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             Priveste: schimbarea formei juridice  a Societatii Comerciale TRANSLOC PREST 
SA     
                           Alexandria din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata 
 
               Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara ,avand in vedere: 
            - expunerea de motive nr.10887/14.05.2012 a primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul comun nr.10888/14.05.2012 al Directiei buget finante taxe si impozite , 
Serviciul valorificare patrimoniu si Directia administratie publica; 
             - adresa nr.10841/11.05.2012 a Consiliului de administratie al SC TRANSLOC PREST 
SA Alexandria; 
            - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
           - prevederile HCL nr.68/11.09.1997 cu privire la infiintarea SC TRANSLOC PREST SA 
Alexandria; 
           - prevederile art113 lit(a),art.115alin(1) si (2) ,art.204 alin(1),alin(2) lit.b) ,alin(4) si 
art.210 alin(1) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si al Statutului SC Transloc prest SA; 
           - prevederile art.17,36 si 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 ne.215/2001 a administratiei publice locale republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 

            Art.1. Se aproba schimbarea formei juridice a  SC TRANSLOC PREST SA Alexandria 
din ,,Societate pe Actiuni in Societate cu Raspundere limitata ‘’.               
            Art.2. Actiunile Societatii comerciale Transloc Prest SA care au o valoare nominala de 
2,5 lei se transforma in parti sociale cu valoarea de 10 lei partea sociala pentru care capitalul 
social al societatii se majoreaza cu 7,5lei pentru intregirea sumei de 2,5 lei pana la 10 lei cat 
valoreaza o parte sociala prin aportul in numerar al municipiului Alexandria care este asociat 
majoritar al SC Transloc Prest SA. 
            Art.3. Reprezentantul municipiului Alexandria in Adunarea generala a SC Transloc Prest 
SA se imputerniceste sa voteze prevederile articolelor 1 si 2 . 
            Art.4  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 , Serviciului valorificare patrimoniu  ,Sc 
Transloc Prest Sa Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare 
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