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Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al  

                SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 

Prin Expunerea de motive nr. 11712/28.05.2019, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii 

si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 

majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului 

Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL este oportuna si legala, drept 

pentru care se va initia proiectul de hotarare propus care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi depus spre 

dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiul Alexandria. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 

majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Prin adresa nr. 1850/20.02.2019SCPiete si Targuri Alexandria SRL solicita initierea unui proiect de 

hotarare pentru majorarea capitalului social prin aport al Municipiului Alexandria. Se arata ca in urma 

sezonului rece si din cauza imprastierii de material antiderapant, marcajele realizate pentru delimitarea 

locurilor de parcare au fost deteriorate, fiind necesara refacerea lor. Se intentioneaza utilizarea vopselei 

termoplastice a locurilor de parcare administrate deoarece are o rezistenta in timp crescuta, de trei ani 

fata de marcajul cu vopsea care are o durata de aproximativ 6 luni, in conditiile de trafic intens. 

Se propune initierea unui proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social prin aport al 

Municipiului Alexandria cu suma de 45.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin. (1), alin. 

(2) lit. a, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit a pct 19 si ale art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Motivarea majorarii de capital rezida in necesitatea  modernizarii si eficientizarii sistemului de parcare 

platita in municipiul Alexandria. 

Suma de 45.000 lei care constituie aportul Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al 

Municipiului Alexandria la SC Piete si Targuri Alexandria SRL se subscrie si va fi varsat conform 

prevederilor legale. 

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Motivarea este evidenta avand in vedere prevederile legislative care impun eficientizarea serviciilor 

publice prestate catre colectivitatile locale si faptul ca prin HCL nr. 65/31.03.2011, SC Piete si Targuri 



Alexandria SRL, i-a fost delegata activitatea de intretinereasi exploatarea parcarile publice ale municipiului 

Alexandria; 

Se au in vedere eficienta economica si prestarea catre cetateni a serviciilor de parcare in conditii 

optime cu marcaje corespunzatoare, cu o rezistenta in timp crescuta, de aproximativ trei ani fata de 

marcajul cu vopsea care are o durata de aproximativ 6 luni, in conditiile de trafic intens. 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

acte normative : 

 Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA  pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata Piete si Targuri Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

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

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata; 

 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. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit a pct 19 si ale art. 37 din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Urmare celor expuse, 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 de 

specialitate cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al 

SCPiete si Targuri Alexandria SRL.  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 

local al Municipiului Alexandria. 
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