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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor 
Europene prin 

Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cladire Internat  si teren aferent si 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  

             „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“  din municipiul 
Alexandria 

În strategia de dezvoltare a municipiului Alexandria, in perioada urmatoare se afla si realizarea 
unor lucrări de investitii la Cladirea Internat a Liceului Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria,  investitii ce se 
vor realiza cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice  si Fondurilor Europene 
prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A. 

Cladirea Internat  se afla intr-o stare tehnica precara dat fiind faptul ca lucrarile de intretinere si 
modernizare ce ar fi fost necesare pe perioada exploatarii, au fost realizate cu un buget limitat si nu au 
vizat intregul imobil. 

Avand in vedere programul naţional de construcţii de interes public sau social, derulat  de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice si Fondurilor Europene , prin 
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene , potrivit obiectului 
său de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare, Cladirea Internat  si 
terenul aferent, situat in str. Negru Voda, nr. 99,Alexandria, jud. Teleorman  aflate in proprietate 
municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria in suprafata 
construita 721 mp si teren aferent in suprafata de 1920 mp, vor putea fi reabilitate, ele fiind  preluate şi 
cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, conform legislaţiei în vigoare. 

            Urmare celor mentionate mai sus şi în conformitate cu prevederile art.45, alin. (6) din legea 215 / 
2001, privind administratia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
elaborarea de catre Serviciul Valorificare  Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de 
Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cladire Internat  si teren aferent si asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii  „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea 
Scarlat“  din municipiul Alexandria. 
 
            Proiectul de hotarare impreuna cu intrega  documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 

PRIMAR, 
Victor  DRAGUŞIN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


