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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Priveste: aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare din excedentul anilor 
precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria 

 
 

 In sedinta Consiliului Local al Municipiului Alexandria din 215 ianuarie 2019 a fost aprobata 
utilizarea excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti pentru anul 2019. 

Avand in vedere asigurarea autonomiei financiare, asigurarea rentabilitatii si eficientei economice, 
ceea ce presupune recuperarea in totalitate de catre prestator a costurilor prestarii serviciilor, propunem 
aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru 
anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata infiintata 
prin HCL nr. 341/26.11.2014, avand ca obiect de activitate: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de 
consultanta tehnica legate de acestea. 

Primaria Municipiului Alexandria prin Directiile de specialitate va elabora temele de proiectare iar 
documentatiile tehnico economice, obiect al serviciilor de proiectare prestate de S.C. Primalex Proiect Tel 
S.R.L. Alexandria, vor fi supuse aprobarii Comisiei Tehnice de Avizare care functioneaza in cadrul 
Primariei 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.  

Avand in vedere cele de mai sus, se constata indeplinirea cerintelor legale, astfel ca este necesara 
si oportuna aprobarea Programului serviciilor de proiectare care urmeaza a fi prestate de S.C. Primalex 
Proiect Tel S.R.L. Alexandria, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru 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 HCL nr. 1/15.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 
anii precedenti pentru anul 2019; 

 Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 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 Programului serviciilor de proiectare, cu 
finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect 
Tel S.R.L. Alexandria. 

Directia Tehnic Investitii, Serviciul Contabilitate Buget Salarizare 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 

 
 

 


