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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Priveste: desemnarea unui membru in A.G.A. la S.C. Serviciul Sanitar-Veterinar S.R.L. 
Alexandria. 
 
            Prin HCL nr. 164 din 30 iulie 2010, Consiliul local al municipiului Alexandria s-a asociat 
cu S.C. Transloc Prest S.A in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata 
Serviciul Sanitar-Veterinar S.R.L. 
 Prin aceeasi hotarare, au fost desemnati si membrii in A.G.A. la S.C. Serviciul Sanitar-
Veterinar S.R.L. cu un mandat de patru ani. 
 Prin adresa nr.227/16.07.2014, S.C. Serviciul Sanitar-Veterinar S.R.L. Alexandria aduce 
la cunostinta Consiliului Local faptul ca mandatul membrilor in A.G.A. va expira la data de 
30.07.2014. 

Prin adresa nr. 1140 din data de 15.07.2014,  SC Transloc Prest SRL Alexandria, 
comunica Consiliului Local al municipiului Alexandria, ca a desemnat-o tot pe d-na. Matei 
Dumitra pentru a reprezenta societatea in AGA la SC  Serviciul Sanitar-Veterinar SRL 
Alexandria, ca urmare a expirarii mandatului anterior. 

Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 36, alin (2), 
lit “a” si ale alin (3), lit. “c” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia  „Consilul local exercită, 
în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”. 
       Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propun elaborarea de catre Directia Administratie Publica Locala , a unui proiect de hotarare 
privind desemnarea unui membru in A.G.A. la S.C. Serviciul Sanitar-Veterinar S.R.L. 
Alexandria, proiect de hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie , va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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