
ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEȚUL GORJ                                     

COMUNA BERLEȘTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.1 din 13 ianuarie 2023 

privind revocarea administratorului S.C.  JUPSAL SALUBRIS S.R.L. și numirea noului 

administrator 

 

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 120/09.01.2023 al Primarului comunei Berlești, județul Gorj, ca 

instrument de prezentare și motivare; 

- raportul de specialitate nr. 123/09.01.2023 întocmit de compartimentul de resort la Proiectul de 

hotărâre; 

- adresa nr.3/03.01.2022 a S.C. JUPSAL SALUBRIS S.R.L. Jupânești  prin care se solicit 

revocarea și numirea administratorului S.C. Jupsal Salubris SRL 

- adresa nr.66863/2022 a Casei de Pensii Gorj    privind acordarea pensiei limită de vârstă a 

domnului Cruceru Pompiliu-Eugen, administrator la S.C. Jupsal Salubris SRL 

- raportul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de administrator 

nr.2540/20.12.2022; 

- Actul constitutiv al .C. JUPSAL SALUBRIS S.R.L. Jupânești ;  
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenești; 

- Raportul de avizare Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ , sănătate și familie, activități social – culturale, 

culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport;  
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților, modificată 

și completată; 

- prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.d) , alin.(7) lit.n)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE:  

 

Art.1 – Se aprobă  revocarea din funcția de administrator al  S.C. JUPSAL SALUBRIS 

S.R.L., a domnului Cruceru Pompiliu - Eugen, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă. 

Art.2 – Se aprobă numirea în funcția de administrator S.C. JUPSAL SALUBRIS S.R.L., a 

doamnei Smărăndin Mileva  cetățean român, născută la data de 14.08.1970 în Comuna Căpreni, 

Județul Gorj, România, cu domiciliul în comuna Căpreni, strada Estului, nr.3, județul Gorj , România, 

identificat cu C.I. seria  GZ nr.771798, eliberată de SPCLEP Hurezani, la data de 14.08.2020 valabil  

până  la 14.08.2030, CNP 2700814181156, cu puteri depline de administrare și reprezentare pe o 

perioadă de 50 ani. 



Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin intermediul secretarului general al comunei 

către Instituția Prefectului Județul Gorj, Primarul comunei Berlești, administratorul S.C. Jupsal 

Salubris S.R.L. și va fi afișată pe site-ul  instituției www. primariaberlesti.ro.  

 

 
Adoptată astăzi, 13 ianuarie 2023 în ședința extraordinară a consiliului local convocată de îndată 

cu  11( unsprezece.) voturi pentru, 0 (zero) abținere și 0  (zero) voturi împotrivă din totalul celor 11 

(unsprezece) consilieri prezenți și din totalul celor 11 consilieri în funcție. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

     CONSILIER                         CONTRASEMNEAZĂ, 

Leontin LIHU -OANĂ            Secretar general comună 

                    Eugen ARGEȘANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


