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                                                     P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E   
 

Nr.14/21.02.2023 
 

Pentru aprobarea schimbarii numelui firmei din S.C. ROSAL GRUP S.A  in 
noua denumire UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București 

 
Consiliul local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, întrunit în ședință 

extraordinară  în data de 27.02.2023; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Puchenii Mari pentru  susținerea 
Proiectului  de hotărâre pentru  schimbarea numelui firmei S.C. ROSAL GRUP S.A 
in noua denumire a operatorului-UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București ;  
- Raportul de specialitate  al   compartimentului /lor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului  de 
specialitate la Proiectul de hotarâre menționat; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari; 
- Avizul secretarului  general al comunei Puchenii Mari; 
 
 Luând în considerare ; 
- Adresa nr.82/05.01.2023, transmisă de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
"Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -Prahova" , înregistrată la Primaria 
Comunei Puchenii Mari  sub nr.992/05.01.2023   prin care se solicită adoptarea unei 
hotărâri de consiliu local, hotărâre prin care  să se acorde un mandat special 
reprezentantului U.A.T-lui, în Adunarea Generală a A.D.I. "Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor-Prahova", pentru a semna  Actul Adițional  la  " 
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, 
transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele :2 Boldești-Scaeni și 6- 
Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016 " cu noua denumire a 
operatorului-UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București; 
-Încheierea nr. 174516 din 12.12.2022 a Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București prin care s-a dispus schimbarea denumiii firmei Rosal Grup 
SA;modificare date asociați persoane fizice;modificare date persoane 
împuternicite;forma juridică ș.a.; 
-Certificatul de înregistrare  seria B nr.4608686 eliberat de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București; 
-Notificare societate UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București prin care  aduce 
la cunoștință  că societatea Rosal Grup S.A.  și-a schimbat denumirea și forma 
juridică  din Rosal Grup S.A. în UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L. conform 
Încheierii nr. 174516 din 12.12.2022 a Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 



Tribunalul București și Certificatului  de înregistrare  seria B nr.4608686 eliberat de 
Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București; 
- Art. 22 alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor- Prahova"; 
 În conformitate cu prevederile : 
- Art.89-art.91 și art. 129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit.n), și art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
-  Art. 10 din Legea  serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare  ; 
-  Art.  20 alin. (4)   din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/ 
2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Art. 22 alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor- Prahova"; 
 -Art.25  alin. (1) și art. 35 alin. (1) din Contractul de delegare prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în 
zonele :2 Boldești-Scaeni și 6- Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016, 
operator SC Rosal Grup S.A.; 
 In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.- (1) Se  aproba din operator SC ROSAL GRUP SA , prin act adițional, 
cu noua denumire a operatorului-UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.București            
(2) Se acordă mandat special domnului Negoi Constantin , primar al Comunei 
Puchenii Mari, pentru a semna , în numele și pe seama Comunei Puchenii Mari 
prin Consiliul Local al Comunei Puchenii Mari, Actul adițional la Contractul de 
delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a 
deșeurilor municipale în zonele :2 Boldești-Scaeni și 6- Valea Doftanei, nr. 
1792/13023 din 13.09.2016 " cu noua denumire a operatorului  UNITED WASTE 
SOLUTIONS S.R.L.București. 
 

Art.2.- Impotriva prezentei  hotărâri persoanele fizice sau juridice interesate se 
pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile Legii  contenciosului 
administrativ  nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare . 

 
          Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  
persoanele nominalizate la art.1, primarul comunei Puchenii Mari și compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului  propriu al primarului ,  iar prin grija secretarului  
general al  comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova ,va fi înaintată şi comunicată 
persoanelor şi autorităţilor interesate, în termenele prevăzute de lege, și o va face 
publică prin  afișare pe site-ul Primăriei Comunei Puchenii Mari www.pucheniimari.ro. 
 
 

PRIMAR, 
                                                             Negoi Constantin 


