
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a S.C. SALUBRITATE- 
VĂLENII DE MUNTE S.R.L. cu sediul social în str. Berevoieşti, nr.8, oraș Vălenii de Munte, 

judeţul Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J29/603/2014, CUI : RO 33080936 
  

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.191 alin(1), art.192 alin(1), art.1961 alin(1), art.227 alin(1) lit. d), art.232 alin(1) şi (2), 
art.233 şi art.235 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit.a) şi lit.d) alin.(3) lit.c), d) şi e) şi alin.(7) lit.n)  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.17, art.36, art.38 şi art.40 din actul constitutiv actualizat al S.C. SALUBRITATE - 
VĂLENII DE MUNTE S.R.L.; 

Văzând referatul de aprobare al primarului orașului Vălenii de Munte, raportul de specialitate 
întocmit de către Compartimentul juridic şi Serviciul Buget finanţe, impozite şi taxe locale şi 
rapoartele întocmite de către comisia pentru activităţi economico-financiare şi agricultură, comisia 
pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, comisia pentru activităti 
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport şi comisia pentru 
probleme juridice şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 
 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a S.C. 
SALUBRITATE - VĂLENII DE MUNTE S.R.L.,  cu sediul social în str. Berevoieşti, nr.8, oraş 
Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr.J29/603/2014, CUI : RO 
33080936, în conformitate cu art.227 alin.(1) lit. d) şi art.235 din  Legea nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2. Se aprobă preluarea activului şi pasivului S.C. SALUBRITATE - VĂLENII DE 
MUNTE S.R.L de către oraşul Vălenii de Munte.  

Art. 3. Se împuterniceşte doamna Cristea Gabriela, cetăţean român, născută la data de 
29.12.1969, CNP 2691229293157, cu domiciliul in oraşul Boldeşti Scăieni, Int. Serei, nr. 1, bl. 24, sc. 
B, ap. 30, jud. Prahova, care se legitimează cu C.I. seria PX  nr. 466093 eliberat de S.P.C.L.E.P. 
Boldeşti – Scăieni la data de 28.12.2016 să facă toate demersurile necesare conform legislaţiei române 
şi actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri la O.R.C. Prahova. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Primarul oraşului, doamna Cristea Gabriela 
în calitate de persoană împuternicită să facă toate demersurile necesare conform legislaţiei române şi 
actului constitutiv, Serviciul buget – finanţe, impozite şi taxe locale. 

Hotarârea se va afişa la sediul Primariei oraşului Vălenii de Munte şi se va publica pe site-ul 
instituţiei. 

Afişarea, publicarea  şi comunicarea se vor face de către  Biroul administraţie publică locală. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 Popescu Constantin - Gabriel 
 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                SECRETAR GENERAL : Onoiu Elena - Adina 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 26 iunie 2020 . 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
Nr. _____/18.06.2020 

 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotarare privind dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a SC 
SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE S.R.L cu sediul social în str. Berevoieşti, nr. 8, oras 

Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J29/603/2014, CUI: RO 
33080936 

 
 

Urmare incheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitătii de colectare si 

transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Drăgănesti, 4 – Urlaţi si 5 – Vălenii de Munte cu 

operatorul unic SC Rosal Grup SA, SC SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L. este in 

imposibilitatea de a mai desfasura domeniul principal de activitate mentionat in actul constitutiv. 

In acest sens rog Consiliului local sa dispuna cu privire la urmatoarele aspecte: 

- dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a SC SALUBRITATE VALENII 

DE MUNTE S.R.L, preluarea activului şi pasivului S.C. SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE 

S.R.L de către oraşul Vălenii de Munte si împuternicirea doamnei Cristea Gabriela să facă toate 

demersurile necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv pentru înregistrarea 

documentelor la ONRC Prahova. 

Fata de cele prezentate mai sus rog Consiliului local sa aprobe acest proiect de hotarare.  

 

  
 

 
Primar, 

Florin Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
Compartiment juridic 
Serviciul Buget Finante ITL 
Nr. _____/18.06.2020 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotarare privind dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a SC 
SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE S.R.L cu sediul social în str. Berevoieşti, nr. 8, oras 

Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J29/603/2014, CUI: RO 
33080936 

    
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art. 191 alin(1), art. 192 alin(1), art. 1961 alin(1), art. 227 alin(1) lit. d), art. 232 alin(1) şi (2) 
art. 233 şi art. 235 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit.a) şi lit.d) alin.(3) lit.c), d) şi e) şi alin.(7) lit.n)  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 17, art.36, art.38 şi art. 40 din actul constitutiv actualizat al SC SALUBRITATE - 
VALENII DE MUNTE S.R.L.; 

Urmare incheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitătii de colectare si 
transport a deseurilor municipale in zonele 3 – Drăgănesti, 4 – Urlaţi si 5 – Vălenii de Munte cu 
operatorul unic SC Rosal Grup SA, SC SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L. este in 
imposibilitatea de a mai desfasura domeniul principal de activitate mentionat in actul constitutiv. 

In acest sens propunem Consiliului local sa dispuna cu privire la urmatoarele aspecte: 
- dizolvarea şi lichidarea simultană, fără numire de lichidator a SC SALUBRITATE VALENII 

DE MUNTE S.R.L,  cu sediul social în str. Berevoieşti, nr. 8, oraş Vălenii de Munte, Judeţul Prahova, 
înregistrată la O.N.R.C. Prahova sub nr. J29/603/2014, CUI : RO 33080936, în conformitate cu art. 
227 alin. 1 lit. d) şi art. 235 din  Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

- preluarea activului şi pasivului S.C. SALUBRITATE-VALENII DE MUNTE S.R.L de către 
oraşul Vălenii de Munte.  

- împuternicirea doamnei Cristea Gabriela, cetăţean român, născută la data de 29.12.1969, 
CNP 2691229293157, cu domiciliul in oraşul Boldeşti Scăieni, Int. Serei, nr. 1, bl. 24, sc. B, ap. 30, 
jud. Prahova, care se legitimează cu C.I. seria PX  nr. 466093 eliberat de S.P.C.L.E.P. Boldeşti – 
Scăieni la data de 28.12.2016 să facă toate demersurile necesare conform legislaţiei române şi actului 
constitutiv la ONRC Prahova. 

Fata de cele prezentate mai sus rugam Consiliului local sa aprobe acest proiect de hotarare.  

 

 
 Compartiment juricic,   Serviciul Buget Finante ITL, 

 Chiroiu Elena Adina     Nitu Elena    
   

 


