
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

 

Priveste: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a  

              Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 24182/25.10.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 24183/25.10.2019 al Directiei Juridic Comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

 Solicitarea SC Piete si Targuri Alexandria SRL inregistrata sub nr. 3693/23.10.2019; 

 Prevederile HCL nr. 163/2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest 

SRL in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile HCL nr. 333/29.10.2015 privind desemnarea reprezentantului Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a si alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se desemneaza reprezentant al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL pentru un mandat de 4 (patru) ani, dna Bene Mirela Pasica, cetatean 

roman, cu domiciliul in Alexandria. 

Art.2. Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 333/29.10.2019 privind 

desemnarea reprezentatului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL.  

Art.3. Se imputerniceste directorul SC Piete si Targuri Alexandria SRL cu aducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei si inregistrarea la Registru Comertului a mandatului aprobat la art. 1.  

Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, 

Societatii Comerciale Piete si Targuri Alexandria SRL si Directiei Juridic Comercial din cadrul 

Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

               Consilier,       

                 COBARLIE SILVIA                                                             CONTRASEMNEAZA  

                        Secretar, 

                                                                                                         ALEXANDRU-RAZVAN CECIU  

Alexandria 

Nr. _________ / 31 octombrie 2019 

 



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 24182/25.10.2019   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala  a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 Prin Hotararea Consiliului local nr. 333/29.10.2015 Municipiul Alexandria, in calitate de asociat 

majoritar la SC Piete si Targuri Alexandria SRL si-a desemnat reprezentantul in Adunarea Generala a 

Asociatilor acestei societati in persoana dnei Bene Mirela Pasica, pentru un mandat de 4 ani. 

Reprezentata municipiului si-a adus la indeplinire atributiile aferente acestui mandat.  

 SC Piete si Targuri Alexandria SRL prin adresa inregistrata sub nr. 3693/23.10.2019 a solicitat 

Municipiului Alexandria care detine calitatea de asociat majoritar, desemnarea unui reprezentant in 

Adunarea Generala a Asociatilor urmare implinirii duratei de 4 ani a mandatului dnei Bene Mirela. 

 Avand in vedere cele expuse, este necesara desemnarea unui reprezentat al asociatului majoritar 

si propunem numirea dnei Bene Mirela reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Asociatilor 

la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 Propunerea este legala, necesara si oportuna fiind facuta in conformitate cu prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a si alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

 Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre  Directia Juridic, comercial 

a unui proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala  a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL care impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

NR. 24183/25.10.2019  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveste: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala   

                           a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 24182/25.10.2019, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului 

Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL.  

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Prezentul proiectul de hotarare are ca scop nominalizarea si desemnarea reprezentantului 

ascociatului majoritar Municipiul Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL. In intervalul 01 noiembrie 2015 si pana in prezent, reprezentatul municipiului a fost 

dna Bene Mirela Pasica, care si-a indeplinit mandatul acordat prin HCL nr. 333/29.10.2015. Prin adresa 

nr. 3693/23.10.2019 SC Piete si Targuri Alexandria SRL a solicitat desemnarea reprezentantului unitatii 

administrativ teritoriale in calitate de asociat majoritar in Adunarea Generala a Asociatilor, deoarece 

mandatul actualului reprezentant va inceta la expirarea perioadei pentru care a fost acordat. Astfel, 

apreciem ca este necesara si oportuna nominalizarea si desemnarea unui reprezentant. Se propune dna 

Bene Mirela Pasica reprezentant al asociatului majoritar al Municipiului Alexandriain Adunarea 

Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative: 

 Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a si alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

 Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei s-a intocmit Raportul de 

specialitate la proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL, 

CHESNOIU POSTUMIA 


