
 

 

 

 

 

 

 

 
 JUDETUL TELEORMAN 

 MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECTIA  ECONOMICA  

DIRECTIA  PATRIMONIU 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr 26728/20.11.2018  
 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 

pentru aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 

social al  SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria 

 

 

          Prin expunerea de motive nr.26727/20.11.2018  Primarul municipiului 

Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local  aprobarea aportului 

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului  social al Societatii Comerciale 

TRANSLOC PREST SRL Alexandria in suma de 150.000 lei. 

          Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea 

aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii 

Comerciale TRANSLOC PREST SRL Alexandria este  oportuna si legala .  

          Drept pentru care se va initia  proiectul de hotarare propus care, impreuna  cu 

intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 

         1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

          Proiectul de hotarare supus dezbaterii  are ca scop aprobarea aportului 

Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale 

TRANSLOC PREST SRL  Alexandria in suma de 150.000 lei. 

           Prin adresa nr.1633/20.11.2018 SC TRANSLOC PREST SA Alexandria 

solicita initierea unui proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social al SC 

TRANSLOC PREST SRL  Alexandria prin aport al municipiului Alexandria in suma 

de 150.000 lei in conformitate cu prevederile art.36,alin.(1) si (2) lit.,,a’’ alin(3) 

,lit.,,c’’ si ale alin.(6) lit.,,a’pct.14 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

           Prin aplicarea prevederilor  HGR nr.863/2016 si HGR nr.639/2017  a fost impus 

pretul abonamentelor pentru elevi, fapt care a condus la diminuarea considerabila a 

incasarilor si implicit la imposibilitatea societatii de a achita datorii catre AAAS 

bugetul consolidat al statului  si catre furnizori.Din aceasta cauza ANAF a procedat la 

poprirea tuturor conturilor , ceea ce a ingreunat si mai mult desfasurarea activitatii, 

fiind aproape imposibil de a mai functiona. Parcul auto este invechit, mijloacele de 

transport fiind uzate fizic necesitand reparatii capitale.  

           2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 



          Reparatiile  capitale  la baza de intretinere si la peroanele de autogara precum si 

dotarea cu aparatura electronica impusa vine in sprijinul dezvoltarii serviciilor catre 

populatie si completeaza prioritatile de dezvoltare la nivel local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dezvoltarea se va  baza pe investitiile publice in infrastructura locala, pe politici 

de stimulare a afacerilor si pe sprijinul dezvoltarii resurselor umane. Aceasta va fi 

promovata printr-o abordare integrate ce are la baza principiul dezvoltarii durabile, 

egalitatii de sanse si parteneriatului.  

  3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

prevederile urmatoarelor acte normative: 

 Legea nr.215/2001- a administratiei publice locale, republicata  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile HCL nr.68/11.09.1997 cu privire la infiintarea SC 

TRANSLOC PREST SA Alexandria; 

 prevederile HCL nr.81/30.05.2012 cu privire la schimbarea formei 

juridice din SC TRANSLOC PREST SA Alexandria in SC 

TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 

  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 si urmatoarele din Legea nr.31/1990 privind 

societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare 

 Legea nr.273/2006- privind finantele publice locale , actualizata;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia economica,             Directia patrimoniu,                    Directia juridic comercial 

Haritina Gafencu                  Dumitru  Oprea                              Postumia  Chesnoiu 


