ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea vanzarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce apartin
S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul Local al
orasului Valenii de Munte
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
art.36 alin.(1), alin.(2), lit.c) si alin.5 lit.b) si art.123, alin.(1), (2) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
art.701 art.1961 alin.(1) si (2) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990,
rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Noul Cod Civil ;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre
Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, prin care se solicita aprobarea vanzarii mijloacelor fixe
si obiectelor de inventar ce apartin S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei
asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte si raportul intocmit de catre Comisia
pentru activitati economico - financiare si agricultura ;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art.1. Aproba vanzarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar
ce apartin
S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul Local al
orasului Valenii de Munte, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, cu datele de identificare
cuprinse in anexele nr.1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Pretul de pornire al licitatiei pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar este egal cu
valoarea contabila a acestora.
Art.3. Se aproba caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica, organizata in conditiile
legii, a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce apartin S.C.SALUBRITATE – VALENII DE
MUNTE S.R.L., al carei asociat unic este Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, conform anexei
nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se aproba constituirea comisiei de analiza si evaluare a ofertelor pentru organizarea si
desfasurarea licitatiei publice, in urmatoarea componenta :
- consilier local Oprea Constantin
- presedinte;
- consilier local Raiciu Liliana – Sanda
- membru;
- inspector Ionescu Oana
- membru ;
- contabil Ghitescu Marieta
- membru ;
- sef serviciu Chesca Constantin
- membru ;
Art.5. Se imputerniceste administratorul S.C.SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L.
sa semneze actul de vanzare – cumparare si sa efectueze toate formalitatile cerute de lege.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: S.C.SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE
S.R.L. si comisia de licitatie.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
Afisarea, publicarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Puscasu Gheorghe – Adrian

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 15 februarie 2019.
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ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMAR
NR. 4262/14.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea vânzării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce aparţin S.C. Salubritate
Valenii de Munte SRL al cărei asociat unic este Consiliul Local al Oraşului Valenii de Munte

Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (1), alin.(2), lit. c) si alin. 5 lit. b) si art. 123, alin (1),(2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 70¹ art. 196¹ alin (1) si (2) din legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicata,
cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 454/2008ș
- Noul Cod Civil;
Urmare finalizării licitaţiei publice privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de
colectare, transport si transfer a deşeurilor municipale in zonele 3 – Drăgănesți, 4- Urlaţi si 5 - Valenii
de Munte” si desemnarea operatorului unic;
In conformitate cu prevederile art. 7¹ din actul adiţional nr. 4 la contractul cadru 6887/02.06.2014 de
Delegare a gestiunii Serviciului de Salubritate a Oraşului Valenii de Munte
Intrucât devine operaţional programul “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul
Prahova”.
Propun Consiliului Local al Oraşului Vălenii de Munte, aprobarea proiectului de hotărâre privind
vânzarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar conform anexelor si aprobarea caietului de sarcini
pentru vânzarea acestora bunuri ce aparţin SC Salubritate Valenii de Munte SRL al cărei asociat unic
este Consiliul Local al Oraşului Valenii de Munte.
Sumele provenite din vânzarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce fac obiectul vânzării
prin licitaţie publica organizată in condiţiile legii se înregistrează ca venit la S.C. Salubritate Vălenii de
Munte SRL.
Rog Consiliul Local sa aprobe acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
FLORIN CONSTANTIN

ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
SERVICIUL BUGET – FINANTE
NR. 4263/14.02.2019

RAPORT
privind aprobarea vânzării mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ce aparţin S.C. Salubritate
Valenii de Munte SRL, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Oraşului Valenii de Munte

Având in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 36 alin. (1), alin.(2), lit. c) si alin. 5 lit. b) si art. 123, alin (1),(2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 70¹ art. 196¹ alin (1) si (2) din legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicata,
cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul oficial, partea I, nr. 454/2008ș
- Noul Cod Civil;
Urmare finalizării licitaţiei publice privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de
colectare, transport si transfer a deşeurilor municipale in zonele 3 – Drăgănesți, 4- Urlaţi si 5 - Valenii
de Munte” si desemnarea operatorului unic;
In conformitate cu prevederile art. 7¹ din actul adiţional nr. 4 la contractul cadru 6887/02.06.2014 de
Delegare a gestiunii Serviciului de Salubritate a Oraşului Valenii de Munte
Intrucât devine operaţional programul “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul
Prahova”.
Serviciul Buget Finanţe - ITL propune Consiliului Local al Oraşului Valenii de Munte aprobarea
proiectului de hotărâre privind vânzarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar conform anexelor si
aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea acestora bunuri ce aparţin SC Salubritate Valenii de
Munte SRL al cărei asociat unic este Consiliul Local al Oraşului Valenii de Munte.
Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăşurarea procedurilor de vânzare a bunurilor, respectiv
taxa de participare la licitaţie , contravaloare caiet de sarcini, cheltuieli de publicitate, vor fi suportate de
cumpărător.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar este egal cu valoarea
contabilă a acestora.
Sumele provenite din vânzarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce fac obiectul vânzării
prin licitaţie publica organizată in condiţiile legii se înregistrează ca venit la S.C. Salubritate Vălenii de
Munte SRL.
Rog Consiliul Local sa aprobe acest proiect de hotărâre.
ȘEF SERVICIU BUGET FINANŢE
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nițu Elena

