
 
 

ROMÂNİA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNİCİPİUL ALEXANDRİA CONSİLIİUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: Rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE 

İMOBİLE SRL Alexandria  pe anul 2021 . 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţă 

ordinară, având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.24106/22.10.2020 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr.24107/22.10.2020 al Direcţiei Economice si 

Direcţiei Juridic Comercial ; 

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

municipiului Alexandria; 

- adresa nr.24105/22.10.2020 a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  

Alexandria 

- prevederile Legii  nr. 15/2021 a bugetului  de stat pe anul 2021; 

- Hotărârea A.G.A a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  nr. 57/27.10.2021 . 

- Decizia C.A. a SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL nr.67/27.10.2021 . 

- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii 

bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 

precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile art. 4 alin. 1 din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităti administrativ teritoriale 

sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară; 

- prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale , republicată , 

cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se rectifică bugetul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL  Alexandria pe 

anul 2021  conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Art. 2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va 

fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, 

Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei  Economice  şi S.C. TR ADMINISTRARE 

IMOBILE S.R.L  Alexandria pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA    CONTRASEMNEAZĂ                                                 

             Consilier,              Secretar general, 

        Silvia Cobârlie                                     Alexandru Răzvan CECIU                                       
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