
 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 11478 din 23.05.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 

social al 

SC Parc Industrial Alexandria SRL. 

 Prin adresa 11477 din data de 23.05.2019, SC Parc Industrial Alexandria SRL solicita 

initierea unui proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului 

Alexandria, in conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, 

alin. (6) lit a pct 19 si ale art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, consiliul municipiului Alexandria are initiativa si hotaraste in conditiile legii, in 

toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea 

societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita in numele unitatii 

administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in 

societatile comerciale sau regii autonome conform legii. 

Consiliul local al municipului Alexandria poate hotari asupra participarii cu capital sau cu 

bunuri, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, la infiintarea, 

functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii si de utilitate publica de 

interes local, in conditiile legii. 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art. 35 alin. 2 prevede faptul ca 

autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau bunuri, in numele si in 

interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la 

infiintarea unor servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii. 

Autoritatile deliberative pot hotari achizitionarea, in numele si in interesul colectivitatilor locale 



pe care le reprezinta, de actiuni la societatile la a caror constituire au participat cu aport de 

capital sau in natura si pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in conditiile legii. 

Majorarea capitalului societatii este necesara avand in vedere  in primul rand, cheltuielie care 

trebuie suportate din bugetul societatii atat in ceea ce priveste obtinerea titlul de parc industrial 

cat si ulterior,  pentru realizarea obiectului de activitate pentru care a fost infiintata. 

 Se face referire la cheltuieli privind studiul de fezabilitate al parcului industrial, obtinerea 

avizului de mediu, cheltuieli privind utilitatile(energie electrca, incalzire, apa, canal, telefoane , 

internet) pentru sediul propriu, cat si utilitatile asigurate pentru rezidentii parcului, cheltuieli 

pentru dotarea cu obiecte de inventar si mijloace fixe, cheltuileli cu programe IT, licente, 

administrarea site-ului proriu, cheltuieli privind salarizarea personalului si contributiile platite de 

angajator, alte impozite si taxe. 

In al  doilea rand, fundamentarea majorarii capitalului propriu al societatii cu raspundere 

limitata Parc Industrial Alexandria, consta in preocuparea permanenta pentru eficientizarea 

activitatii subscrisei, prin suplimentarea veniturilor,ceea ce permite atat  imbunatatirea calitatii 

activitatii prestate,  cat si posibilitatea  stimularii  investitiilor directe, autohtone si straine, 

dezvoltarea regionala si nu in ultimul rand, crearea de noi locuri de munca.  

Apreciind ca solicitarea de mai sus a fost facuta cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare, consideram ca este necesara si oportuna, astfel ca, in conformitate cu dispozitiile art. 45 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea 

aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitlului social al SC Parc Industrial Alexandria 

SRL cu suma de 310,000 lei.  

 Directia Economica si Serviciul Juridic- Comercial 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 

 



 

 

 


