
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în 
societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in 
vedere:
ÿ Referatul de aprobare nr. 15029/22.02.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
ÿ Raportul de specialitate nr. 15032/22.02.2022al Direcției Juridic Comercial și Direcției Patrimoniu;
ÿ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
ÿ Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi Târguri Alexandria;
ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată şi completată;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 
domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;

ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei.

În temeiul prevederilor art. 136alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în 
societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
Art.2.Celelalte date de identificare, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, cod fiscal, sediu 
social, raman neschimbate.
Art.3.Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, Societății Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL, Direcției Economice, Direcției 
Patrimoniu și Direcției Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere 
și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier, CONTRASEMNEAZĂPENTRU LEGALITATE

PETCU MARIAN DRAGOȘ Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
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JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 15029 / 22.02. 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri 

Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL

SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a fost înființată în anul 2010 de Consiliul local Alexandria   

prin hotărârea numărul 163 din 31 martie 2010 din asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA. 

Prin hotărârea nr. 65 din 31 martie 2011 a fost stabilită modalitatea de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii și atribuit contractul de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Alexandria.  Astfel, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL i-a 

fost delegată activitatea de administrare a piețelor, târgurilor și oboarelor, administrare a cimitirelor, 

întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată.

La momentul actual, veniturile care constituie cifra de afaceri anuală sunt rezultate din activitățile 

principale desfășurate, după cum urmează: închiriere spații și mese pentru desfășurarea unui comerț cu 

fructe și legume în piețele de pe raza municipiului în proporție de 40%, activități de administrare a 

locurilor de parcare cu plată în proporție de 30%, activități de administrare a cimitirelor in procent de 

23%, închiriere spații comerciale în procent de 7%.

Pentru anul curent se intenționează promovarea unor proiecte de hotărâri de consiliu local  pentru 

extinderea domeniului de activitate si nume:

¸ Administrarea unui loc de joacă pentru copii;

¸ Administrarea unui spațiu comercial pentru desfășurarea de activități de comerț cu produse 

specifice librăriilor.

În lumina celor de mai sus, apreciem oportună modificarea denumirii societății din Piețe și Târguri 

Alexandria SRL care acoperă o arie restrînsă de activitate, în societatea comercială Servicii Publice 

Alexandria SRL, care ar fi mai potrivită prin prisma tuturor activităților prezentate mai sus, cu atât mai 

mult cu cât nu mai exista obiecte de activitate similare la o alta societate la care municipiul Alexandria 

este asociat.

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de următoarele acte normative:

ÿ Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi Târguri Alexandria;



ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată şi completată;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;

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

administrativ al Romaniei.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun inițierea unui proiect de 

hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în 

societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

Direcția Juridic Comercial și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria 

vor intocmi Raportul de specialitate care, impreună cu intreaga documentație, va fi prezentată 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL

DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. 15032 / 22.02. 2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri 

Alexandria SRL însocietatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL

Prin Referatul de aprobare nr. 15029 / 22.02. 2022, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea schimbării denumirii 

societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice 

Alexandria SRL.

SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a fost înființată prin hotărârea numărul 163 din 31 martie 

2010 a Consiliului local Alexandria prin asocierea  Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA. 

În anul 2011 prin hotărârea nr. 65 a fost stabilită modalitatea de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii și atribuit contractul de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Alexandria.  Astfel, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL i-a 

fost delegată activitatea de administrare a piețelor, târgurilor și oboarelor, administrare a cimitirelor, 

întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată.

Societatea realizează veniturile din activitățile principale desfășurate, după cum urmează: 

¸ închiriere spații și mese pentru desfășurarea unui comerț cu fructe și legume în piețele de pe raza 

municipiului în proporție de 40%,

¸ activități de administrare a locurilor de parcare cu plată în proporție de 30%,

¸ activități de administrare a cimitirelor in procent de 23%, închiriere spații comerciale în procent 

de 7%.

Pentru anul curent se intenționează promovarea unor proiecte de hotărâri de consiliu local  pentru 

extinderea domeniului de activitate  si nume:

¸ Administrarea unui loc de joacă pentru copii;

¸ Administrarea unui spațiu comercial pentru desfășurarea de activități de comerț cu produse 

specifice librăriilor.



Având în vedere cele prezentate, apreciem legală modificarea denumirii societății din Piețe și 

Târguri Alexandria SRL care acoperă o arie restrînsă de activitate, în societatea comercială Servicii 

Publice Alexandria SRL, care ar fi mai potrivită prin prisma tuturor activităților prezentate mai sus.

Totodata, analizând obiectele de activitate ale celorlalte societăți la care municipiul Alexandria este 

asociat, s-a constatat că niciuna dintre acestea nu desfășoară aceste activități.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte 

normative:

ÿ Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Pieţe şi Târguri Alexandria;

ÿ HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, modificată şi completată;

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;

ÿ OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 

alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că 

proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că 

propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea 

schimbării denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială 

Servicii Publice Alexandria SRL.

DIRECȚIA  JURIDIC, COMERCIAL DIRECȚIA PATRIMONIU

Director executiv,                                                                       Director executiv,

CHESNOIU POSTUMIA OPREA DUMITRU


