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Nr. 4508/13.12.2019 

 

 

CATRE, 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria 

 

 

 

 Urmare aprobarii in sedinta din 29 noiembrie 2019 a hotararii nr. 375 privind cesionarea de 

parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, 

CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL si transmiterii 

spre aplicare catre societatea noastra, va comunicam ca in textul hotararii exista o eroare la valoarea 

cotei de participare la asociere a asociatului minoritar. 

 Astfel, urmare aporturilor municipiului Alexandria la majorarea capitalului societatii, cotele de 

participare ale asociatilor s-au modificat corespunzator valorii partilor sociale detinute de fiecare 

asociat. 

 La data prezentei, structura asocierii este urmatoarea: 

(1) Capitalul social al SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL este 

in valoare de 2.459.000 lei, divizat in 245.900 parti sociale a cate 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 

245.900. 

(2) Municipiul Alexandria detine 99,99999% din capitalul social total, respectiv 245.899 parti sociale, 

cu valoare totala de 2.458.990 lei. 

(3) SC Terma Serv SRL detine 0,00001% din capitalul social total, respectiv 1 (una) parte sociala, cu 

valoare totala de 10 lei. 

 Avand in vedere cele prezentate, va solicitam aprobarea in proxima sedinta de consiliu local a 

unei hotarari de aprobare a cesionarii partii sociale detinuta de SC TERMA SERV SRL,  in faliment, la 

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA SRL, cu respectarea procentelor de participare actuale, in vederea 

indeplinirii formalitatilor cerute de lege in cadrul Adunarilor Generala ale Asociatilor si la Oficiul 

Registrul comertului. Va multumim! 

 Cu stima, 

 

DIRECTOR, 

JUSCA MIHAI 

 

Compartiment Resurse umane, Juridic 

Barbu Alis 

mailto:office.asce@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA JURIDIC-COMERCIAL 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 28628/13.12.2019 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv 

SRL,  in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete                       

si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Necesitatea si oportunitatea proiectului de hotarare. 

 



Prin referatul de aprobare nr. 28627/13.12.2019 al Primarul Municipiului Alexandria propune 

intocmirea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC 

Terma Serv SRL, in faliment, in cuantum de 0,00001% din total, respectiv 10 lei, la SC Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL.  

Respectivul proiect de hotarare este necesar deoarece SC Terma Serv SRL a intrat in faliment 

prin hotararea judecatoreasca nr. 635 din 20.11.2013. 

De asemenea prin adresa nr. 353 din 20 noiembrie 2019 DIMOFTE IPURL in calitate de 

lichidator judiciar al SC Terma Serv SRL  si-a dat acordul cu privire la tranzactia susmentionata. 

 La art.129 alin (3), lit. d) din Codul Administrativ se prevede ca: „ consilul local  exercită, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 

deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii ”. 

 La art. 202 din Legea nr. 31/1990 privind societatile se prevede ca: 

    “(1) Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. 

      (2) Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de 

asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social”. 

 De asemenea la art. 35 alin (2)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare se prevede ca : (2) Autorităţile deliberative pot hotărî asupra 

participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, 

la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, 

după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu 

aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii. 

In sedinta din 29 noiembrie 2019 s-a aprobat cesionarea de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in 

faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE 

SI TARGURI ALEXANDRIA SRL prin hotararea de consiliu nr. 375. 

 SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL prin adresa nr. 4508/13.12.2019 

informeaza ca textul hotararii aprobate exista o eroare la valoarea cotei de participare la asociere a 

asociatului minoritar. 

 Astfel, urmare aporturilor municipiului Alexandria la majorarea capitalului societatii, cotele de 

participare ale asociatilor s-au modificat corespunzator valorii partilor sociale detinute de fiecare 

asociat. 

 La data prezentei, structura asocierii este urmatoarea: 

(1) Capitalul social al SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL este 

in valoare de 2.459.000 lei, divizat in 245.900 parti sociale a cate 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 

245.900. 

(2) Municipiul Alexandria detine 99,99999% din capitalul social total, respectiv 245.899 parti sociale, 

cu valoare totala de 2.458.990 lei. 

(3) SC Terma Serv SRL detine 0,00001% din capitalul social total, respectiv 1 (una) parte sociala, cu 

valoare totala de 10 lei. 

In lumina celor prezentate, SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL solicita 

aprobarea in proxima sedinta de consiliu local a unei hotarari de aprobare a cesionarii partii sociale 

detinuta de SC Terma Serv SRL, in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL 

catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu respectarea procentelor de participare actuale, in vederea 



indeplinirii formalitatilor cerute de lege in cadrul Adunarilor Generala ale Asociatilor si la Oficiul 

Registrul comertului. 

 

 Legalitatea proiectului: 

 

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

Consiliul local al municipiului Alexandria cu sediul in municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 

139, cod postal 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de primar , cu SC TERMA 

SERV SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare; 

 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicat cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Propunerea privind aprobarea  aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv 

SRL la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL 

consideram ca este legala, necesara si oportuna drept pentru care am intocmit un proiect de hotarare in 

acest sens, proiect de hotarare care cu intreaga documentatie va fi supus spre analiza si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

  

 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL                                                        DIRECTIA ECONOMICA 

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                                   DIRECTOR EXECUTIV, 

    

POSTUMIA-ROXANDA CHESNOIU                                                      HARITINA GAFENCU 


