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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al  

                SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

 Expunerea de motive nr. 11150/21.05.2019 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate comun nr. 11151/21.05.2019 al Directiei Economice si Directiei juridic, 

comercial; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Alexandria; 

 Adresa nr. 111/16.01.2019 al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

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

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

alin. (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

 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; 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliului local al Municipiului Alexandria cu SC Terma Serv SRL pentru constituirea Societatii 

Comerciale cu raspundere limitata Administratia Strazilor, Constructii Edilitare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si alin. (2) lit. a si al 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 aproba aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu suma de 1.200.000 lei. 

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

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL se subscrie si va fi varsata conform prevederilor legale. 

Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 

Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL si compartimentelor de 

specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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