
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr.7/26.01.2017 privind asocierea 
Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu SC. 
“Administraţia Străzilor,Construcţii Edilitare”, în vederea constituirii societăţii 
comerciale cu răspundere limitată “PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară, având în vedere: 
• adresa nr.27172/ 6.03.2017 a Ministerului Educaţiei Naţionale; 
• expunerea de motive nr. 7241/10.03.2017  a Primarului municipiului Alexandria; 
• raportul de specialitate nr. 7242/10.03.2017 al Direcţiei Administraţie Publică Locală 

si Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite;  
• raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
• prevederile HCL nr.7/26.01.2017 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu SC. “Administraţia 
Străzilor,Construcţii Edilitare”, în vederea constituirii societăţii comerciale cu 
răspundere limitată “PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” 

• prevederile art. 58 si art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  ,,c’’,  alin. (5),  lit. ,,a’’ si ale art. 123, 
alin. (1) din Legea 215/2001, a administratiei publice locale,  republicată,  cu 
modificările si completările ulterioare; 

 
        In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’, din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 
Art.I.    Se modifică şi se completează art.9  la  H.C.L.  nr.  7/26.01.2017 si  va  avea  

următorul cuprins: 
           „ Sediul social al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA  SRL va fi în mun. Alexandria, 
str. Dunării , nr.282, bl.GA4, sc.A, parter, ap.2,   Jud. Teleorman.  



             Contractul de comodat pentru acest spaţiu va fi încheiat după obţinerea de 
către Municipiul Alexandria a  avizului conform al  Ministerului Educaţiei Naţionale 
privind schimbarea destinaţiei spatiului situat în str. Dunării , nr.282, bl.GA4, sc.A, 
parter, ap.2 in sediul social al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA  SRL. 
            Spaţiul pentru care se schimbă destinaţia, va rămâne în domeniul public al 
Municipiului Alexandria şi nu va constitui aport la capitalul social al SC „PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA„ SRL.” 

Art.II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 167/30.06.2011 rămân neschimbate. 
Art. III  Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria,  SC A.S.C.E. SRL, SC „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” SRL, pentru cunoştere şi 
punere în aplicare. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
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