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HOTARAREA 
 

             Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului  
                             social al Societatii Comerciale Piete si Targuri  Alexandria SRL 
 
               Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
extraordinara ,avand in vedere: 
            - expunerea de motive nr.11.195/ 09.06.2011 a primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul comun nr 11.196/09.06.2011 al Directiei buget finante taxe si impozite si Serviciul 
valorificare patrimoniu; 
            - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
           - prevederile HCL nr.163/30.07.2010 cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria cu Sc Transloc Prest sa in vederea constituirii Sc Piete si Targuri  Alexandria  SRL; 
           - prevederile HCL nr.185/30.10.2010 cu privire la modificarea si completarea HCL 
nr.163/30.07.2010 cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu Sc 
Transloc Prest SA in vederea constituirii Sc Piete si Targuri Alexandria  SRL; 
            -prevederile art.20,alin(1),lit,,i’’,art.35,alin(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
            -prevederile art.210,212,213,214,215,216,221din Legea nr.31/1990 privind societatile 
comerciale cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art.17,36 si 37 din Legea nr.215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             In temeiul prevederilor art.45 ,alin(1) si (2) ,lit,,a’’ si ale art.115 alin(1) ,lit,,b’’ si Legea 
ne.215/2001 a administratiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba  aportul municipiului Alexandria  la majorarea capitalului social  al Sc Piete 
si Targuri Alexandria SRL cu  imobilul (constructie  si teren aferent) din incinta complexului “Strand 
Vedea” prevazut  in anexa care face parte din prezenta hotarare. 

 Art.2. Imobilul (constructie si teren aferent) din incinta complexului “Strand Vedea” care 
constituie aport la majorarea capitalului social al Municipiului Alexandria la Sc Piete si Targuri 
Alexandria SRL se subscrie  conform prevederilor legale. 
             Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitate HCL nr.39/28.02.2011 privind inchirierea 
prin licitatie publica a unui imobil situat in municipiul Alexandria  Strand Vedea. 
            Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
buget finante taxe si impozite , Serviciului valorificare patrimoniu ,Sc Piete si Targuri Alexandria 
SRL , pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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