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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al  

                SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Prin Expunerea de motive nr. 13595  Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii 

consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului 

Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL este oportuna si legala, drept 

pentru care se va initia proiectul de hotarare propus care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi depus spre 

dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiul Alexandria. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Prin adresa nr. 401/16.05.2017  SC Piete si Targuri Alexandria SRL solicita initierea unui proiect de 

hotarare pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului Alexandria cu suma de 200.000 lei, in 

conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit a pct 19 si ale art. 37 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Motivarea majorarii de capital rezida in necesitatea reorganizarii, modernizarii si eficientizarii sistemului de 

parcare platita in municipiul Alexandria, urmare solicitarilor primite de la cetateni. 

Suma de 200.000 lei care constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al 

Municipiului Alexandria la SC Piete si Targuri Alexandria SRL se subscrie si va fi varsat conform prevederilor 

legale. 

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Motivarea este evidenta avand in vedere prevederile legislative care impun eficientizarea serviciilor publice 

prestate catre colectivitatile locale si faptul ca prin HCL nr. 65/31.03.2011, SC Piete si Targuri Alexandria SRL, 

i-au fost delegate urmatoarele activitati: 

� intretinerea si exploatarea parcarile publice ale municipiului Alexandria; 

� administrarea cimitirele municipiului Alexandria; 

� administrarea pietelor, targurilor, oboarelor din municipiul Alexandria . 

Mai mult, se va realiza astfel o decongestionare si fluidizare a traficului in zonele aglomerate ale 

municipiului si se va creste spre maxim gradul de incasare in cazul platilor pentru locurile de parcare platite 

administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 



3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative : 

• Prevederile art. 20 alin (1) lit. i si ale art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (4) lit d, art. 8 alin. (3) lit. f, art. 29 alin. (4) lit. b si ale art. 44 alin. (2) 

lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Prevederile art. 210 si ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit a pct 19 si ale art. 37 din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest 

SA  pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata Piete si Targuri Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata; 

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit Raportul de specialitate cu 

privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL.  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 

local al Municipiului Alexandria. 
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