
ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu SC. “Administraţia Străzilor,Construcţii Edilitare”, 

în vederea constituirii societăţii comerciale cu răspundere limitată “PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA” 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 1869/17.01.2017  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 1870/17.01.2017 al Direcţiei Administraţie Publică Locală si 

Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
- dovada privind disponiblitatea şi rezerva firmei nr.478/10.01.2017, eliberată de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman, 
- comunicarea SC. Administraţia Strazilor,Construcţii Edilitare. cu privire la constituirea 

SC. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL,  înregistrată cu nr.1856/17.01.2017, 
- prevederile art.1, art.2, art.7, art.11, art.12, art.17, art.36, art.196-art.206 din Legea 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu 
modificărileşi completările ulterioare, 

- prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art.60 alin.2 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- prevederile art. 1, alin.2, lit.g, pct.2, art.5, art.10, art.17, art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.3, 
lit.c, alin.7, lit.a, art.37 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,   
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „f” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 



Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu SC. Administraţia Strazilor,Construcţii Edilitare SRL pentru constituirea societăţii 
comerciale cu răspundere limitată „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA”. 

Art.2  Participarea la asociere va consta în 99% aportul Municipiului Alexandria şi 1% 
aportul SC A.S.C.E. SRL. 

Art.3 Capitalul social subscris şi vărsat este de 1.000 lei, divizat în 100 părţi sociale, 
numerotate de la 1 la 100, a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul Municipiului Alexandria de 
990 lei, respectiv aportul SC Administraţia Strazilor,Construcţii Edilitare SRL de 10 lei. 

Art.4 Conducerea societăţii va fi asigurată de Adunarea Generală a Asociaţilor, formată 
din 2 membrii împuterniciţi , ai asociaţilor, aleşi pe o perioadă de 4 ani după cum urmează 

Art.5 Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Alexandria în Adunarea Generală 
a Asociaţilor, dl. DUMITRESCU FLORINEL, legitimat cu C.I. seria TR nr., CNP, cu 
domiciliul on mun.Alexandria, ,  

Art.6 Se desemnează ca reprezentant al SC. Administraţia Strazilor,Construcţii Edilitare 
SRL , în Adunarea Generală a Asociaţilor, dl. JUŞCĂ MIHAI legitimat cu C.I., seria TR, nr. 
eliberată de SPCLEP Alexandria la data de, CNP, domiciliat în.mun.Alexandria, ,  împuternicit 
al SC A.S.C.E. SRL. 

Art.7 Se desemnează ca primi membri în Consiliul de Administraţie al SC „PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA „ SRL, pe o perioadă determinată de 2 ani, următorii: 

a) NEACŞU IONUŢ, legitimat cuC.I., seria TR, nr., domiciliat în mun.Alexandria, str 
GAFENCU HARITINA legitimata cu C.I., seria TR, nr., domiciliata în mun.Alexandria, 
str, jud.Teleorman, 

b) CHESNOIU ROXANDRA POSTUMIA, legitimata cu C.I., seria TR, nr. domiciliata in 
mun.Alexandria, 

c) CIOBANU BOGDAN FLORENTIN, legitimat cu C.I., seria TR, domiciliat în 
mun.Alexandria,  

d) IOTU MIHAIL LUCIAN, legitimat cu C.I., seria TR, , domiciliat în mun.Alexandria, 
Art.8 Directorul societăţii se numeşte sau se revocă, după caz, de către Consiliul de 
Administraţie. 
Art.9 Sediul social al SC „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA „ SRL va fi în mun. 

Alexandria, str. Dunarii , nr.282, bl.GA4, sc.A, parter, ap.2,   Jud. Teleorman.  

Art.10 Se aprobă actul constitutiv al SC PARCUL INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL, 
conform anexei car face parte din prezenta hotărâre. 

Art.11 Se împuterniceşte dna CHESNOIU ROXANDRA POSTUMIA, legitimată cu CI 
seria TR, nr 373145, domiciliată în mun.Alexandria, str.Ion Creanga, bl.D, sc.A, et.2, ap.14, 
pentru efectuarea demersurilor prevăzute de lege referitoare la înregistrarea şi înmatricularea 
SC „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” SRL. 

Art.12 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria pentru punerea în aplicare a 
prezentei hotărâri. 



Art. 13.  Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria,  SC A.S.C.E. SRL, SC „PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA” SRL, pentru cunoştere şi 
punere în aplicare. 
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