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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii 

,,Reabilitare, modernizare internat  la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria. 
 

 
Municipiul Alexandria a inaintat in luna ianuarie 2017, catre Compania Nationala de Investitii – CNI 

S.A., propuneri privind obiective de investitii din Municipiul Alexandria care sa fie incluse in lista sinteza a 
obiectivelor de investitii, propuse a se realiza in anul 2017 in cadrul Programului National de Constructii de 
Inters Public sau Social. Prin adresa nr. 1417/2017, Compania Nationala de Investitii –CNI S.A. a 
comunicat luarea in evidenta a obiectivului de investitii ,,Reabilitare, modernizare internat  Liceul 
Pedagogic Mircea Scarlat”.  

Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Alexandria incurajeaza si sprijina derularea 
programelor de educatie la toate formele de invatamant (prescolar, primar, gimnazial, preuniversitar si 
universitar), formare continuă, precum şi cercetarea ştiinţifică, considerand ca exista un avantaj si o 
oportunitate functionarea in Municipiul Alexandria a unitatilor de invatamant de profil tehnic, teoretic si 
vocational atat pentru tinerii din Municipiul Alexandria cat si pentru cei care domiciliaza in alte localitati ale 
judetului Teleorman pentru acestia asigurandu-se spatii de cazare. 

Actualizarea documentatiei tehnico economice cuprinde echiparea infrastructurii educationale a 
spatiilor de cazare aferente cladirii internatului unitatii de invatamant Liceul Pedagogic Mircea Scarlat si 
actualizarea valorii investitiei tinand cont de prevederile art. 291 alin. 1 lit (b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare care stabileste ,,Cota standard se aplica asupra 

bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt 

supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017”. 

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 de 
catre Directia Tehnic Investitii si Directia Buget Finante Taxe si Impozite in vederea aprobarii  actualizarii 
documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare internat  la 
Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, din Municipiul Alexandria, propus la finantare prin Pogramul National 
de Constructii de Interes Public sau Social derulat de Compania Nationala de Investitii S.A., in baza OG nr. 
25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A., aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

 
PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 
 



 
 
 
 

 


