
 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

 

 

 

                  PRIVESTE: Completarea obiectului de activitate al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL.  

 

                    Consiliul Local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

                   - expunerea de motive nr.11190/23.04.2015  a Primarului municipiului Alexandria; 

                   - raportul de specialitate comun  nr.11191/23.04/2015  al Directiei Administratie 

Publica Locala si al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

                   -adresa nr.642/23.04.2015  a S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  

                   - prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative; 

                   -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

                   - prevederile art.196  ind.1   din Legea nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                   - prevederile art.36 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

                      In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215 

/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

                                                   

 

                                                                       HOTARASTE 

 

 

 

 

                  Art.1- Se  completeaza obiectul de activitate al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE 

SRL, cu urmatoarele activitati: 

  

             Activitati secundare: 

             Cod CAEN 5221: Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre. 

             Cod CAEN 6120: Activitati de telecomunicatii prin retele  fara cablu (exclusiv prin satelit). 

             Cod CAEN 8110: Activitati de servicii suport combinate. 

 

                 Art.2 – Se imputerniceste d-na Dragana Elena Romelia – consilier juridic in cadrul S.C. 

TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L - pentru a intreprinde demersurile prevazute de lege in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

                  

                 



 

                   Art.3- Prin grija Serviciului cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa  Prefecturii 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Buget-Finante, Taxe si Impozite si S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  pentru cunoastere 

si punere in aplicare. 
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