
         ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

     Privește:  modificarea şi completarea HCL nr.370/22.12.2014 
                                                  
   Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în 

sedinţa extraordinară, având în vedere: 

 

• expunerea de motive nr460/7.01.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

• raportul comun de specialitate  nr.461/7.01.2015 al Direcţiei Administraţie 

Publică Locală şi Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite;  

• avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

al municipiului Alexandria; 

• prevederile HCL nr.370/22.12.2014 privind aprobarea dizolvării SC ALEXSAL 

PREST SA Alexandria; 

• prevederile HCL nr.246/30 iulie 2014 privind desemnarea unor membrii AGA 

la SC ALEXSAL PREST SA; 

• prevederile art. 227 alin.1, lit.d, art.233 si art. 264, alin (1) din Legea 

nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

• prevederile art. 12, lit.d din actul constitutiv al SC ALEXSAL PREST SA;  

• prevederile art.58 şi art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,; 

• prevederile art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.a),alin.(3), lit.c), art.37 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 In temeiul art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I Se modifică şi completează prevederile  art.1 şi art. 2 din HCL 

nr.370/22.12.2014, care vor avea următorul cuprins: 

“Art.1 Se aprobă dizolvarea voluntară şi lichidarea SC ALEXSAL PREST SA, 

cu sediul în mun. Alexandria, str.Mihail Kogălniceanu, nr.127,  judeţul Teleorman, 

CUI 27259210/9.08.2010, înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr.J34/406/9.08.2010. 



Art.2  Se acordă mandat special  dnei MIERLOIU LILIANA, legitimată cu 

CI seria TR, nr.361951,  cu domiciliul în com.Nanov, împuternicită a SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL şi dlui MARTIN CRISTIAN, legitimat cu CI, 

seria TR nr.366985, cu domiciliul în mun.Alexandria, str.Dunării, bl.I2, ap.48, 

împuternicit al Consiliului local al mun.Alexandria, reprezentanţi în Adunarea 

generală a Acţionarilor SC ALEXSAL PREST  SA, să aprobe dizolvarea voluntară şi 

numirea lichidatorului judiciar al  societăţii, cu menţiunea încetării mandatului 

membrilor organelor de administrare si conducere ale SC ALEXSAL PREST SA din 

momentul dizolvării.” 

Art.II Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  

Instituţiei Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, persoanelor 

nominalizate la art.2 şi art.3, Primarului Municipiului Alexandria,  Direcţiei 

Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite și SC 

ALEXSAL PREST SA, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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