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                  PRIVESTE:Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.90 din 30 aprilie 2009.  
 
                    Consiliul local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 
                   -expunerea de motive nr. 1818/24.01.2011 a primarului municipiului Alexandria; 
                   - raportul de specialitate nr.1819/24.01.2011 al Directiei Administratie publica locala; 
                   -adresa nr.60/21.01.2011  a S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  
                   - prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 
                     -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 
                    - prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                    - prevederile art.36 alin.(2) lit.”a” 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 ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215 
/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
                                                                    HOTARASTE 
 
                       Art.1- Se  modifica art.1 al Hotararii Consiliului Local nr.90/30 aprilie 2009,  si va 
avea urmatorul cuprins: 
 
Domeniul principal:   683-Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract. 
Activitatea principala:6832-Administrarea imobilelor pe baza de comision sau          
                                       contract. 
Activităţi secundare: 
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile 
 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
 4311 Lucrări de demolare 
 4321 Lucrări de instalaţii electrice 
 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat 
 4331 Lucrări de ipsoserie 
 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
 4339 Alte lucrări de finisare 
 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 



 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 
 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a  
 6910 Activităţi juridice 
 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 
 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 
 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor  
 8122 Activităţi specializate de curăţenie 
 8129 Alte activităţi de curăţenie 
 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică  
 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat 
 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.   
 
                      Art.2 – Se imputerniceste d-na Dragana Elena – consilier juridic in cadrul S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L - pentru a intreprinde demersurile prevazute de lege in vederea 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
                  
                     Art.3-Prin grija serviciului cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa  Prefecturii 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria ,Directiei 
Buget-Finante, Taxe si Impozite si S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 
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