
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 10633 din 15.05. 2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

  la proiectul de hotarare privind:  

                 

                                            modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza  

                           a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. in anul 2019 

 

   In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 24 aprilie 2019, prin Hotararea de Consiliu nr. 

129 a fost aprobata lista lucrarilor de proiectare pe care le va elabora SC Primalex Proiect Tel SRL 

Alexandria in anul 2019. 

   Prin adresa inregistrata sub nr. 10632/15.05.2019, S.C. Primalex Proiect Tel S.R L, a solicitat 

modificarea si complerarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex 

Proiect Tel S.R.L. in anul 2019, prin introducerea urmatoarelor lucrari: 

- Elaborare proiect faza S.F. pentru obiectivul: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 

Mestesugari”; 

- Elaborare proiect faza P.T. pentru obiectivul: ,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 

Mestesugari”; 

- Elaborare proiect faza D.T.A.C. precum si documentatii pentru obtinerea avizelor si 

acordurilor conform certificatului de urbanism pentru obiectivul: ,,Reabilitare trotuare si 

intrari in curti pe strada Mestesugari”;    

   Realizarea acestor lucrari de proiectare se refera la tronsonul cuprins intre str. Dunarii – str.Negru 

Voda si tronsonul cuprins intre str. Negru Voda – str. Mircea cel Batran, unde trotuarele si intrarile in 

curti sunt din pamant, fiind necesara reabilitarea acestora pentru fluidizarea traficului, asigurarea unor 

conditii optime de siguranta si confort privind circulatia pietonilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale si 

a accesului in curti. 

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

oportuna aprobarea modificarii si completarii listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate 

de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. in anul 2019. 

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; 
 Adresa nr. 5052/20.04.2017 transmisa de Agentia Nationala pentru Achizitii 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. 59 - 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, 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:  

                - modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate 

de 

                  S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. in anul 2019. 

   Directia Economica si Directia Tehnic Investitii vor intocmi Raportul 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 

 

 

 


