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H O T A R A R E 

 
Priveste: aprobarea Actului Constitutiv al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, prin schimbarea  
               obiectului de activitate prevazut la art. 4. 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 
 -expunerea de motive nr. 10327 din 27 aprilie 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 10328 din 27 aprilie 2009 al Directiei Administratie Publica Locala; 
 -rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -adresa nr. 10327 din 27 aprilie 2009 a S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 -prevederile art. 204, alin. (1) si art. 113, lit. “c” din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale cu 
modificarile ulterioare; 
 -prevederile art. 11, lit. “n” din Actul Constitutiv al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 -prevederile art. 36, alin. (1) si (2), lit. “a”, alin. (3), lit. “c” din Legea nr. 215 din 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 din 23 
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.- Se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria, prin 
schimbarea obiectului de activitate al acestei societati, prevazut la art. 4, care va avea urmatorul cuprins: 
“Domeniul principal:        683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract. 
Activitatea principala:    6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. 
Activitati secundare:        682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 
                    773 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri  
                                                    tangibile.” 
 Art. 2.- Presedintele Consiliului de Administratie, prin imputernicit Dragana Elena-Romelia, 
domiciliata in Alexandria, strada Dunarii, bloc 809, sc. D, ap. 51, posesor al CI, TR nr. 160411, eliberat de 
Politia Alexandria la data de 6 iulie 2004, CNP 2770520340059, va prezenta Actul Constitutiv modificat 
in forma actualizata, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman pentru semnarea 
acestuia, inregistrare, precum si in vederea publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, 
partea a IV-a. 
 Art. 3.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si S.C. 
APA CANAL S.R.L. Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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