ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
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CONSILIUL LOCAL

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului in AGA la
S.C. TRANSLOC PREST S.R.L in vederea aprobarii incheierii
contractului de ipoteca cu A.A.A.S. Bucuresti

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in
vedere:
- expunerea de motive nr. 12831/ 12.05.2015 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 12832/ 12.05.2015 al Directiilor Buget Finante, Taxe si
Impozite si Administratie Publica Locala;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului
Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 43/18 iulie 2012 privind desemnarea unor membrii AGA la S.C. TRANSLOC
PREST S.R.L;
- prevederile art. 10 din actul constitutiv al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.;
- prevederile art. 70^1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” , alin. (3) lit. „c’’, art. 37 din Legea nr. 215/2001 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. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se acorda mandat special domnului Delcea Eugen, legitimat cu CI seria TR, nr. 363950, cu
domiciliul in municipiul Alexandria, str. Dunarii, bl. I14, sc. B, et. 1, ap. 14, imputernicit al Consiliului local
al municipiului Alexandria, reprezentant in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.
Alexandria, sa aprobe incheierea contractului de ipoteca asupra terenului în suprafata de 14.064, 68 mp
si a constructiilor cuprinse în ''Baza de intretinere'' avand nr. cadastral 392, cu A.A.A.S Bucuresti.
Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, persoanei nominalizate la art. 1, Primarului
municipiului Alexandria, Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite si S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.
Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.
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