
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveste: aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria 

 prin aport în natura 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, având în 

vedere: 

- expunerea de motive nr. 13785/24.06.2019 a primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 13786/24.06.2019 al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și 

Direcției Juridic Comercial; 

- adresa nr. 13783/24.06.2019 a S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria; 

- Hotararea Consiliului de Administrație nr. 20/20.06.2019 al  S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria; 

- raportul de evaluare explicativ nr. 13740/24.06.2019;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. ,,i’’, art. 35, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 210 si ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 17, art. 36 si art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2), lit. ,,a’’ si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din  Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

ă 

HOTARAȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport în 

natură, prin emiterea de noi acțiuni pentru aportul suplimentar subscris, constând în 2 autobuze marca Higer. 

            Art. 2. Valoarea totală a aportului în natura de 5.474 lei (inclusiv TVA) rezultă din Raportul de 

evaluare explicativ întocmit de catre domnul Blejan Mihai, evaluator autorizat ANEVAR, potrivit anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 3. Predarea bunurilor ce constituie aportul în natură al Municipiului Alexandria la capitalul 

social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria se va face pe baza de protocol de predare-primire. 

            Art. 4. Se împuternicește directorul societații să întreprindă demersurile cerute de lege pentru 

modificarea actului constitutiv al societații si înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului. 

            Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Economice, Directiei Patrimoniu, S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria S.R.L., pentru cunoastere si punere 

în aplicare.  

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                             CONSILIER,                                                                     p. SECRETAR,                         

                            Florea Voicilă                                                                 Alexandru-Razvan Ceciu 

                         

                           

  

                             

          

           Alexandria  

   Nr. _____ din 26 iunie 2019 

 



 

JUDEȚUL TELEORMAN      Anexă la Hotărârea Consiliului Local 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA      nr. ___ din 26 iunie 2019 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

Bunurile cu care se majorează capitalul social al  

S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

bunului 

Nr. de 

inventar 

Nr. de 

înmatriculare 

 

Nr. de  identificare 

An 

fabricatie 

Valoarea 

justa 

(lei) 

1. Autobuz M3 

HIGER 

201516 TR 04 LWT LKNR1DS958B001836 2008 2.737 

2. Autobuz M3 

HIGER 

201551 TR 04 KMB LKNR1DS958B000989 2008 2.737 

 

 

 

 

 

Președinte de ședintă, 

Consilier, 

Florea Voicila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JUDEȚUL TELEORMAN 

 MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

 NR. 13785 din 24.06.2019  

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

pentru  aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria 

 prin aport în natura 

 

 

 

 Prin adresa nr. 13783/24.06.2019 S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria solicită inițierea unui proiect 

de hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport în natura al Municipiului Alexandria. 

Potrivit legii, majorarea capitalului social al unei societați se face prin aport în numerar sau aport în 

natură, al acționarilor. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, bunurile proprietate privată a unitaților 

administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați publice pot fi date în 

administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor cu respectarea dispozițiilor în vigoare. 

Acestea pot fi aduse ca aport la capitalul social al societaților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind 

societațile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înfiintate de autoritățile 

administrației publice locale. 

 În vedere majorării capitalului social al  S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport în natură, 

constând în 2 autobuze marca HIGER, bunuri ce au fost evaluate de catre un evaluator autorizat, întocmit de 

către domnul Blejan Mihai, evaluator autorizat ANEVAR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

la solicitarea Directței Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria. 

          Ca urmare, considerand ca solicitarea de mai sus s-a facut cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, ca ele sunt necesare si oportune, în conformitate cu prevederile art. 46, alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest 

S.R.L. Alexandria prin aport în natura, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, să fie 

supus spre dezbatere și aprobarea Consiliului Local. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR  DRAGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

Direcția  Patrimoniu  

Direcția Economica 

Direcția Juridic Comercial 

Nr. 13786 din 24.06.2019  

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

pentru  aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria 

 prin aport în natură 

 

 

          Prin expunerea de motive nr. 13785/2019 Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și 

aprobării Consiliului Local  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.C. 

Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport în natura. 

 

          1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

          Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop aprobarea majorării capitalului social al S.C. 

Transloc Prest S.R.L.  

          Prin adresa nr. 13783/24.06.2019 S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria solicită inițierea unui proiect 

de hotărâre pentru majorarea capitalului social prin aport în natura al Municipiului Alexandria. 

Potrivit legii, majorarea capitalului social al unei societăți se face prin aport în numerar sau aport în 

natură, al actionarilor. 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, bunurile proprietate privată a unitaților 

administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitați publice pot fi date în 

administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor cu respectarea dispozițiilor în vigoare. 

Acestea pot fi aduse ca aport la capitalul social al societaților reglementate de Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înființate de autoritățile 

administrației publice locale. 

 În vedere majorării capitalului social al  S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport în natură, 

constând în 2 autobuze marca HIGER, bunuri ce au fost evaluate de catre un evaluator autorizat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, la solicitarea Direcției Patrimoniu din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. 

Valoarea totală a aportului în natură de 5.474 lei (inclusiv TVA) rezultată din Raportul de evaluare 

explicativ nr. 13740/24.06.2019 întocmit de catre domnul Blejan Mihai, evaluator autorizat ANEVAR. 

            

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

         Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. ,,i’’, art. 35, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 210 si ale art. 212-216 din Legea nr. 31/1990 privind societațile comerciale cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 17, 36 si 37 din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administrației publice locale 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 



- adresa nr. 13783/24.06.2019 a S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria; 

- Hotararea Consiliului de Administrație nr. 20/20.06.2019 al  S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria; 

- raportul de evaluare explicativ nr. 13740/24.06.2019 al domnul Blejan Mihai, evaluator autorizat 

ANEVAR. 

Urmare celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare s-a întocmit Raportul de 

specialitate cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin 

aport în natură. 

Proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

Direcția Patrimoniu               Direcția Economica               Direcția Juridic Comercial 

                                     

                         Director,                                      Director,                                     Director, 

                    Dumitru Oprea                          Haritina Gafencu                       Postumia Chesnoiu 

 


