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HOTARARE 
 

Priveste: aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria  pe anul 2018 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr.3982/20.02.2018 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr.3983/20.02.2018 al Directiei Economic si 
Serviciului Juridic Comercial ; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local al municipiului Alexandria; 

- adresa nr.3981/20.02.2018 a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  
Alexandria; 

- prevederile Legii  nr. 2/2018 a bugetului  de stat pe anul 2018; 
- Hotararea A.G.A a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr. 

22/14.02.2018 ; 
- Decizia C.A. a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr. 32/02.02.2018 ; 
- prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si 

structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori 
economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati 
administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori 
indirect o participatie majoritara; 

- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit. “a” 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 aproba bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  Alexandria 
pe anul 2018,  conform anexelor 1-5  care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului Municipiului Alexandria, Directiei  Economice  si S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L  Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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