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HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea tarifelor de proiectare cuprinse in Programul serviciilor de proiectare, cu 

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

Alexandria 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

 Expunerea de motive nr.3658 din 18.02.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul comun de specialitate nr. 3659 din 18.02.2019 al Directiei Tehnic Investitii, Serviciului 
Contabilitate Buget Salarizare si Directiei Juridic Comercial; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 341/26.11.2014 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
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. 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 catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice; 

 Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct 11 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul 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 ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba tarifele de proiectare cuprinse in Programul serviciilor de proiectare, cu finantare din 

excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 2. Se aproba modelul contractului de prestari servicii de proiectare cuprins in Anexa nr. 2, anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa catre Institutia 

Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 

Investitii, Serviciului Contabilitate Buget Salarizare, Directiei Juridic Comercial si Societatii Comerciale Primalex 

Proiect Tel S.R.L pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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