355,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00
23.061,70
18.188,92
221,97
1.313,00
3.337,81

0,00
26.640,14
20.967,57
251,30
1.067,00
4.354,27

644,42
35.087,21
28.746,60
100,00
1.547,50
4.693,11

1.345,00
35.301,19
28.871,20
0,00
1.621,00
4.808.99

16.895,06

17.740,76

8.682,91

9.354,59

16.895,06

16.945,76

8.060,91

8.591,59

0,00
6.670,03
0,00
0,00
380,20
6.136,53
153,30

795,00
3.880,60
0,00
0,00
276,66
3.498,94
105,00

622,00
19.814,36
325,68
16.254,82
0,00
3.233,86
0,00

763,00
9.827,00
176,00
4.558,00
0,00
5.093,00
0,00
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70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00

VENITURI-TOTAL
VENITURI PROPRII
CHELTUIELI-TOTAL

30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

2004

2005

2006

2007
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III. 5 Masuri de intarire a capacitatii institutionale
Realizarea reformei in cadrul administratiei publice locale constituie un
obiectiv de maxima importanta in procesul de integrare in Uniunea Europeana.
Reforma administraţiei publice constituie una din problemele majore care
trebuie rezolvate în România dupa anul 1990 şi care a generat ample schimbări
privind punerea în concordanţă a legislaţiei ţării noastre cu principiile fundamentale
ale Cartei Europene a Autonomiei Locale intrată în vigoare la 1 septembrie 1988, ale
Conventiei Cadru pentru Protectia Minoritatilor Nationale, ale Cartei Europene a
Limbilor Regionale si Minoritare, ale Conventiei Cadru Europene Referitoare la
Cooperarea Transfrontalieră a Colectivitatilor sau Autoritatilor Teritoriale.
Reforma in administratia publica se bazeaza pe urmatoarele principii:
-principiul separarii functiilor publice de cele administrative;
-principiul crearii serviciului public de cariera, profesional si neutru
politic;
-principiul definirii clare a rolurilor, responsabilitaţilor si relatiilor între
instituţii;
-principiul subsidiaritaţii;
-principiul autonomiei locale decizionale;
-principiul actului de guvernare şi adminstrativ;
-principiul simplificarii procedurilor şi actelor administrative;
-principiul respectului fata de cetaţean.
Necesitatea reformei in administratia publica este impusa de mai multi
factori:
-factorul economic: creştera economicâ scâzutâ şi diminuarea resurselor
bugetare alocate administraţiei publice; capacitate redusa de generare a
propriilor venituri; nevoia sectorului privat - principalul actor intr-o economie
de piata, de avea o administratie moderna, flexibila şi deschisa parteneriatului
public-privat;
-factorul tehnologic: introducerea tehnologiei informaţiilor si comunicaţiilor în
administratia publica (e-administratie);
-factorul socoiologic: cetateanul în dubla lui calitate faţa de administratie de
contribuabil dar si de beneficiar de servicii publice, este tot mai exigent şi nu
mai accepta serviciile unei administratii ineficiente si inadaptabile;
-factorul instituitonal : integrarea Romaniei in Uniunea Europeana implica un
alt mod de abordare a serviciilor, centralismul ineficient lasand locul unor
structuri organizatorice bazate pe autonomie financiara, eficienta şi
flexibilitate.
Obiectivele specifice procesului de reforma în administratia publica in
Romania vizeaza:
-cresterea flexiblitatii administraţiei faţa de schimbare;
-îmbunatatirea managementului în administraţia locala;
-îmbunatatirea mecanismelor de stabilire a bugetelor locale printr-o
abordare manageriala a problematicii gestiunii publice;
-descentralizarea, concesionarea sau privatizarea serviciilor publice
pentru crearea unui cadru concurential care sa duca la creştera calitatii
serviciilor publice;
-dezvoltarea parteneriatului public-privat;
-facilitarea procesului de dezvoltare economica locala;
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-adoptarea şi aplicarea unor criterii de eficienta;
-o reprezentare mai buna a cetatenilor in procesele decizionale.
Pentru a atinge obiectivele propuse, Primăria Municipiului Alexandria ţine
cont de întărirea capacităţii instituţionale în cadrul nivelelor ei de execuţie şi decizie
prin diferite acţiuni cum ar fi: atragerea resurselor financiare, îmbunătăţirea
sistemului de gestionare a resurselor umane, nivelul de pregătire şi specializare al
lor, acestea constituind o preocupare permanentă.
Printre priorităţile Primăriei Municipiului Alexandria amintim: administrarea
cu operativitate şi eficienţă a problemelor de interes general, aplicarea reformei în
sistemul administraţiei publice locale, reorganizarea activităţii aparatului propriu, al
direcţiilor şi serviciilor publice, eficientizarea şi creşterea calitativă a serviciilor,
asigurarea cadrului necesar informatizării şi comunicării la timp a informaţiilor
necesare cetăţenilor, permanentizarea dialogului cu cetăţenii, atragerea maselor de
cetăţeni la rezolvarea problemelor localităţii prin organizarea de dezbateri publice,
păstrarea ordinii şi curăţeniei şi întreţinerea localităţii.
Consolidarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care
administraţia publică, acolo unde este cazul, trebuie să acţioneze pentru
schimbarea atitudinii funcţionarului public faţă de cetăţean pentru o imagine mai
bună a administraţiei publice în comunitate.
Cadrul legislativ şi instituţional adoptat până la această dată a asigurat:
• resurse financiare necesare comunităţilor locale;
• definirea domeniului public şi privat al comunităţii locale şi administrarea
acestuia;
• descentralizarea şi exercitarea controlului numai la nivelul respectării
legalităţii;
• organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului;
• coordonarea activităţii serviciilor publice din subordinea Consiliului Local;
• desfăşurarea activităţiilor din învăţământ, asistenţă socială şi sanitară,
cultură, sport şi agrement;
• apararea ordinii publice;
• creşterea gradului de transparenţă faţă de cetăţeni şi crearea unei relaţii de
parteneriat cu aceştia şi societatea civilă, etc.
III.6 Structuri institutionale de monotorizare si evaluare
Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea acestor
proiecte, administraţia publică trebuie să-şi pună la punctun sistem coerent şi
concret de urmărire a modului în care sunt realizate şi, mai ales, a efectelor pe care
le induc aceste proiecte în viaţa socială şi economică a comunităţii . Abordarea
acestei maniere implică însă şi participarea altor instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale, fără aportul cărora monitorizarea nu ar fi completă.
Primăria municipiului Alexandria are o structură organizatorică ce îi permite
luarea unor decizii sau hotărâri privind încheierea de parteneriat public-private sau
înfiinţarea unor servicii de utilitate cetăţenească.
Direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei care monitorizează şi evaluează
proiectele şi programele sunt urmatoarele:
Primarul Municipiului Alexandria
Viceprimarii Municipiului Alexandria
Secretarul Municipiului Alexandria
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Compartiment resurse umane
Compartiment audit
Compartiment protectie civila, PSI
Serviciul informatica-comunicare-integrare
Directia administratie publica locala
Directia taxe si impozite locale
Directia economica
Directia urbanism-amenajarea teritoriului-protectia mediului
Monitorizarea internă a proiectelor va fi realizată de echipele de proiect;
instrumentele folosite pentru monitorizare sunt:
o jurnalul proiectelor;
o programul activităţilor;
o calendarul activităţilor;
o observaţiile directe ale echipei de proiect;
o interviuri cu beneficiarii direcţi ai proiectului;
o rapoartele financiare;
o rapoartele de audit.
Evaluarea proiectului:
În baza datelor furnizate de monitorii proiectului şi a instrumentelor specifice
evaluării se vor întocmi rapoartele de evaluare parţiale şi finale. Evaluarea va ţine
cont şi de rezultatele auditului.
Dintre instrumentele folosite menţionăm:
• chestionare de evaluare pentru consultarea opiniei beneficiarilor direcţi cât şi
a personalului care lucrează pentru proiect;
• interviuri cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului;
• observaţii directe.
Drept criterii de evaluare se folosesc:
• gradul de atingere al obiectivelor propuse (prin compararea rezultatelor
parţiale şi finale propuse cu cele realizate);
• nivelul indicatorilor de performanţă raportat la standardele de performanţă
unanim recunoscute;
• gradul de mulţumire al beneficiarilor;
• eficienţa proiectului (prin raportarea costurilor la numărul beneficiarilor);
• impactul proiectului asupra comunităţii locale;
• durabilitatea rezultatelor proiectului;
• reflectarea în mass-media a proiectului;
• posibilitatea de multiplicare a proiectului;
• parteneriatele ulterioare pentru susţinerea altor proiecte de interes local.
În cadrul definirii strategiei de dezvoltare locala a municipiului Alexandria,
indicatorii de dezvoltare durabilă au fost selectaţi astfel încât să ţină cont de unele
aspecte sociale cum ar fi: evidenţa şi evaluarea deficitului de resurse naturale,
evidenţa şi evaluarea daunelor ecologice, evidenţa structurii şi dinamicii fondului
funciar, evidenţa calităţii şi siguranţei mediului construit existent, evidenţa şi
evaluarea pierderilor sub aspectul biodiversităţii în termeni economici şi noneconomici:
Domeniul
Resurse de

Indicatori
1. Populaţia expusă la poluare sonoră
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mediu

2. Depăşiri ale concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor în
aer
3. Zone cu grad mare de poluare a apei şi solului
4. Zone cu poluare sonică ridicată
5. Cheltuieli pentru protecţia mediului
6. Surse de poluare industrială
7. Spaţii naturale convertite în teren urbanizat
8. Terenuri degradate
9. Specii ameninţate
10.Cantitatea anuală de deşeuri produsă pe locuitor
1. Activităţi economice reprezentative (populatie ocupată sau
pondere în totalul producţiei)
2. Produse industriale cu impact mare asupra mediului
3. Structura consumului de energie pe categorii de consumatori
4. Consumul de apa pe categorii de consumatori
5. Structura agenţilor economici pe activităţi economice
Resurse
6. Evoluţia sectorului privat
economice
7. Evoluţia IMM-urilor
8. Evoluţia producţiei industriale / agricole
9. Gradul de utilizare a capacităţilor existente a unităţilor
economice
10. Principalele surse de venituri la bugetul local
11. Principalele categorii de cheltuieli efectuate din bugetul local
1. Evoluţia populaţiei
2. Densitatea populaţiei
3. Structura pe vârste a populaţiei
4. Rata de dependenţă
5. Speranţa de viaţă
6. Rata şomajului
7. Rata criminalităţii
Capital social
8. Venituri medii pe categorii socio-profesionale
9. Aprecierile locuitorilor faţă de oraş
10. Structura şomerilor pe categorii de vârstă
11. Nivelul de instruire
12. Viata comunitara
13. Valori de patrimoniu cultural
14. Accesul la cultura
1. Suprafaţa urbană pe locuitor
2. Suprafaţa ocupată de construcţii din total.
3. Spaţii verzi amenajate.
4. Structura transportului public urban.
Urbanism şi
5. Densitatea drumurilor publice
amenajarea
6. Structura fondului de locuinţe dupa vechime şi regimul de
teritoriului
înalţime.
7. Zonarea pe funcţiuni.
8. Reţele edilitare uzate.
9. Suprafaţa locuibilă pe locuitor.
1. Accesul populaţiei la serviciul public.
Aspecte
2. Aprecierea populaţiei faţă de prestaţia autorităţilor locale.
instituţionale 3. Satisfacţia populaţiei faţă de serviciile Publice.
4. Gradul de transparenţă în activităţile Administraţiei.
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IV PORTOFOLIUL DE PROIECTE PENTRU PERIOADA 2008-2013
INFRASTRUCTURA STRADALA
- Reabilitare sistem rutier, amenajare variantă ocolitoare pe DN 6 (E70) Strada Alexandru Ghica pe tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str. Dr.
Stancă precum şi str. Dr. Stancă pe tronsonul cuprins între str. Al. Ghica şi str.
Dunarii, lungimea totala fiind de 2726 m;
Buget estimat - 7.000.000 lei
- Reabilitare sistem rutier, amenajare variantă ocolitoare pe DN 51 - Strada
Alexandru Ghica şi strada Meşteşugari (tronson strada Bucureşti - strada
Dunării);
Buget estimat - 5.000.000 lei
- Reabilitare sistem rutier pe urmatoarele tronsoane de strazi:
* str. Cuza Voda (intre Al.Ghica si str.Abatorului);
* str. Mihaita Filipescu ( intre Cuza Voda si riul Vedea );
* str. Constantin Brincoveanu ( intre Cuza Voda si riul Vedea );
* str. Alexandru Colfescu – prelungirea spre rusca (intre Viilor si sos.
Centura);
* str. Sos. Viilor – integral;
* str. Viitorului (intre Libertatii si Cuza Voda);
* str. Mircea cel Batrin – integral;
* aleile din zona Veterani;
* str. Potcoava;
* str. T.Vladimirescu (intre N.Voda si Mircea cel Batrin);
* str. Fabricii (intre N.Voda si Mircea cel Batrin);
* str. Agricultori (intre Dunarii si Mircea cel Batrin );
* str. Abatorului – integral;
Buget estimat – 8.000.000 lei
- Reabilitare sistem rutier ( strat de uzura ) pe str. Bucuresti (intrare in oras str. Dunarii ) si str. Dunarii – integral;
Buget estimat – 1.448.000 lei
- Reabilitare zona pietonala – strada Libertatii (intre str.Bucuresti - str. Ion
Creanga).
Buget estimat – 700.000 lei

63 / 81

64 / 81

FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO
- Realizarea unor sensuri giratorii in intersectiile cu trafic intens - buget estimat :
450.000 lei;
- Amplasarea unor lucrari arhitectonice in cadrul acestor sensuri giratorii - buget
estimat : 250.000 lei;
- Realizarea de parcaje supraterane supraetajate in zona centrala-buget estimat :
20.000.000 lei;
- Realizarea unui ansamblu arhitectural ce reprezinta litera A la intersectia str.
Dunarii si Bucurestibuget estimat : 20.000 lei.
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SIGURANTA CIRCULATIEI SI PROTECTIA CETATENILOR
- Montarea de camere video pentru supravegherea traficului si a zonelor
aglomerate-buget estimat:
50.000 lei;
- Monitorizarea şi ridicarea autovehiculelor oprite neregulamentar - buget estimat :
30.000 lei;
- Montarea de relantisoare in zonele unitatilor de invatamint -buget estimat : 20.000
lei.
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TROTUARE, INTRARI in CURTI si TRECERI PIETONALE
- Reabilitarea trotuarelor nemodernizate (suport de pamint ) prin aplicarea de
pavele;
- Reabilitarea trotuarelor nemodernizate (suport de bolovani) prin aplicarea de covor
asfaltic;
- Reabilitarea trotuarelor modernizate (suport de asfalt) prin refacere integrala sau
plombari dupa caz;
- Reabilitarea aleilor din cimitire;
- Realizarea unor pasarele pietonale peste carosabil in zonele aglomerate.
Buget estimat : 2.000.000 lei.
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DRUM DE CENTURA, PODURI
-Consolidare pod principal peste riul Vedea aflat de E70 - buget estimat : 1.600.000
lei;
-Realizare pasarela pe drum neclasat peste riul Vedea - buget estimat : 1.300.000 lei;
-Realizarea unor obiective arhitectonice care sa marcheze intrarile in municipiu buget estimat : 40.000 lei;
-Reabilitari treceri la nivel cu calea ferata Zimnicea-Rosiorii de Vede- buget estimat 600.000 lei:
* str. Turnu Magurele ;
* str. Agricultori ;
* str. C-tin Brincoveanu ;
* str. Viitorului ;
-Realizare drum de centura in zona de nord a municipiului (E70) - buget estimat :
20.000.000 lei ;
Buget estimat : 23.540.000 lei.

TRANSPORT URBAN
-Retehnologizarea parcului auto al operatorului TRANSLOCPREST SA Alexandria buget estimat : 1.000.000 lei;
-Revizuirea locatiilor oferite ca spatii de parcare pentru taximetristi - buget estimat :
25.000 lei.

LOCUINTE
-Construire locuinte ANL – 160 apartamente, zona PECO - buget estimat : 30.000.000
lei;
-Realizare locuinte prin mansardarea blocurilor P+4, in parteneriat cu asociatiile de
proprietari- buget estimat
50.000.000 lei;
-Achizitia de locuinte din fondul locativ privat cu destinatia de locuinte de serviciubuget estimat : 3.000.000 lei;
-Anveloparea locuintelor existente in parteneriat cu asociatiile de proprietari si
sistemul bancar- buget estimat
15.000.000 lei;;
-Realizarea unor zone rezidentiale – parteneriat public privat- buget estimat :
30.000.000 lei;
-Finalizarea blocurilor de locuinte aflate in constructie- buget estimat : 3.000.000 lei;

68 / 81

REABILITARE DE BLOCURI (8 CARTIERE) ( 606 , 594 , L28-30 , L2-9 , A3-8 ,
250-259 , V – 713 , 305 – 306 ) prin:
- Realizare parcari supraterane supraetajate in cartiere şi desfiintarea
garajelor;
- Montare sistem de iluminat corespunzator;
- Realizarea unor spatii verzi cu destinatia de odihna si agrement
(model ANL);
- Achizitie si montare mobilier urban;
- Amenajare locuri de joaca pentru copii.
Buget estimat : 160.000.000 lei;

REABILITARE ILUMINAT PUBLIC
Oportunitate: parteneriat public-privat pe o perioada de 7 ani
- Reabilitarea punctelor de alimentare cu energie electrica pentru iluminat
public;
- Modernizarea iluminatului public existent prin montarea de lampi
economice;
- Realizarea de noi retele electrice (in zonele unde nu exista);
- Montare corpuri de iluminat pentru trotuare pe stilpii existenti;
- Realizarea de iluminat arhitectural;
- Reabilitarea iluminatului public in cartierele de blocuri;
- Reabilitarea iluminatului public in cimitire.
Buget estimat 3.000.000 lei

APA – CANALIZARE
Oportunitate: finantare ISPA
fiabilizarea echipamentului mecanic de pompare;
modernizarea statiilor de clorinare;
reabilitare retele de transport apa;
extindere retele apa , implicit canalizare menajera , in urmatoarele zone :
Veterani, Lactel, sos. Viilor, Comat;
9 extindere canalizare pluviala: 9 km;
9 contorizarea consumatorilor de apa;
9 modernizare statie de epurare.
Buget estimat 136.000.000 lei
9
9
9
9
9

ENERGIA TERMICA
9
9
9
9
9

Oportunitate: concesiune serviciu public pentru min. 5 ani
modernizarea centralelor termice prin cogenerare sau trigenerare;
reabilitarea retelei termice primare si secundare;
contorizarea tuturor consumatorilor in sistem centralizat;
finalizarea distributiei de gaze naturale in tot municipiul;
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9 anveloparea blocurilor de locuinte.
Buget estimat 68.000.000 lei

COMERT
- Modernizarea pietei din zona PECO- buget estimat : 45.000.000 lei;
- Modernizarea pietei agroalimentare din piata centrala- buget estimat :
50.000.000 lei;
- Stabilirea zonei pietonale ca zona de promenada ; amplasarea de puncte de
alimentatie publica in aceasta zona- buget estimat : 250.000 lei;
- Extinderea comertului tip ECONOMAT.

COMUNICATII
- Sustinerea extinderii retelelor de fibra otica , pentru telefonie fixa , internet si
semnal video- buget estimat : 500.000 lei;;
- Realizarea si sustinerea financiara al unui ziar saptaminal al Consiliului
Local al tinerilor- buget estimat : 150.000 lei;
- Realizarea de posturi de radio in sistem inchis in toate liceele din municipiu
- buget estimat : 500.000 lei.

SPORT, CULTURA, AGREMENT, TURISM
-Reamenajare parc municipal PARC PADUREA VEDEA- buget estimat : 30.000.000
lei;
-Reamenajare parcuri din zona centrala a municipiului : Cinema si Casa de Culturabuget estimat : 1.000.000 lei;
-Reamenajare fintini arteziene existente si constructia unora noi- buget estimat :
100.000 lei;
-Reabilitare cinematograf PATRIA – in prezent concesionat- buget estimat :
1.000.000 lei;
-Reabilitare Gradina de Vara – in prezent concesionat- buget estimat : 500.000 lei;
-Reabilitare strand Vedea si transformarea in bazin acoperit – scoala de inot- buget
estimat : 1.000.000 lei;
-Reabilitare terenuri de tenis din zona strand PECO- buget estimat : 50.000 lei;
-Reabilitare terenuri tenis din strand Vedea- buget estimat : 25.000 lei;
-Reabilitare teren fotbal – zona PECO- buget estimat : 15.000 lei;
-Realizare teren mini-fotbal, teren sintetic – zona PECO- buget estimat : 25.000 lei;
-Realizare mese de tenis masa si panouri de baschet in cartiere de blocuri- buget
estimat : 50.000 lei;
-Reabilitare terenuri de sport din incinta scolilor- buget estimat : 250.000 lei;
-Reabilitare Casa de Cultura si introducerea in circuitul cultural- buget estimat :
500.000 lei;
-Constructie Casa Tineretului- buget estimat : 3.000.000 lei;
-Sustinerea financiara a sportului de masa- buget estimat : 300.000 lei;

70 / 81

-Sustinerea echipei municipale de fotbal si promovarea in diviziile superioare buget estimat : 250.000 lei;
-Sustinerea echipei municipale de baschet - divizionara A- buget estimat : 150.000
lei;
-Sustinerea echipei municipale de handbal – divizionara A- buget estimat : 100.000
lei;
-Sustinere financiara si finalizare biserica “Sf. Mina” din zona PECO- buget estimat :
150.000 lei;
-Sustinerea activitatilor desfasurate de Consiliul Local al tinerilor- buget estimat :
15.000 lei;
-Protejarea monumentelor istorice- buget estimat : 20.000 lei;
-Introducerea in circuitul turistic a caselor memoriale. - buget estimat : 20.000 lei;
Total buget : 38.520.000 lei

INVATAMANT
Puncte tari
- Introducerea informaticii şi a
limbilor străine începând din
clasele primare

Puncte slabe
- Deficit de cadre didactice
specializate în domeniul
informaticii şi al limbilor străine
- Densitatea programei în raport
cu numărul de ore repartizat
- Existenţa mai multor
manuale la aceeaşi
- Programe şcolare revizuite
materie, ceea ce duce la
- Cooperare la nivel local
pregătirea "inegală" a
elevilor
- Lipsa timpului liber,
absenta spatiilor pentru
recreere
- Dorinţa părinţilor de a-şi trimite
copiii la şcoală
- Conştientizarea de către părinţi a
faptului că educaţia şcolară este
- Părinţii nu au suport financiar
un factor important în evoluţia
pentru a-şi trimite copiii la
viitoare a copiilor
şcoală.
- Existenţa unei baze de date
privind copiii şcolarizaţi, cei
neşcolarizaţi şi cei care au
abandonat şcoala
- Lipsa perspectivei de realizare
- Şcolile oferă consultanţă privind
la mulţi elevi din cauza greutăţilor
cariera
economice
- Strategiile didactice sunt alese
- Material didactic vechi şi
în conformitate cu conţinuturile şi
insuficient
resursele disponibile
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Încălzire cu lemne Încălzire centrală
Grădiniţa nr.2 (7) Grădiniţa nr.1-Terma
Serv
Grădiniţa
Grădiniţa nr.4-Terma
nr.4(centr.zonă)
Serv
Grădiniţa nr.10
Grădiniţa nr.7-Terma
Serv
Grădiniţa nr.11
Grădiniţa nr.9-Terma
Serv
Şc.Gen. nr.2-Terma
Serv
Şc.Gen. nr.5-Terma
Serv
Lic.C-tin Noica-Terma
Serv
Lic.Pedag.M.ScarlatTerma Serv
Lic.Al.Ghica-cămin şi
cantină-Terma Serv
-

Şcoli Generale

Centrală proprie
Grădiniţa nr.3
Grădiniţa nr.5 şi 6
Grădiniţa nr.8
Şc.Gen. nr.3
Şc.Gen. nr.4
Şc.Gen. nr.6
Şc.Gen. nr.7
Grup Şc.Agricol
Lic.Al.I.Cuza
Lic.Al.Ghica
Grup Şc.Tehnic

Licee

Şcoala Generală nr. Liceul Al.Ghica
2
Şcoala Generală nr. 3 Liceul A.I. Cuza
Grup Şcolar Tehnic
Grup Şcolar Agricol

 Reabilitarea infrastructurii şcolare:
– Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea în unităţile
de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal(dotare cu mobilier) - buget
estimat : 1.000.000 lei;
– Reabilitarea clădirilor, faţadelor, reamenajarea curţilor şcolare, a
grupurilor sanitare- buget estimat : 5.000.000 lei;
– Amenajarea de terenuri de sport, construirea unor săli de sport,
dotarea celor existente- buget estimat : 9.000.000 lei;
– Continuarea dotării cu calculatoare a şcolilor, racordarea la reţeaua de
Internet- buget estimat : 250.000 lei.
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 Gestionarea resurselor materiale prin acordarea de burse sociale pentru copii
ai căror părinţi au venituri mici sau care nu au venituri- buget estimat :
150.000 lei.
 Transformarea municipiului Alexandria într-un puternic centru universitar
prin:
– Sprijinirea şi dezvoltarea celor existente, crearea de noi domenii de
învăţământ superior, care să atragă studenţi din întreaga zonă şi din
judeţele învecinate;
– Creşterea numărului de studenţi, de cadre didactice şi a calităţii actului
didactic.
-Reabilitare Liceul Agricol (Lucrări propuse: consolidare şi reabilitare structură de
rezistenţă, compartimentări, acoperiş, instalaţii electrice, sanitare şi termice) - buget
estimat : 3.000.000 lei;
-Reabilitare atelier şcoală liceul “A.I. Cuza”(Lucrări propuse: consolidare şi
reabilitare structură de rezistenţă, compartimentări, acoperiş, instalaţii
elctrice,sanitare şi termice)-buget estimat:1.500.000lei;
-Achiziţionarea, montarea şi racordarea centralelor termice la funcţionarea pe gaze
naturale la toate unitatile de învăţământ (acolo unde in prezent nu exista) - buget
estimat : 2.000.000 lei;
-Reanalizarea spaţiilor aflate în patrimoniul Consiliului Local cu destinaţie
învăţământ;
-Introducerea unor senzori de proximitate la accesul in scoli (carduri) - buget
estimat : 150.000 lei;
-Asigurarea pazei in scoli pe timpul noptii;
-Introducerea obligatorie de uniforme şcolare (semne distinctive);
-Realizarea de campusuri preuniversitare- buget estimat : 15.000.000 lei;
-Realizarea de campus universitar, cursuri de zi cu o universitate de stat- buget
estimat: 5.000.000 lei;
-Realizarea de cabinete stomatologice in fiecare liceu din Alexandria- buget estimat
: 500.000 lei;
-Reintroducerea invatamintului seral;
-Infiintarea unei gradinite speciale cu functionare pe perioada de vara- buget estimat
: 1.000.000 lei;
-Sustinerea unor competitii sportive anuale intre unitatile de invatamint- buget
estimat : 50.000 lei;;
-Realizarea unei Sali de sedinte si simpozioane la nivelul municipiului- buget
estimat : 300.000 lei;
-Realizarea unui parc de agrement si sport in zona PECO- buget estimat : 2.000.000
lei;
Total buget estimat : 30.500.000 lei
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SANATATE
-Reabilitarea integrala a Spitalului judetean de urgenta Teleorman- buget estimat :
5.000.000 lei;
-Reabilitarea integrala a sectiilor de boli cronice si contagiosi – analiza gradului de
ocupare al acestora, posibile noi destinatii- buget estimat : 1.500.000 lei;
-Identificarea unor spatii existente posibil de disponibilizat si oferirea acestora
pentru realizarea de clinici medicale cu paturi, in regim privat;
-Realizarea unui nou Centru de Transfuzii Sanguine- buget estimat : 1.500.000 lei;
-Construirea unei maternitati municipale- buget estimat : 1.500.000 lei;
-Realizare centru medical de ingrijire persoane defavorizate social- buget estimat :
300.000 lei;
-Identificarea unor spatii existente pentru realizarea activitatii de morga municipala,
dotarea acesteia cu un mijloc de transport specializat;
-Stabilirea unui program special pe timpul noptii pentru interventii stomatologice de
urgenta;
-Realizarea unui centru de profilaxie- buget estimat : 500.000 lei;
-Realizare unui complex de servicii pentru persoane in varsta si persoane cu
handicap- buget estimat : 1.500.000 lei;
-Realizarea de centre medicale ambulatorii (de zi) - buget estimat : 600.000 lei;
-Realizarea unui centru de imagistica- buget estimat : 500.000 lei;
-Reabilitarea si utilizarea izvorului cu apa minerală din incinta Spitalului judeteanbuget estimat : 150.000 lei;
-Introducerea unui sistem de asistenta medicala la domiciliu pentru persoane
externate care necesita temporar ingrijire medicala;
-Realizarea de locuinte de serviciu pentru medicii specialisti ai Spitalului judeteanbuget estimat : 1.000.000 lei;
-Reabilitare locuinte sociale- buget estimat : 2.000.000 lei;
-Extindere adapost pentru persoane si familii aflate temporar in dificultate- buget
estimat : 1.000.000 lei;
-Reabilitare cantina de ajutor social- buget estimat : 1.500.000 lei;
-Extindere si sustinere financiara a Clubului Pensionarilor din Alexandria- buget
estimat : 50.000 lei;
-Realizarea unui adapost modern pentru câini comunitari- buget estimat : 50.000 lei.
Total buget estimat : 18.650.000 lei

OBIECTIVE SPECIFICE IN DOMENIUL MEDIULUI
- Întărirea capacităţii administrative şi instituţionale în domeniul protecţiei
naturii, la nivel local;
- Achiziţionarea de echipamente necesare desfăşurării activităţii în sectorul
protecţia naturii;
- Identificarea ariilor naturale protejate şi a altor areale care întrunesc
condiţiile desemnării Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică;
- Stabilirea listei preliminare a speciilor de păsări care necesită actiuni de
conservare la nivel teritorial;
- Inventarierea preliminară a speciilor de floră şi faună, a căror conservare
necesită desemnarea ariilor speciale de conservare conform Anexei II a Legii nr.
462/2001 (altele decât păsările) şi propunerea siturilor eligibile pentru reţeaua
Natura 2000;
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- Organizarea şi efectuarea controlului activităţilor de recoltare, capturare şi /
sau achiziţie, deţinere şi comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna
salbatică;
- Consolidarea capacităţii de implementare a legislatiei în domeniul
zgomotului, în conformitate cu Angajamentele rezultate din procesul de negociere Capitolul 22 - Protecţia Mediului prin identificarea drumurilor principale cu un trafic
mai mare de 6 milioane treceri de vehicule / an, a căilor ferate principale cu un trafic
mai mare de 60 mii treceri / an;
- Diminuarea poluării fonice în zonele rezidenţiale prin realizarea şoselelor de
centură, restricţionarea accesului autovehiculelor grele, realizarea perdelelor de
protecţie;
- Respectarea Regulamentului urbanistic cu privire la menţinerea şi
dezvoltarea spaţiilor verzi amenajate.

MANAGEMENTUL DESEURILOR


Consolidarea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul
gestionării deşeurilor prin:

- Identificarea agenţilor economici valorificatori şi reciclatori ai deşeurilor de
ambalaje;
Campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la
introducerea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor refolosibile în municipiul
Alexandria;
- Identificarea agenţilor economici care colectează şi tratează deşeuri de
echipamente electrice şi electronice şi înfiinţarea a cel puţin unui punct de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.


Gestionarea deşeurilor menajere în municipiul Alexandria, conform cu
prevederile legislaţiei naţionale aliniată la normele europene prin:
- Promovarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor;

OBIECTIVE SPECIFICE IN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
Prin reforma în administraţia publică se urmăreşte realizarea unei administraţii
publice active, competente responsabilă faţă de cetăţean.
• Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale:
1. Îmbunătăţirea organizării interne prin adaptarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare la cerinţele legislaţiei în vigoare, compatibile
legislaţiei administraţiei europene;
2. Intensificarea activităţii de Integrare Europeana - relaţii externe;
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, crearea unui corp de
funcţionari publici profesionist, prin formare continuă si specializare pe
probleme specifice;
4. Realizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune publică,
introducerea unor metode moderne de gestionare a documentelor şi a
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legislaţiei specifice, promovarea parteneriatului public-privat in vederea
sporirii resurselor financiare alocate domeniilor prioritare.
• Continuarea procesului de informatizare a activităţilor autorităţilor
administraţiei publice si a serviciilor publice din subordinea acestora prin:
1. Introducerea noilor tehnologii ale informaţiilor si comunicaţiilor;
2. Evaluarea performanţelor tehnice ale aparaturii din dotare si achiziţionarea
de aparatură IT performanta;
3. Achiziţionarea de programe performante specifice activităţilor din
administraţie;
4. Asigurarea pregătirii continue a funcţionarilor publici, cu prioritate pentru
obţinerea certificării ECDL;
5. Atragerea fondurilor europene în vederea informatizării, pregătirea de
proiecte în vederea participării la licitaţii de proiecte.
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţeanului, prin:
1. Optimizarea funcţionării compartimentului de relaţii cu publicul;
2. Combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul;
3. Formarea personalului din cadrul compartimentului de relaţii cu publicul în
domeniul comunicării si relaţiilor publice.
• Diseminarea pe scară largă a informaţiilor referitoare la reforma şi
încurajarea participării cetăţenilor, a societăţii civile, a mediului de afaceri, a
reprezentanţilor politici si a tuturor funcţionarilor publici la realizarea
reformei, printr-un schimb permanent de opinii în legătură cu desfăşurarea
acestui proces.
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V. ANEXE

Anexa A
Modalitati de cooperare intra-judeteana si regionala
Colaborarea intra-judeţeană şi regională este un factor cheie în realizarea
proiectelor de dezvoltare durabilă a Municipiului Alexandria.
Municipiul Alexandria este membru al mai multor asociatii de cooperare si
colaborare dintre care amintim: Asociatia „Euro-Teleorman”, Asociatia
„Euroregiunea Dunarea de Sud”, „Asociatia Municipiilor din Romania”.
Asociatia „Euro-Teleorman” a luat fiinta pe data de 10 decembrie 2002 prin
manifestarea vointei reprezentantilor imputerniciti ai celor 87 de autoritati ale
administratiei publice locale din Teleorman.
Scopul acestei asociatii il reprezinta promovarea si reprezentarea concertata
a intereselor comune ale autoritatilor locale in raporturile cu administratia publica
centrala si locala, cu organizatii neguvernamentale, cu autoritati locale si regionale
din alte tari, precum si cu institutii si organisme internationale.
Obiectivele vizate de Asociatia „Euro-Teleorman” sunt urmatoarele:
- realizarea de parteneriate si infratiri cu localitati, provincii si regiuni din alte
tari;
- dezvoltare unui parteneriat eficient cu administratia publica centrala;
- armonizarea intereselor autoritatilor publice locale in vederea dezvoltarii
economico-sociale echilibrate si durabile;
- initierea si dezvoltarea de proiecte de infrastructura, dezvoltare economiva,
mediu, cultura, etc;
- formarea unor echipe de specialisti in masura sa analizeze si sa propuna
solutii pentru un management integrat si eficient al administratiei publice locale;
- colaborarea cu diferite structuri ale societatii civile in vederea asigurarii
proximitatii actului de guvernare si a promovarii constante a intereselor cetatenilor.
Asociatia „Euroregiunea Dunarea de Sud” a luat fiinta pe data de 1 martie
2001 prin manifestarea vointei reprezentantilor imputerniciti ai celor 4 de autoritati
ale administratiei publice locale din Teleorman, respectiv, municipiile Alexandria,
Turnu-Magurele, Rosiorii-de-Vede si orasul Zimnicea si ai celor 3 municipii din
Bulgaria, anume Svishtov, Nicopole si Belene.
Obiectivele avute in vedere de acesta asociatie sunt urmatoarele:
- imbunatatirea colaborarii intre autoritaTtile locale de frontiera si
puterire regionale in spiritul bunei vecinatati, a liberei treceri si
solidaritatii;
- intentia de aintreprinde activitati transfrontaliere reciproc
avantajoase;
- solutionarea problemelor comune transfrontaliere si apropierea
intre locuitorii celor doua parti ale frontierei.
Asociaţia Municipiilor din România este persoană juridică de drept privat, fără
scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării
şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administaţiei publice locale, pentru
soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul
colectivităţilor locale.
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Asociaţia Municipiilor din România îşi propune să contribuie la realizarea
autonomiei locale reale, în concordanţă cu principiile prevăzute în Constituţia
României şi în Carta Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor
publice în interesul cetăţenilor, precum şi pentru asigurarea participării acestora la
luarea deciziilor care privesc comunităţile locale.
Obiectivele generale ale Asociaţiei sunt:
a.
Participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ, în
conformitate cu Constituţia României şi Carta Europeană a Autonomiei Locale, care
vizează interesele colectivităţilor locale, inclusiv prin realizarea unui parteneriat cu
administraţia publică centrală, folosind următoarele mijloace:
1.
elaborarea şi transmiterea autorităţilor publice cu drept de
iniţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi;
2.
formularea de propuneri de modificare sau completare a
legislaţiei existente.
b.
Consolidarea poziţiei A.M.R. ca partener de dialog cu Guvernul şi
Parlamentul României pentru susţinerea intereselor autorităţilor locale;
c.
Organizarea de activităţi proprii pentru formarea şi
perfecţionarea profesională a aleşilor locali, a funcţionarilor publici şi a altor
categorii de personal din administraţia publică locală;
d.
Promovarea formelor de colaborare şi întrajutorare reciprocă
între membrii Asociaţiei;
e.
Iniţierea unor
structuri de mediere cu organismele
guvernamentale pentru soluţionarea problemelor generale, ale comunităţilor
locale;
f.
Organizarea de bănci de date şi informaţii în domeniul
administraţiei publice locale;
g.
Crearea de corpuri ale specialiştilor având ca scop analizarea şi
găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor specifice administraţiei
publice şi colectivităţilor locale;
h.
Încurajarea participării societăţii civile la soluţionarea
problemelor administraţiei publice locale;
i.
Cooperarea, în condiţiile prevăzute de lege, cu autorităţile
administraţiei publice locale din alte state;
j.
Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care
au scopuri compatibile cu cele ale Asociaţiei, în condiţiile legii;
k.
Reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităţilor
locale în raporturile cu administraţia publică centrală, organizaţii
neguvernamentale şi terţi;
l.
Elaborarea unui program strategic pe termen scurt, mediu şi
lung, care să contribuie la dezvoltarea capacităţii de susţinere a autorităţilor
locale membre în îndeplinirea propriilor responsabilităţi, ca strategie
intermediară comună şi să armonizeze direcţiile generale stabilite prin
Programul de Guvernare şi tendinţele strategice comune ale autorităţilor
locale;
m.
Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul
administraţiei publice locale, autorităţilor publice locale din Republica
Moldova;
n.
Implementarea Statutului Funcţionarilor Publici şi urgentarea
înfiinţării Corpului Funcţionarilor Publici;
o.
Implicarea directă a membrilor Asociaţiei în activitatea centrelor
teritoriale de formare a funcţionarilor publici şi a aleşilor locali, asigurarea
consultanţei de specialitate pentru membrii asociaţi.
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Anexa B
Acorduri bilaterale cu primarii din strainatate
Primăria Municipiului Alexandria a intreprins demersurile necesare în vederea
realizarii unor legături de colaborare şi cooperare cu alte oraşe din Europa.
În acest sens au fost contactate ambasadele ţărilor străine, institutii si diferite
persoane de legatură care ar putea intermedia aceste colaborări.
Demersurile intreprinse în acest sens au avut ca finalitate incheierea de
acorduri bilaterale cu localitatile Pescina din Italia si Communauté Morlaix din
Franta.
In data de 30 decembrie 2003, la Pescina, Italia s-a semnat Protocolul de
Infratire intre Municipiul Alexandria si orasul Pescina cu scopul de a dezvolta si
implementa relatii sociale, economice si culturale intre cetatenii celor doua orase.
Acest protocol de infratire a fost finalizat prin proiectul DG EAC nr.50/02,
„Sprijin pentru promovarea infratirilor intre orase 2003” finantat de Comisia
Europeana prin Programul „Intalniri intre cetateni-2003-JUM 1184”.
In perioada 19 – 20 februarie 2007, municipiul Alexandria a fost gazda unei
delegatii care a reprezentat Communauté Morlaix din Franta. Cu acest prilej s-a
semnat Protocolul de Parteneriat si Cooperare intre Municipiul Alexandria si
Communauté Morlaix.
Protocolul de Parteneriat si Cooperare incheiat intre cele doua colectivitati
prevede colaborarea in domeniile economic, tehnic, infrastructura, protectia
mediului, social si cultural sportiv.
Un alt oras cu care Municipiul Alexandria intentioneaza sa colaboreze in viitor
este Enschede din provincia Overijssel, Olanda.
Actualmente relatiile dintre cele doua comunitati se rezuma la scimbul de
corespondenta si vizite de cunoastere.
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Anexa C
Legislaţia pe care se întemeiază realizarea proiectelor
1.Legea 315 / 2004 privind dezvoltarea regională
2.OUG 45 / 2003 privind finanţele publice locale
3.OUG 63 / 1999, modificata prin OG 6/ 2002 si OG 94 / 2004
4.OUG 60 / 2001, modificata si completata prin Legea 212 / 2002, Legea 386 / 2003,
OUG 106 / 2003, Legea 35 / 2004, OG 75 / 2004, Legea 528 / 2004, OUG 40 / 2005,
Legea 237 / 2005
5.HG 621/2002 pentru aprobarea OG 16 / 2002 privind parteneriatul public-privat
6.Legea 470 /2002 modificata prin Legea 528 / 2004 si OTU 15 / 2003
7.Directiva 85/337/EEC modificată prin 97/11/EC, transpusă prin HG nr.918/2002
privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi
pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
modificata de HG 1705 / 2004
8.Directiva 90/313/EC privind accesul liber la informaţia de mediu, transpusă prin
HG 878 / 2005 privind accesul liber la informatia privind mediul
9.Directiva 94/63 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV)
rezultaţi din depozitarea
benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţiile
service
10.Directiva cadru 96/62, directivele “fiice”: 99/30, 2000/69, 2002/3, HG 568/2001, OM
592/2002, OMAPM 1103/2002, OMIR 337/2001
11.Directia 75/439/CEE transpusă prin HG 662/2002 privind gestionarea uleiurilor
uzate
12.Directiva 96/59/CEE transpusă prin HG nr. 173/2000 privind reglementarea
regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale
altor compusi similari
13.Directiva 2000/76/CE transpusă prin HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor,
completata de HG 268 / 2005
14.Directiva 94/62/CEE transpusă prin HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor
şi deşeurilor de ambalaje, completata de Legea 90 / 2004
15.Directiva 91/157/CE transpusă prin HG 1057/2002 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor care conţin substanţe periculoase
16.Directiva Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane
17.Directiva 96/82/CE SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accidente
majore care implică substanţe periculoase transpusă prin H G nr. 95/2003
18.Directiva 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluanti ai aerului de la
instalaţiile mari de ardere transpusă prin HG nr. 541/2003 completata de HG 322
/ 2005
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19.Directiva 1999/13 privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili
datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii transpusă
prin HG nr. 699/2003, completata cu HG 1902 / 2004
20.Directiva cadru 75/442/CEE transpusă prin OUG 78/2000 aprobată cu modificări
prin Legea nr. 426/2201 privind regimul deşeurilor
21.Directiva 1999/31/CE transpusă prin HG 162/2002 privind depozitarea deşeurilor
Presedinte de sedinta
Consilier
Drd. Prof. Ioana PANAGORET
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