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               Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al     

                              S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

            Consiliul local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

            avand in vedere: 

             -   Expunerea de motive nr.28522/26 .09.2016 a Primarului Municipiului Alexandria; 

             -   Raportul de specialitate nr. 28523/26.09.2016 al Directiei Buget, Finante, Taxe si    

                 Impozite si al   Directiei Administratie Publica Locala; 

              -  Adresa nr.  1431/21.09.2016 a S.C TR ADMINISTRATR IMOBILE S.R.L. 

              -  Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local  

              -  Prevederile art.7 si ale art.11 lit „h” din actul constitutiv al S.C TR ADMINISTRARE  

                 IMOBILE S.R.L. 

              -  Prevederile art.210 si ale art 221 din   Legea nr.31/1990  privind  societatile comerciale     

                  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

               - Prevederile art.36 alin.(2) lit.”a” 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 ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215 /23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                                HOTARASTE 

 

 

Art.1. Se aproba majorarea  capitalului social al S.C TR ADMINISTRATE IMOBILE S.R.L. prin 

aport in natura constand in autoturismul, marca cu datele de identificare prevazute in anexa 1(copie 

dupa cartea de identitate, fisa mijloc fix), care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Valoarea aportului in natura este de 55584,43 lei T.V.A. inclus 

Art.3.Predarea – preluarea bunului prevazut la art.2 se face prin protocol incheiat intre parti, prin 

grija Directiei Administratiei  Publica Locala  si a S.C TR ADMINISTRATE IMOBILE S.R.L 

Art.4. Se imputerniceste dl. IOTU MIHAIL LUCIAN, director al societatii sa inteprinda 

demersurile cerute de lege, pentru modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea 

modificarilor la Oficiul Registrului Comertului. 

Art.5.Prin grija serviciului cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa  Prefecturii judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria ,Directia Buget 

Finante Taxe si Impozite, Directia Administratie Publica Locala , Directia Patrimoniu  si S.C. TR 

Administrare Imobile S.R.L. Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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