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Priveste: aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria 

 prin aport în natura 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, 

având în vedere: 

- referat de aprobare nr. 13785/24.06.2019 a primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 13786/24.06.2019 al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și 

Direcției Juridic Comercial; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- adresa nr. 13783/24.06.2019 a S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria; 

- Hotararea Consiliului de Administrație nr. 20/20.06.2019 al  S.C. Transloc Prest S.R.L. 

Alexandria; 

- raportul de evaluare explicativ nr. 13740/24.06.2019;  

- prevederile art. 210 si ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale 

cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. ,,i’’, art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 92, art. 129, alin. (2), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 



      În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOTARAȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin 

aport în natură, prin emiterea de noi acțiuni pentru aportul suplimentar subscris, constând în 2 

autobuze marca Higer. Art. 2. Valoarea totală a aportului în natura de 5.474 lei (inclusiv 

TVA) rezultă din Raportul de evaluare explicativ întocmit de catre domnul Blejan Mihai, 

evaluator autorizat ANEVAR, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art. 3. Predarea bunurilor ce constituie aportul în natură al Municipiului Alexandria la 

capitalul social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria se va face pe baza de protocol de 

predare-primire. 

     Art. 4. Se împuternicește directorul societații să întreprindă demersurile cerute de lege 

pentru modificarea actului constitutiv al societații si înregistrarea modificărilor la Oficiul 

Registrului Comerțului. 

     Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiilor Economice, Patrimoniu, S.C. Transloc Prest S.R.L., pentru cunoastere si 

punere în aplicare.  
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