
EOMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al  

                SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 15123/18.06.2021  al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 15124/18.06.2021 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridic Comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

 Adresa nr. 854/19.04.2021 al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind constituirea Societăţii Comerciale cu răspundere limitată 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma Serv 

SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL; 

 Prevederile art. 20 alin (1) lit. i şi ale art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 3 alin. (1) şi alin. (4) lit d, art. 8 alin. (3) lit. f, art. 29 alin. (4) lit. b şi ale art. 44 alin. (2) lit. 

a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Prevederile art. 210 şi ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

al României,cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) şi alin. (5) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL cu suma de 350.000 lei. 

Art.2. Suma care constituie aportul la majorarea capitalului social al Municipiului Alexandria la SC 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL se subscrie şi va fi vărsata conform prevederilor legale. 

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Societăţii 

Comerciale Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei 

municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

               Consilier,       

              IONELA CORNELIA ENE                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                               Secretar General, 

                                                                                                        ALEXANDRU-RAZVAN CECIU  

Alexandria 

Nr. 157 /28 iunie 2021  

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 15123/18.06.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 

 Prin adresa nr. 854/19.04.2021 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL solicita 

iniţierea unui proiect de hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului 

Alexandria, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României:  

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale. 

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

Consiliul local al municipului Alexandria poate hotărî asupra participării cu capital sau cu 

bunuri, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii şi de utilitate publică de interes local, în condiţiile 

legii. 

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

autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor 

servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot 

hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la 

societăţile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natura şi pot majora sau diminua 

capitalul social al acestora, în condiţiile legii. 



 Motivarea majorării de capital consta în preocuparea permanenta pentru eficientizarea 

activităţii SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL prin suplimentarea veniturilor, ceea ce 

va face posibile noi investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice delegate.  

Se are in vedere suma de 350.000 lei pentru achizitia unei basculante (second hand) de 10-15 

tone și pentru achizitia de alte utilaje, echipamente, scule, unelte necesare desfășurării activităților 

specifice. 

 Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută 

în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind constituirea Societăţii Comerciale cu răspundere 

limitată Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC 

Terma Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 Prevederile art. 20 alin (1) lit. i şi ale art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 3 alin. (1) şi alin. (4) lit d, art. 8 alin. (3) lit. f, art. 29 alin. (4) lit. b şi ale art. 44 

alin. (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 210 şi ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României. 

 Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 

(1)  și art.240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,  cu modificările 

și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aportului 

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii 

Edilitare SRL cu suma de 350.000 lei. 

 Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria 

vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Direcţia Economică 

Direcţia Juridic, comercial 

Nr. 15124/18.06.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 15123/18.06.2021 Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului 

Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL cu 

suma de 350.000 lei. 

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop aprobarea aportului Municipiului Alexandria 

la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

Prin adresa nr. 854/19.04.2021 SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL solicita 

iniţierea unui proiect de hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului 

Alexandria, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României:  

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale. 

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

Consiliul local al municipului Alexandria poate hotărî asupra participării cu capital sau cu 

bunuri, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii şi de utilitate publică de interes local, în condiţiile 

legii. 



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

autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor 

servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii.  

Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor 

locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de 

capital sau în natura şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii. 

Motivarea majorării de capital rezidă în necesitatea desfăşurării în bune condiţii a activităţii SC 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, având în vedere că acest lucru va face posibile noi 

investiţii care vor duce la sporirea calităţii serviciilor publice delegate ai căror principali beneficiari 

sunt cetăţenii municipiului. 

Se are in vedere suma de 350.000 lei pentru achizitia unei basculante (second hand) de 10-15 

tone și pentru achizitia de alte utilaje, echipamente, scule, unelte necesare desfășurării activităților 

specifice. 

 Suma propusă de 350.000lei constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al Municipiului Alexandria la SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, 

se va subscrie şi va fi vărsat conform prevederilor legale. 

Se au în vedere prevederile legale care care impun eficientizarea serviciilor publice prestate 

către colectivităţile locale. Bunurile care se vor achiziționa, se vor utiliza pentru realizarea activităților 

delegate prin HCL nr. 66/31.03.2011 societăţii  Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL după 

cum urmează: 

 construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a 

pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

 organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;  

 instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, 

în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

Scopul majorării de capital propuse este de a susţine activitatea societăţii în vederea îndeplinirii 

obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru investiţia în utilaje, echipamente, 

scule necesare desfăşurării în condiţii de calitate ridicată a activităţilor delegate. 

Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative : 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind constituirea Societăţii Comerciale cu răspundere 

limitată Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC 

Terma Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC 

Piețe și Târguri Alexandria SRL; 



 Prevederile art. 20 alin (1) lit. i şi ale art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 3 alin. (1) şi alin. (4) lit d, art. 8 alin. (3) lit. f, art. 29 alin. (4) lit. b şi ale art. 44 

alin. (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 210 şi ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României. 

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 

alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm 

că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria,astfel că 

propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea 

aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, 

Construcţii Edilitare SRL cu suma de 350.000 lei. 

 

 DIRECŢIA  ECONOMICĂ           DIRECŢIA  JURIDIC,COMERCIAL 

     DIRECTOR,         DIRECTOR, 

 GAFENCU HARITINA           CHESNOIU POSTUMIA 

 

 


