
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTARAREA 
 
 

  Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 
               social al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria 

 
               Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in 
sedinta ordinara, avand in vedere: 
            - expunerea de motive nr. 15046/16.07.2012 a Primarului Municipiului 
Alexandria; 
            - raportul comun nr. 15047/16.07.2012 al Directiei Buget Finante Taxe si 
Impozite,  Directiei Administratie Publica Locala si Serviciul Valorificare Patrimoniu; 
             - adresa nr. 63/ 27.06.2012 a S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria; 
            - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria;   

- prevederile H.C.L. nr. 11/03.02.2012 privind aprobarea bugetului general al 
Municipiului Alexandria pe anul 2012; 
            - prevederile art. 20, alin. (1), lit. ,,i’’, 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. (5), lit. „d”, art. 8, alin. (2), lit. „d” si „e”, art. 
30, alin. (4), lit. „b” si art. 44, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art. 210, 212, 213, 214, 215, 216 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, alin. (6), lit. 
„a”, pct. 19    si art. 37 din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2), lit. ,,a’’ si ale art. 115 alin. (1), lit. 
,,b” din  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social 
al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar  S.R.L. Alexandria cu suma de 30.000 lei. 



Art. 2. Suma care constituie aportul la majorarea capitalului social al 
Municipiului Alexandria la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria se subscrie 
si va fi varsata conform prevederilor legale. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, Directiei 
Administratie Publica Locala, Serviciul Valorificare Patrimoniu si S.C. Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L. Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
 
 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA:                                             CONTRASEMNEAZA: 
                           CONSILIER,                                                                          SECRETAR,                         
                                                                                                                          Jr.Iulian Purcaru 
                      
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandria  
Nr. 11 din  18 iulie 2012 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

Nr._____ din _____________2012  

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
           Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 
                             social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
 

 Prin adresa nr. ____ din _________2012 S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
solicita initierea unui proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social al S.C. 
Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. prin aport al Municipiului Alexandria in suma de 
30.000 lei in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si (2) lit. ,,a’’, alin. (3), lit. ,,c” si 
ale alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

           Motivarea majorarii de capital consta in, eficientizarea activitatii S.C. Serviciul 
Sanitar Veterinar S.R.L., pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de cazare si 
ingrijire a cainilor fara stapan. 

          Ca urmare, considerand ca solicitarea de mai sus s-a facut cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare, ca ele sunt necesare si oportune, in conformitate cu 
prevederile art. 46, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea unui proiect 
de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar. Directia Buget Finante Taxe si 
Impozite, Directia Administratie Publica Locala si Serviciul Valorificare Patrimoniu vor 
intocmi raportul de specialitate pe care il vor sustine in fata comisiilor de specialitate, 
spre avizare. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUSIN 

 



JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
DIRECTIA  BUGET  FINANTE  TAXE SI IMPOZITE  
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU 
Nr._____ din__________2012  
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
           Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului 
                             social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
 
 
          Prin expunerea de motive nr. _____/__________2012 Primarul Municipiului 
Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local aprobarea aportului 
Municipiului Alexandria la majorarea capitalului  social al S.C. Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L.. 
 

1. NECESITATEA  
          Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea aportului 
Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. S.C. Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L. in suma de 30.000 lei. 
           Prin adresa nr. _____/__________2012, S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
solicita majorarea capitalului social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.prin aport al 
Municipiului Alexandria in  conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si (2), lit. ,,a’’, 
alin. (3), lit. ,,c” si ale alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

2. OPORTUNITATEA   
Motivarea majorarii de capital consta in desfasurarea in bune conditii a activitatii 

S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L., avand in vedere ca acest lucru va face posibile 
noi investitii care vor duce la sporirea calitatii serviciilor publice. 

Suma va fi alocata de la capitolul 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, 
titlul XIII „active financiare”. 

Suma de 30.000 lei care constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. se subscrie si va fi varsata 
conform prevederilor legale. 

 
3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

         Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului  propus este fundamentata pe 
prevederile urmatoarelor acte normative: 



• prevederile H.C.L. nr. 11/03.02.2012 privind aprobarea bugetului general 
al Municipiului Alexandria pe anul 2012; 

• prevederile art. 20, alin. (1), lit. ,,i’’, 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. (5), lit. „d”, art. 8, alin. (2), lit. „d” si „e”, 
art. 30, alin. (4), lit. „b” si art. 44, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publica, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• prevederile art. 210, 212, 213, 214, 215, 216 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile art. 17, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, alin. 
(6), lit. „a”, pct. 19    si art. 37 din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a 
intocmit raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea aportului Municipiului 
Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  
 
 
 
 
 
 
Directia Buget Finante               Directia Administratie              Serviciul Valorificare  
     Taxe si Impozite                             Publica Locala                                   Patrimoniu     
                                                   
          Director,                                          Director,                                         Sef serviciu, 
  Haritina Gafencu                              Rodica Baicu                             Cornelia Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
Str. Libertatii nr. 99 
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Nr……./………………………..2012 
 
 
 
 
 
 

CATRE, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 
 

                   Referitor: majorarea capitalului social la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar 
                                     SRL Alexandria 
 
 
 

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de cazare si ingrijire a cainilor 
fara stapan este necesara majorarea capitalului social al societatii de catre asociatul 
majoritar, Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu suma de 30.000 lei. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus supunem spre analiza si aprobare 
comisiilor de specialitate si Consiliului Local al Municipiului Alexandria proiectul de 
hotarare la majorarea capitalului social al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL 
Alexandria. 

 
 
 
 
 

Director, 
Gaina Rodica 


