
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Directia Tehnic Investitii 
Directia Juridic Comercial 
Serviciul Contabilitate Buget Salarizare   
Nr. 3661 din 18.02.2019 
 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 
 

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 
 
 

Prin Expunerea de motive nr. 3660 din 18.02.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la 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. 

Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare pentru 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 este oportuna si legala, drept pentru care se va initia proiectul de hotarare 
propus care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi depus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 
al Municipiul Alexandria.  
 
 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop 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. 

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. 
Lucrarile de proiectare 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.  
 

1. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 
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. 
 
 
 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 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 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. 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. 

Anexa la hotarare va cuprinde 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, dupa cum 
urmeaza: 
 

 
 

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 

 

Nr. 
crt. 

Denumire servicii de proiectare  Termen de 
elaborare 

Valoare               
- lei -        

fara T.V.A. 

Valoare               
- lei -           

cu T.V.A. 

1. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C3 – 
anexa, de la Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga 

15 zile 4 800 5 712 

2. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C3 – anexa, de la Gradinita cu Program Prelungit 
Ion Creanga” 

30 zile 4 097 4 875 

3. Intocmire documentatie faza DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C3 – anexa, de la Gradinita cu 
Program Prelungit Ion Creanga” 

7 zile 454 540 

4. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C4 – beci, 15 zile 4 800 5 712 



de la Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga 

5. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C4 – beci, de la Gradinita cu Program Prelungit Ion 
Creanga” 

30 zile 6 176 7 350 

6. Intocmire documentatie faza  DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C4 – beci, de la Gradinita cu Program 
Prelungit Ion Creanga” 

7 zile 689 820 

7. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C4 – cantina, de la Liceul Tehnologic Nicolae 
Balcescu” 

30 zile 39 803 47 365 

8. Intocmire documentatie faza  DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C4 – cantina, de la Liceul Tehnologic 
Nicolae Balcescu” 

7 zile 4 423 5 263 

9. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C5 – cladire administrativa, de la Liceul Tehnologic 
Nicolae Balcescu” 

30 zile.  31 441 37 415 

10. Intocmire documentatie faza DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C5 – cladire administrativa, de la Liceul 
Tehnologic Nicolae Balcescu” 

7 zile 3 494 4 158 

11. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C6 – spalatorie, de la LiceulTehnologic Nicolae 
Balcescu” 

30 zile 14 794 17 605 

12. Intocmire documentatie faza DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C6 – spalatorie, de la LiceulTehnologic 
Nicolae Balcescu” 

7 zile 1 643 1 955 

13. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
cladire C7 – magazie, de la LiceulTehnologic Nicolae 
Balcescu” 

30 zile 8 492 10 105 

14. Intocmire documentatie faza DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare cladire C7 – magazie, de la LiceulTehnologic 
Nicolae Balcescu” 

7 zile 945 1 125 

15. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 
constructii Stadion Municipal” 

30 zile 49 885 59 363 

16. Intocmire documentatie faza D.T.A.D. pt. obiectivul: 
,,Desfiintare constructii Stadion Municipal” 

7 zile 5 540 6 593 

17. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C1 – 
cladire administrativa, strada Vedea, nr. 4 

15 zile 4 800 5 712 

18. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C2 – 
cabina poarta, strada Vedea, nr. 4 

15 zile 4 800 5 712 

19. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C3 – 
baraca metalica, strada Vedea, nr. 4 

15 zile 4 800 5 712 

20. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C4 – 
baraca metalica, strada Vedea, nr. 4 

15 zile 4 800 5 712 

21. Intocmire expertiza tehnica pt. desfiintare cladire C5 – 
baraca metalica, strada Vedea, nr. 4 

15 zile 4 800 5 712 

22. Intocmire documentatie faza PT pt. obiectivul: ,,Desfiintare 30 zile 31 925 37 991 



constructii strada Vedea, nr. 4” 

23. Intocmire documentatie faza DTAD pt. obiectivul: 
,,Desfiintare constructii strada Vedea, nr. 4” 

7 zile 3 545 4 219 

 TOTAL  240 946 286 726 

 
 

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit Raportul de specialitate la 
propunerea de  aprobare a 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. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 
 
 
 

 
             DIRECTIA TEHNIC INVESTITII,                                                           DIRECTIA JURIDIC 
COMERCIAL, 
               Dir. Executiv  Maria GOGOI                                                             Dir. Executiv Postumia 
CHESNOIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             SERVICIUL CONTABILITATE BUGET SALARIZARE,  
                                                                             Sef Serviciu Mona RABOJ 


