JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 24116/24.10.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind 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 consta in preocuparea permanenta pentru eficientizarea
activitatii SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL prin suplimentarea veniturilor,
ceea ce va face posibile noi investitii pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice delegate.
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.
Analizand solicitarea mentionata am constatat ca aceasta este legala, necesara si oportuna
fiind facuta in conformitate cu 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.
Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile

art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea
unui proiect de hotarare privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu suma de 670.000
lei.
Directia Economica si Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului
Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi
prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare.
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