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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Priveste: aprobarea Listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de  S.C. Primalex 

Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2018 

 

 

 

 In sedinta Consiliului Local al Municipiului Alexandria din 28 februarie 2018, prin Hotararea de Consiliu nr. 

47 a fost aprobata Lista de proiecte pe anul 2018 pe care le va elabora S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria . 

Prin adresa inregistrata sub nr. 6444/20.03.2018, S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L, a solicitat suplimentarea 

listei proiectelor care urmeaza a fi elaborate in anul 2018 cu 1 (una) pozitie si anume ,,Intocmire expertiza tehnica 

cladire C6- Liceul Teoretic Constantin Noica”, a carui realizare priveste obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere 

si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, pentru care Municipiul Alexandria are un contract de finantare, nr. 

4427/15.12.2017, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind finantarea prin 

Programul National de Dezvoltare Locala in perioada 2017-2020. 

Avand in vedere cele de mai sus, se constata indeplinirea cerintelor legale, astfel ca este necesara si 

oportuna aprobarea Listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de  S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria in anul 2018. 

Astfel, s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor acte normative: 

• Prevederile art. 31, alin. (1), lit. a), b) si c) si alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

• Prevederile HCL nr. 341/26.11.2014 privind asocierea Municipiului Alexandria cu S.C. Piete si Targuri 
Alexandria S.R.L. pentru constituirea Societatii Comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect Tel; 



• Prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a, pct 11 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de  S.C. 

Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2018. 

Directia Tehnic Investitii, Directia Economica si Directia Juridic Comercial vor intocmi Raportul comun de 

specialitate pe care il vor sustine in fata comisiilor de specialitate spre avizare. 

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

Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 

 


