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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al  

                SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

 

 

Prin Expunerea de motive nr. 11150/21.05.2019, 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 Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu 

suma de 1.200.000  lei. 

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

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare 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 Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

Prin adresa nr. 111/16.01.2019 SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL solicita 

initierea unui proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului 

Alexandria, 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. 

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, consiliul municipiului Alexandria are initiativa si hotaraste in conditiile legii, in toate problemele 

de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale 

si a regiilor autonome de interes local, exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate 

drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii 

autonome conform legii. 



Consiliul local al municipului Alexandria poate hotari asupra participarii cu capital sau cu 

bunuri, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, la infiintarea, functionarea si 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii si de utilitate publica de interes local, in conditiile 

legii. 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, la art. 35 alin. 2 prevede faptul ca 

autoritatile deliberative pot hotari asupra participarii cu capital sau bunuri, in numele si in interesul 

colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale sau la infiintarea unor 

servicii de interes public local ori judetean, dupa caz, in conditiile legii. Autoritatile deliberative pot 

hotari achizitionarea, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, de actiuni la 

societatile la a caror constituire au participat cu aport de capital sau in natura si pot majora sau diminua 

capitalul social al acestora, in conditiile legii. 

Motivarea majorarii de capital rezida in necesitatea desfasurarii in bune conditii a activitatii SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, avand in vedere ca acest lucru va face posibile noi 

investitii care vor duce la sporirea calitatii serviciilor publice delegate ai caror principali beneficiari sunt 

cetatenii municipiului. 

Suma propusa de 1.200.000 lei constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 

social al Municipiului Alexandria la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, se va 

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. 66/31.03.2011, societatii  

Administratia Strazilor, Constructii edilitare SRL i s-au delegat urmatoarele activitati: 

 construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea strazilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor 

rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

 organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;  

 instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, 

în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

 înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a 

fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. 

Scopul majorarii de capital propuse este de a sustine activitatea societatii in vederea indeplinirii 

obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru investitia in utilaje, necesare 

desfasurarii in conditii de calitate ridicata a activitatii delegate. 

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. 66/31 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; 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, cu SC Terma Serv SRL pentru constituirea 

Societatii Comerciale cu raspundere limitata Administratia Strazilor, Constructii Edilitare; 

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 Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu suma de 1.200.000  lei.  

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

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 
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