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              PRIVESTE: Majorarea capitalului social al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
                    
 
                 Consiliul Local al municipiului Alexandria, jud. Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 
                  -expunerea de motive nr. 23501/29.10.2012  a Primarului municipiului Alexandria; 
                  - raportul de specialitate nr. 23502/29.10.2012  al Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite si al Directiei Administratie Publica Locala; 
                  -adresa nr. 898/22.10.2012   a S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  
                   -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
                   - prevederile art.7 si ale art.11 lit “h” din  actul constitutiv al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
                   - prevederile art.210 si ale art. 221  din Legea nr.31/1990 privind 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  aproba  majorarea capitalului social al S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L. cu suma de 46.000 lei aport in numerar. 
 
                    Art.2. - Aportul in numerar subscris va fi varsat in conditiile legii. 
                               
                    Art.3. - Se aproba modificarea  art.6 din actul constitutiv, care va avea urmatorul 
cuprins:” capitalul social al societatii este de 455.150 lei, din care 306.654 lei aport in natura si 
148.496 lei aport in numerar, divizat in 18.206 parti sociale a 25  lei fiecare si apartine in totalitate 
asociatului unic – Municipiul  Alexandria. 
                 
               
 
 
 



 
 
               Art.4. – Se imputerniceste d-na Dragana Elena Romelia – consilier juridic in cadrul S.C. 
TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L - pentru a reprezenta societatea la Oficiul Registrului 
Comertului Teleorman, in vederea modificarii actului constitutiv. 
 
                 Art.5. -Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa  Institutiei 
Prefectului 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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