
ROMÂNIA
JUDE UL TELEORMANȚ

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

 
  H O T Ă R Â R E

Prive teș :  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Municipiului  Alexandria  în
AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin
cedarea unei păr i sociale de inută de SC Servicii Publice Alexandria SRL la SC Administra iaț ț ț
Străzilor, Construc ii Edilitare SRL  către Municipiul Alexandria, preluarea unei păr i socialeț ț
de inută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum iț ș
modificarea i actualizarea Actului constitutiv ș

Consiliul  local  al  Municipiului  Alexandria,  jude ul  Teleorman,  întrunit  în  edin ă  ordinară,ț ș ț
având în vedere :

- Referatul de aprobare  nr. 8323 din  17.02.2023 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.  8325 din 17.02.2023 al Direc iei Economice,  Direc ieiț ț

Juridic Comercial i al Compartimentului Guvernan ă Corporativă;ș ț
- Avizul  comisiilor  de  specialitate  pe  domenii  de  activitate  ale  Consiliului  local  al

Municipiului Alexandria;
- Prevederile H.C.L. nr. 108/26.05.2010 privind constituirea SC TR Administrare Imobile

SRL Alexandria;
- Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind constituirea SC Pie e i Târguri Alexandriaț ș

SRL;
- Prevederile  HCL nr.  52/28.02.2022  privind  schimbarea  denumirii  SC  Pie e  i  Târguriț ș

Alexandria SRL în SC Servicii Publice Alexandria SRL;
- Prevederile  H.C.L.  nr.  162/30.07.2010  privind  constituirea  SC Administra ia  Străzilor,ț

Construc ii Edilitare SRL;ț
- Prevederile art.202 din Legea nr. 31/1990 privind societă ile comerciale, cu modificările iț ș

completările ulterioare;
- OG nr. 71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare aș ț

domeniului public i privat de interes local;ș
- Prevederile  art.35, alin.  (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cuț

modificările i completările ulterioare;ș
- Prevederile art. 92 alin.(1), art.129 alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ al României, cu toate modificările i completările ulterioare;ș

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) i alin. (6), precum i art. 196,ș ș
alin. (1), lit.  a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României,  cu
toate modificările i completările ulterioare;ș



H O T Ă R Ă  T E :Ș

Art.1.  Se aprobă  acordarea unui mandat special  reprezentantului Municipiului Alexandria în
AGA a  SC Servicii  Publice  Alexandria  SRL pentru  ca  acesta  să  voteze  favorabil  retragerea  prin
cedarea  unei  păr i  sociale  de inută  de  SC  Servicii  Publice  Alexandria  SRL  la  SC  ț ț Administra iaț
Străzilor, Construc ii Edilitareț  SRL, în valoare de 10 lei, reprezentând 0,00001% din capitalul social.

Art.2.  Se aprobă acordarea unui mandat special  reprezentantului Municipiului Alexandria în
AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil preluarea unei păr iț
sociale de inută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL, în valoare de 25 lei,ț
reprezentând 0,005% din capitalul social.

Art.3.  Asociatul SC Servicii Publice Alexandria SRL î i va desemna prin Hotărâre a organelorș
de conducere reprezentantul în AGA la SC TR Administrare Imobile SRL.

Art.4. Se  aprobă  modificarea  i  actualizarea  actului  constitutiv  al  SC  Servicii  Publiceș
Alexandria SRL, conform modificărilor din prezenta Hotărâre.

Art.5.  Consiliul de administra ie împreună cu directorul  ț SC Servicii Publice Alexandria SRL
vor fi mandata i pentru înscrierea modificărilor prezente la Oficiul Registrului Comer ului Teleorman.ț ț

Art.6.  Prin  grija  Secretarului  General  al  Municipiului  Alexandria,  prezenta  Hotărâre  va  fi
transmisă  Institu iei  Prefectului  Jude ului  Teleorman  pentru  verificarea  legalită ii,  Primaruluiț ț ț
municipiului  Alexandria,  Direc iei  Juridic  Comercial,  Direc iei  Economice,  Compartimentuluiț ț
Guvernan ă Corporativă, SC Administra ia Străzilor, Construc ii Edilitare SRL,  SC Servicii Publiceț ț ț
Alexandria SRL i SC TR Administrare Imobile SRL, pentru cunoa tere i punere în aplicare.ș ș ș

           PRE EDINTE DE EDIN Ă,                                                  CONTRASEMNEAZĂȘ Ș Ț
                           Consilier,                                                                     SECRETAR GENERAL,
                     Augustin IOAN                                                           Alexandru-Răzvan CECIU 

Alexandria,
Nr. 61 / 27 februarie 2023



JUDE UL TELEORMANȚ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA               
Nr.  8323/17.02.2023   

REFERAT DE APROBARE

Prive teș : acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC
Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin cedarea
unei păr i sociale de inută de SC Servicii Publice Alexandria SRL la SC Administra ia Străzilor,ț ț ț
Construc ii Edilitare SRL Alexandria către Municipiul Alexandria, preluarea unei păr i socialeț ț
de inută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum iț ș
modificarea i actualizarea Actului constitutiv ș

Societatea  Comercială  Pie e  i  Târguri  Alexandria  SRL  a  fost  înfiin ată  conform  HCL  nr.ț ș ț
163/30.07.2010.  Ulterior,  i-a  schimbat  denumirea  în  SC  Servicii  Publice  Alexandria,  în  urma  HCL  nr.ș
52/28.02.2022. În prezent, capitalul social al societă ii este de 607.700 lei, divizat în 60.770 păr i sociale a câteț ț
10 lei fiecare, de inute de cei doi asocia i: Municipiul Alexandria de ine 60.769 păr i sociale a 10 lei fiecare,ț ț ț ț
adică  99,99999% i  SC Transloc  Prest  SRL  Alexandria  de ine  1  parte  socială  în  valoare  de  10  lei,  adicăș ț
0,00001%.

Prin prezentul proiect de Hotărâre propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului
Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin
cedarea  unei  păr i  sociale  de inută  de  SC  Servicii  Publice  Alexandria  SRL  la  SC  Administra ia  Străzilor,ț ț ț
Construc ii  Edilitare  SRL  Alexandria  către  Municipiul  Alexandria,  preluarea  unei  păr i  sociale  de inută  deț ț ț
Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum i modificarea i actualizareaș ș
Actului constitutiv. 

La art. 129 alin. (3) lit. (d) din Codul Administrativ al României se prevede că: ”d) exercită, în numele
unită ii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obliga iile corespunzătoare participa iilor de inute la societă iț ș ț ț ț ț
sau regii autonome, în condi iile legii”.ț

 Actuala propunere este făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societă ile comerciale, cu toate modificările i completărileț ș

ulterioare;
- Prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  toate  modificările  iț ș

completările ulterioare;
- Prevederile O.G. 71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare aș ț

domeniului public i privat de interes local, cu toate modificările i completările ulterioare;ș ș
- Prevederile O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu toate modificările iș

completările ulterioare;
În  conformitate  cu  prevederile  art.  136  alin.  (1),  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ al României, cu toate modificările i completările ulterioare,ș  propun elaborarea de către
Direc ia  Juridic  Comercialț ,  Direc ia  Economicăț  iș  Compartimentul  Guvernan ă  Corporativăț  a  unui
proiect de hotărâre i a unui raport comun de specialitate  cu privire la ș acordarea unui mandat special
reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru
ca acesta să voteze favorabil:  retragerea prin cedarea unei păr i sociale  in valoare de 10 leiț
reprezentând 0,00001% din capitalul social, de inută de SC Servicii Publice Alexandria SRL laț
SC Administra ia Străzilor, Construc ii Edilitare  SRL către Municipiul Alexandria, preluareaț ț
unei  păr i  sociale  în  valoare  de 25  lei  reprezentând 0,005% din capitalul  social,  de inută  deț ț
Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum i modificareaș
i actualizarea Actului constitutiv. ș

PRIMAR,
VICTOR DRĂGU INȘ



JUDE UL TELEORMANȚ
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIREC IA JURIDIC COMERCIALȚ
DIREC IA ECONOMICĂȚ
COMPARTIMENT GUVERNAN Ă CORPORATIVĂȚ
Nr.  8325/17.02.2023

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Prive teș : acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC
Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin cedarea
unei păr i sociale de inută de SC Servicii Publice Alexandria SRL la SC Administra ia Străzilor,ț ț ț
Construc ii Edilitare  SRL Alexandria către Municipiul Alexandria, preluarea unei păr i socialeț ț
de inută de Municipiul Alexandria la SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria, precum iț ș
modificarea i actualizarea Actului constitutiv ș
   

Prin  Referatul  de  aprobare  nr.  8323/17.02.2023,  Primarul  Municipiului  Alexandria  propune
întocmirea  unui  proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului
Municipiului Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru ca acesta să voteze
favorabil: retragerea prin cedarea unei păr i sociale în valoare de 10 lei reprezentând 0,00001% dinț
capitalul  social,  de inută  de  SC  Servicii  Publice  Alexandria  SRL  la  SC  ț Administra ia  Străzilor,ț
Construc ii  Edilitare  ț SRL Alexandria  către  Municipiul  Alexandria,  preluarea  unei  păr i  sociale  înț
valoare de 25 lei reprezentând 0,005% din capitalul social, de inută de Municipiul Alexandria la SC TRț
Administrare Imobile SRL, precum i modificarea i actualizarea Actului constitutiv. ș ș

Societatea  Comercială  Pie e  i  Târguri  Alexandria  SRL a  fost  înfiin ată  conform HCL nr.ț ș ț
163/30.07.2010. Ulterior, i-a schimbat denumirea în SC Servicii Publice Alexandria, în urma HCL nr.ș
52/28.02.2022.  În prezent,  capitalul  social  al  societă ii  este  de 607.700 lei,  divizat  în  60.770 păr iț ț
sociale a câte 10 lei fiecare, de inute de cei doi asocia i: Municipiul Alexandria de ine 60.769 păr iț ț ț ț
sociale a 10 lei fiecare, adică 99,99999% i SC Transloc Prest SRL Alexandria de ine 1 parte socială înș ț
valoare de 10 lei, adică 0,00001%.

 La art. 129 alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ al României se prevede că: ”consiliul local
exercită,  în  numele  unită ii  administrativ-teritoriale,  toate  drepturile  i  obliga iile  corespunzătoareț ș ț
participa iilor de inute la societă i sau regii autonome, în condi iile legii”.ț ț ț ț

La art. 202 din Legea nr. 31/1990 privind societă ile, se prevede că: ”(1) Păr ile sociale pot fiț ț
transmise între asocia i. (2) Transmiterea către persoane din afara societă ii este permisă numai dacă aț ț
fost aprobată de asocia i reprezentând cel pu in trei pătrimi din capitalul social”.ț ț

De asemenea, la art. 92 alin. (1) din Codul Administrativ al României se prevăd următoarele:
”Consiliile locale i consiliile jude ene pot hotărî  asupra participării  cu împrumuturi,  capital  sau cuș ț
bunuri,  după  caz,  în  numele  i  în  interesul  colectivită ilor  locale  la  nivelul  cărora  sunt  alese,  laș ț
înfiin area, func ionarea i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitateț ț ș ș
publică de interes local sau jude ean, în condi iile legii”.ț ț  

 
 Legalitatea proiectului:

- Prevederile  Legii  nr.  31/1990  privind  societă ile  comerciale,  cu  toate  modificările  iț ș
completările ulterioare;

- Prevederile  Legii  nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cu toate modificările iț ș
completările ulterioare;



- Prevederile  OG  71/2002  privind  organizarea  i  func ionarea  serviciilor  publice  deș ț
administrare  a  domeniului  public  i  privat  de  interes  local,  cu  toate  modificările  iș ș
completările ulterioare;

- Prevederile   O.U.G.nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ  al  României,  cu  toate
modificările i completările ulterioare;ș

Fa ă de cele  prezentate,  raportat  la  prevederile  art.  129 alin.1  i  art.136 alin.1  din OUG nr.ț ș
57/2019 Cod Administrativ, cu modificările i completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fiș
supus dezbaterii  i  aprobării  Consiliului Local al  municipiului Alexandria,  astfel  că propunem spreș
analiză i aprobare prezentul Raport i proiectul de Hotărâre întocmit pentruș ș  acordarea unui mandat
special reprezentantului Municipiului Alexandria în AGA a SC Servicii Publice Alexandria SRL
pentru ca acesta să voteze favorabil: retragerea prin cedarea unei păr i sociale de inută de SCț ț
Servicii  Publice  Alexandria  SRL  la  SC  Administra ia  Străzilor,  Construc ii  Edilitare  SRLț ț
Alexandria  către  Municipiul  Alexandria,  preluarea unei  păr i  sociale  de inută  de Municipiulț ț
Alexandria  la  SC  TR  Administrare  Imobile  SRL  Alexandria,  precum  i  modificarea  iș ș
actualizarea Actului constitutiv. 

 

DIREC IA JURIDIC COMERCIAL                                        DIREC IA ECONOMICĂ    Ț Ț
        DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,
          Postumia CHESNOIU                                                             Haritina GAFENCU
                

COMPARTIMENT 
GUVERNAN Ă CORPORATIVĂȚ

Consilier,
Mihaela ZARZĂRĂ
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