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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

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. 
 
 
         Prin expunerea de motive nr. 24284/14.09.2017 , Primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune 

un proiect de hotarare cu privire la  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. 

NECESITATE SI  OPORTUNITATE 

         Municipiul Alexandria, resedinta a judetului Teleorman, are in proprietate publica obiectivul cladirea internat  si 

terenul aferent, situat in str. Negru Voda, nr. 99, Alexandria, jud. Teleorman. 

         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.  

         Constructia internatului de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, propus pentru reabilitare si modernizare, este 

amplasata in strada Negru Voda ,nr.99, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman. 

          Avand in vedere amplasarea acestui obiectiv in incinta Liceului Pedagogic Mircea Scarlat si necesitatea cazarii 

elevilor ce frecventeaza cursurile acestui liceu, elevi ce provin din diverse localitati ale judetului este oportuna 

reabilitarea si modernizarea acestui loc de cazare.  

          Motivarea investitiei se justifica la nivel functional si social, asigurand prin conditiile de cazare create, conditiile 

necesare pentru buna desfasurare a procesului educational. 

           Primaria si Consiliul Local Alexandria au elaborat o strategie de dezvoltare durabila a localitatii in care s-a 

stipulat necesitatea si oportunitatea realizarii unei  unitati de invatamant la standardele actuale ce vor deservi elevii 

de liceu. 

           Cladirea internat, situata in str. Negru Voda, nr. 99, Alexandria, jud. Teleorman  aflata 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  , va putea fi reabilitata si modernizata, astfel devine  oportun ca 

amplasamentul situat in str. Negru Voda, nr. 99, Alexandria, jud. Teleorman  , sa fie preluat şi cuprins în lista de 

investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform 

legislaţiei în vigoare, in vederea  reabilitarii si modernizarii , prin 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. 

 



1. LEGALITATE 

Proiectul de hotarare supus spre aprobare este sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele prevederi 

de acte normative: 

− prevederile O.G. nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea O.G. nr.25/2001 privind infiintarea 

companiei Nationale de Investitii ,,C.N.I.” S.A.; 

− prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”  si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

            Propunerea 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,  consideram ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru 

care se va intocmi proiect de hotarare in acest sens. 

             Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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