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HOTĂRÂRE 
 

 Priveşte: Modificarea HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului 
Alexandria cu SC TRANSLOC PREST SRL, in vederea constituirii societatii comerciale cu 
raspundere limitata SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa de lucru 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 16706 din 27.08.2010 a Primarului Municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 16707 din 27.08.2010, al Directiei Administratie Publica 

Locala; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 58 si art. 59 din legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
- prevederile art. 143 din Legea 31/1990, a societatilor comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 1, lit. „g”, art. 5, art. 17, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (3), lit. 

„c”, art. 37 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art.115, alin.1, lit.b  din Legea nr. 215/23.04.2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se modifica art. 6 din HCL nr. 163 din 30.07.2010 si va avea urmatorul cuprins: „ 
Se imputerniceste D-na Dumitrescu Cornelia, legitimata cu CI, seria TR, nr. 260190, CNP 
2551112340013, domiciliata in Alexandria, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 61, bl. 453, sc A, ap. 3, 
imputernicit al Consiliului Local al Municipiului Alexandria, pentru semnarea actului constitutiv, 
pentru efectuarea demersurilor prevazute de lege referitoare la inregistrarea si inmatricularea SC 
PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL si care, in calitatea de membru AGA, va avea 
urmatoarele competente: 
 a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de 
cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividentul; 
 b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de 
supraveghere si cenzori; 
 c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de 
administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si cenzorilor, daca nu a fost stabilita 
prin actul constitutiv sau prin lege; 
 d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directorului; 
 e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe 
exercitiul financiar urmator; 
 f) mutarea sediului societatii; 
 g) schimbarea obiectului de activitate al societatii; 



 h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau 
alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; 
 i) prelungirea duratei societatii; 
 j) majorarea capitalului social; 
 k) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi actiuni; 
 l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este 
ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 
 Art. 2 Celelelalte prevederi ale HCL nr.163/30.07.2010 rămân neschimbate ; 

Art.3 Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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