JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 30895/16.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Priveste: modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX
PROIECT TEL S.R.L. Alexandria

In sedinta Consiliului Local al Municipiului Alexandria din 11 mai 2017, prin Hotararea de Consiliu nr. 125 a
fost aprobata Lista de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.
Prezentul proiect de hotarare supus dezbaterii are ca scop modificarea si completarea Listei de proiecte pe
anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria.
Necesitatea aprobarii prezentului proiect rezida din obligatia respectarii normelor legale aprobate prin acte
normative.
Oportunitatea proiectului este evidenta avand in vedere necesitatea respectarii principiilor:
•
•
•
•

•

•

Promovarea rentabilitatii si eficientei economice;
Utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea societatii comerciale;
Intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare
necesare in vederea functionarii serviciilor.
Primaria Municipiului Alexandria prin Directiile de specialitate va elabora temele de proiectare. Proiectele
elaborate vor fi supuse aprobarii Comisiei Tehnice de Avizare care functioneaza in cadrul Primariei
Municipiului Alexandria si Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. va respecta prevederile art. 31, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice si anume:
,,mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice … sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi
sunt încredinţate de către autoritatea contractantă………”
Valoarea serviciilor de proiectare se va incadra in tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului
Alexandria.

Motivarea este evidenta avand in vedere necesitatea indeplinirii urmatoarelor obiective:

•
•
•

asigurarea autonomiei financiare a S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L;
asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
recuperarea in totalitate de catre prestator a costurilor prestarii serviciilor.
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. 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. (1) si (2) si

al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioar, propun initierea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea Listei de proiecte
pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria
Directia Tehnic Investitii si Directia Economica 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.
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