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 SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, in calitatea de delegat in temeiul 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat 

al Municipiului Alexandria, precum si in calitate de operator al activitatilor de blocare, ridicare, 

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria, supunem atentiei posibilitatea majorarii capitalului 

social al societatii prin aport al Municipiului Alexandria cu suma de 670.000 lei, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. Solicitarea de majorare a capitalului o apreciem necesara pentru achizitia 

unui teren intravilan pentru amenajarea parcului auto al societatii, care a crescut in ultimii ani prin 

realizarea investitiilor in utilaje si echipamente. Totodata in decursul anului trecut a fost achizitionata o 

statie de preparat mixturi asfaltice, amplasata in incinta bazei unitatii, iar locul ramas pentru 

desfasurarea altor activitati conexe este total insuficient. 

 Pe de alta parte, SC Apa Serv SA in calitate de depozitar al vehiculelor ridicate in temeiul HCL 

nr. 190/27.06.2018 de aprobare a Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si 

eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al municipiului, prin adresa nr. 6142/16.10.2019 informeaza ca nu mai 

dispune de spatiul necesar depozitarii autovehiculelor. 

Astfel, SC ASCE SRL, in calitatea de operator al activitatilor de blocare, ridicare, transport, 

depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe teritoriul municipiului Alexandria in temeiul HCL nr. 217/14.08.2013 va trebui sa asigure, in caz de 

nevoie, spatiul necesar pentru depozitarea vehiclulelor. 

Avand in vedere cele prezentate, solicitam majorarea capitalului social al societatii prin aport al 

Municipiului Alexandria cu suma de 700.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al Romaniei in vederea promovarii unor investitii necesare executarii 

activitatilor desfasurate in conditii de calitate si eficienta sporite. 

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa aprobati initierea unui proiect de hotarare privind 

majorarea capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 24116/24.10.2019 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 670.000  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. 3876/23.10.2019 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. 

 Potrivit dispozitiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei:  

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale 

sau centrale. 

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 



d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile 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. 

 Se are in vedere achizitionarea unui teren intravilan pentru amenajarea parcului auto al societatii 

si pentru depozitarea vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe domeniul public sau privat al municipiului in temeiul HCL nr. 190/27.06.2018. 

 Suma propusa de 670.000 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 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; 

 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

 Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza 

si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea aportului Municipiului 

Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu 

suma de 670.000 lei. 
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