
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al
SC Parc Industrial Alexandria SRL.

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

∑ Referatul de aprobare nr. 27087 din 18.11.2020 a Primarului Municipiului Alexandria;
∑ Raportul comun de specialitate nr. 27088 din 18.11.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei 

Juridic, Comercial;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Adresa nr. 14890/14.07.2020 a SC Parc Industrial Alexandria SRL;
∑ Hotărârea nr. 7/ 09.11.2020 a Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Alexandria SRL
∑ Hotărârea nr. 5/ 11.11.2020 a Adunării Generale a Asociaților a al SC Parc Industrial Alexandria 

SRL
∑ Prevederile HCL nr. 07 din data de 26.01.2017 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliului local al Municipiului Alexandria cu SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare 
SRL în vederea constituirii Societăţii Comerciale cu răspundere limitată  SC Parc Industrial 
Alexandria;

∑ Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

∑ 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. 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.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) şi alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial 
Alexandria SRL cu suma de 650.000 lei.
Art. 2. Suma care constituie aportul la majorarea capitalului social al Municipiului Alexandria la SC Parc 
Industrial Alexandria SRL se subscrie şi va fi vărsata conform prevederilor legale.
Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcţiei Economice,  Direcţiei Juridic-Comercial  şi Societăţii Comerciale Parc Industrial Alexandria SRL 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,

AUGUSTIN IOAN
CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria
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JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 27087 din data de 18.11.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL.

Prin asocierea cu SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL municipiul Alexandria prin 
consiliul local a înfiinţat în anul 2017 societatea comercială cu răspundere limitată Parc Industrial 
Alexandria. În calitatea de asociat majoritar şi 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.

Prin adresa nr. 14890 din 14.07.2020, SC Parc Industrial Alexandria SRL solicita iniţierea unui 
proiect de hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului Alexandria, în 
conformitate cu prevederile art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, d, e, din OUG  nr. 57 
/2019 privind Codul administrativ

Potrivit art. 129 alin. 1, alin. 2 lit a, alin. 3 lit d,  din , OUG  nr. 57 /2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local al municipiului Alexandria are iniţiativa şi hotărăşte în condiţiile legiii, în 
toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea 
societăţilor comerciale şi a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unităţii administrativ-
teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute în societăţile comerciale sau 
regii autonome conform legii.

1. Sumele de bani solicitate pentru majorarea capitalului social sunt necesare pentru susţinerea 
cheltuielilor care trebuiesc suportate din bugetul societăţii pentru realizarea proiectului tehnic şi detaliilor 
de execuţie (pct. 3.5.6 din SF), a documentaţiei tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor, 
autorizaţiilor (pct. 3.5.4. din SF), cheltuieli privind verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie (pct. 3.5.5. din SF), aşa cum sunt prevăzute în Devizul General din Studiul de 
fezabilitate aprobat prin HCL nr. 48 din 14.02.2020, cât şi ulterior pentru realizarea obiectului de activitate 
pentru care a fost înfiinţată societatea. Se face referire la cheltuieli privind întocmirea proiectului tehnic al 
parcului industrial, obţinerea avizelor necesare în vederea întocmirii acestuia, cheltuieli privind utilităţile 
(energie electrică, încălzire, apă, canal, telefoane, internet) pentru sediul propriu, cât şi utilităţile asigurate 
pentru rezidenţii parcului, cheltuieli cu programe IT, licenţe, administrarea site-ului proriu, cheltuieli 
privind salarizarea personalului şi contribuţiile plătite de angajator, alte impozite şi taxe.  



2. În al  doilea rând, fundamentarea majorării capitalului propriu al societăţii cu răspundere limitată 
Parc Industrial Alexandria, consta în preocuparea permanenta pentru eficientizarea activităţii subscrisei,
prin suplimentarea veniturilor, ceea ce permite atât  îmbunătăţirea calităţii activităţii prestate,  cât şi 
posibilitatea  stimulării  investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională şi nu în ultimul 
rând, crearea de noi locuri de muncă. 

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este legală, necesară şi oportună fiind făcută 
în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

∑ Prevederile HCL nr. 7/26 ianuarie 2017 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL  pentru constituirea societăţii comerciale cu 
răspundere limitată Parc Industrial Alexandria;

∑ 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 legală, necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun iniţierea unui proiect de hotărâre 
cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitlului social al SC Parc 
Industrial Alexandria SRL cu suma de 650.000 lei. 

Direcţia Economică şi Direcţia Juridic- Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria 
vor întocmi Raportul de specialitate pe care îl vor susţine în fata comisiilor de specialitate spre avizare.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcţia Economică
Direcţia Juridic-Comercial
Nr.27088 din 18.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al

SC Parc Industrial Alexandria SRL.

Prin Referatul de aprobare nr. 27087 din 18.11.2020, 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 Parc Industrial Alexandria SRL cu suma de 650.000 lei.

Propunerea privind iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului 
Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL este oportună şi legală, 
drept pentru care se va iniţia proiectul de hotărâre propus care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi 
depus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiul Alexandria.

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 

majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL.
Prin adresa nr. 14890 din 14.07.2020, SC Parc Industrial Alexandria SRL solicită iniţierea unui proiect de 
hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului Alexandria, în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
al României.

Potrivit art. 129 alin.1 şi alin 2 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, 
consiliul municipiului Alexandria are iniţiativa şi hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, iar în exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale şi a regiilor 
autonome de interes local, exercita în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute în societăţile comerciale sau regii autonome conform 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 natură şi pot majora sau diminua capitalul social al 
acestora, în condiţiile legii.

Motivarea majorării capitalului propriu al societăţii cu răspundere limitată Parc Industrial Alexandria, 
constă în preocuparea permanentă pentru eficientizarea activităţii subscrisei, posibilitatea  stimulării  
investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională şi nu în ultimul rând, stimularea constituirii 
de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau  regional.

Suma propusă de 650.000 lei constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social 
al  SC Parc Industrial Alexandria SRL, care  se va subscrie şi va fi vărsat conform prevederilor legale.

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE
Motivarea este evidentă având în vedere prevederile legislative  în materie care prevăd eficientizarea 

activităţii prestate de societătiile  care sunt constituite prin aportul în natură sau numerar al Muncipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local şi faptul că prin funcţionarea Parcului Industrial se vor asigura : 



a. stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine; 
b. dezvoltarea regională;
c. dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici
d. crearea de noi locuri de muncă.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative :
∑ Prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
∑ 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. 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.
∑ Prevederile HCL nr. 07 din data de 26.01.2018 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 
139, cod poştal 140030, reprezentat de Victor Dragusin în calitate de Primar, cu SC Administraţia 
Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pentru constituirea Societăţii Comerciale cu răspundere 
limitată Parc Industrial Alexandria;

∑ Urmare celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ al României s-a întocmit Raportul de specialitate cu privire la aprobarea 
aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria 
SRL cu suma de 650.000 lei. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului local al Municipiului Alexandria.

DIRECŢIA  ECONOMICĂ DIRECŢIA  JURIDIC COMERCIAL

DIRECTOR, DIRECTOR,

GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA



SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL
Cod Unic de Înregistrare: 37852044
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J34/429/2017
Nr. 58 din data de 14.07.2020

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Subscrisa SC Parc Industrial Alexandria SRL, prin dl. Neacşu Ionuţ, în calitate de director,  
prin prezenta solicităm majorarea capitalului social al societăţii prin aport al Municipiului 
Alexandria.

Având în vedere obiectul de activitate al societăţii „ Activităţi ale organizaţiilor economice şi 
patronale” ce cuprind şi activităţi ale organizaţiilor ai căror membrii au ca interese esenţiale 
dezvoltarea şi progresul întreprinderilor dintr-o anumită ramură economică sau comercială, 
inclusiv agricultura, sau creşterea economică şi a condiţiilor de viaţă ale unei regiuni, motivarea 
majorării capitalului propriu al societăţii cu răspundere limitată Parc Industrial Alexandria, consta 
în preocuparea permanenta pentru eficientizarea activităţii subscrisei, posibilitatea  stimulării  
investiţiilor directe, autohtone şi străine, dezvoltarea regională şi nu în ultimul rând, stimularea 
constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau  regional. 

Tot odată, sumele de bani solicitate pentru majorarea capitalului social ne sunt necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor privind realizarea proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (pct. 3.5.6 din 
SF), a documentaţiei tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor, acordurilor, autorizaţiilor (pct. 
3.5.4. din SF), cheltuieli privind verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie (pct. 3.5.5. din SF), aşa cum sunt prevăzute în Devizul General din Studiul de fezabilitate 
aprobat prin HCL nr. 48 din 14.02.2020, precum şi cheltuieli ce privesc administrarea şi 
funcţionarea societăţii: utilităţi (energie electrică, încălzire, apă, canal, telefoane, internet), 
cheltuileli cu programe IT, licenţe, administrarea site-ului proriu, cheltuieli privind salarizarea 
personalului şi contribuţiile plătite de angajator, alte impozite şi taxe. 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, din Codul 
administrativ al României, republicata, cu modificările şi completările ulterioare vă rugăm să 
aprobaţi iniţierea unui proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Industrial 
Alexandria SRL cu suma de 650.000 lei.

DIRECTOR,
NEACŞU IONUŢ



S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.

HOTARARE

Privind: Aprobarea initierii unui HCL privind aportul Municipiului Alexandria la  
majorarea capitalului social al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

- Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 11.11.2020 in conformitate 
cu prevederile legale, in urma analizarii ordinii de zi si avand in vedere :

- Prevederile legii 31/1990 a societatilor  comerciale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

HOTARASTE

Art.1. Se aproba initierea  unui HCL privind aportul Municipiului Alexandria la  
majorarea capitalului social al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL cu 
suma de 650.000 lei.
Art.2. Dl Neacsu Ionut, in calitate de director, va pune in aplicare prevederile 
prezentei hotarari.

Membrii
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR:

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Prin imputernicit dna Gacichevici Anne Marie

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL,
Prin imputernicit dl Rotaru Sorin Paul

Nr.________ din 11.11.2020

Sediu social: Municipiul Alexandria, Nr. Reg Com: J34/429/2017
Str. Dunarii, nr. 282, Bloc GA4, scara A, Cod Unic de Inreg: 37852044
Etaj parter, ap. 2, Judeţ Teleorman Cont : RO77OTPV530001101568RO01
Tel: +40767285495 Capital Social: 411.000
E-mail:parcindustrialalexandria@yahoo.com   w.w.w.parc-industrial.municipiulalexandria.ro

SC Parc Industrial
ALEXANDRIA SRL



S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.

HOTARARE

Privind: Inaintarea spre analiza si aprobare membrilor AGA initierea unui HCL 
privind aportul Municipiului Alexandria la  majorarea capitalului social al 

SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

- Consiliul de Administratie al SC Parc Industrial Alexandria SRL intrunit la sedinta 
din data de 09.11.2020 avand in vedere:
- Prevederile legii 31/1990 a societatilor  comerciale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC Parc Industrial Alexandria SRL

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba inaintarea spre analiza si aprobare membrilor AGA, propunerea 

de initiere a unui HCL privind aportul Municipiului Alexandria la  majorarea 

capitalului social al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL cu suma de 

650.000 lei.

Art. 2.Dl. Neacsu Ionut, in calitate de director al societatii, va pune in aplicare 

prevederile prezentei hotarari..

Membrii CA:

Dl. Iotu Mihail Lucian presedinte
Dna Chesnoiu Roxandra Postumia membru
Dl. Neascu Ionut membru 
Dl. Ciobanu Bogdan Florentin membru

Nr. _______ din 09.11.2020

Sediu social: Municipiul Alexandria, Nr. Reg Com: J34/429/2017
Str. Dunarii, nr. 282, Bloc GA4, scara A, Cod Unic de Inreg: 37852044
Etaj parter, ap. 2, Judeţ Teleorman Cont : RO77OTPV530001101568RO01
Tel: +40767285495 Capital Social: 411.000
E-mail:parcindustrialalexandria@yahoo.com   w.w.w.parc-industrial.municipiulalexandria.ro

SC Parc Industrial
ALEXANDRIA SRL


