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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea dizolvarii SC ALEXSAL PREST SA Alexandria. 

 

Prin promovarea acestui proiect de hotarare se urmareste dizolvarea SC ALEXSAL 

PREST SA Alexandria, intrucat obiectul principal de activitate al societatii a incetat, prin 

aparitia SC POLARIS M HOLDING SRL, care a preluat in calitate de operator judetean si 

activitatea de ridicare si colectare gunoi din municipiul Alexandria. 

Societatea a mai functionat pana la aceasta data pentru recuperarea creantelor de la 

populatie, incercandu-se modificarea obiectului principal de activitate care nu a dat randament 

din motive obiective. 

In acest sens, am propus aprobarea unui proiect de hotarare cu privire la dizolvarea 

SC ALEXSAL PREST SA Alexandria. 

Masura in cauza este necesara pentru prevenirea situatiei in care societatea ar putea 

intra in insolventa, intrucat schimbarea obiectului de activitate nu a dus la o crestere a 

veniturilor astfel incat societatea sa poata functiona in continuare. 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de art. 227, alin. 1, lit. d din 

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

ulterioare, coroborata cu prevederile art. 12, lit.”d” din actul constitutiv al societatii. 

Prevederile legale invocate mai sus stabilesc foarte clar ca dizolvarea unei societati se 

face prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, in cazul de fata fiind necesara 

imputernicirea reprezentantilor consiliului local in adunarea generala sa aprobe dizolvarea 

societatii, la propunerea propietarilor. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu 

prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea dizolvarii SC ALEXSAL PREST SA Alexandria. 

 Directia Administratie Publica Locala si Directia Buget Taxe si Impozite Locale din 

cadrul Primariei municipiului Alexandria va intocmi Raportul de specialitate care, impreuna 

cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului local al municipiului Alexandria pentru 

dezbatere si aprobare. 
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