ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREANr. 1r °~-T

Din

& 9. 6

2017

Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ
Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ZOOLAND TEC
S.R.L Tecuci.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 30319/08.06.2017;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa`~~~''~°d~ din
data de o9
~
•
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrat ă sub nr. 30320/08.06.2017;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
înregistrat sub nr. 30321 /08.06.2017;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.
,3 ;
Având în vedere prevederile
- art 36, lit.a), art.37, alin. 1 si 2, art. 38, alin. 1 si 2, art. 39, art. 40, art. 41, alin. 1,2 si 3 din
Actul constitutiv al Societatii Zooland Tec SRL aprobat prin HCL 25/28.02.2013;
- art. 14, alin 4, art. 227, alinl, lit. b), art. 235, alin. 1,2,3 si 4, art. 262, alin. 1,2 si 3,art. 263,
alin. 1,2,3 si 4 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 36, alin (1),alin (2), lit.a), alin. (3) lit. c) şi alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată în 2007,cu modific ările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor:
- art. 45, alin.(3) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia
publică locală , republicată în 2007,cu modificările şi completările ulterioare;
~

HOTĂRĂSTE :
Art.1. Asociatul — UAT Municipiul Tecuci prin organul sau deliberativ — Consiliul Local
Tecuci este de acord cu dizolvarea Societatii ZOOLAND TEC S.R.L în conformitate cu
prevederile art. 227, alin 1, lit.b) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si a art. 36 lit a)
din Actul constitutiv al societ ăţii începând cu data de 01.07.2017;
Art. 2. În vederea îndeplinirii procedurii de lichidare si repartizare a patrimoniului Soc.
ZOOLAND TEC S.R.L, asociatul — UAT Municipiul Tecuci prin organul sau deliberativ —
Consiliul Local Tecuci , este de acord cu intrarea în procedura de lichidare a patrimoniului
societatii de catre o societate autorizata legal , înscris ă in tabloul UNPIR, numirea lichidatorului
fiind de competenta Adunarii Generale a Asociatilor Soc. ZOOLAND TEC S.R.L;
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusa la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci
si a Directorului General al societatii.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cuno ştinţă celor interesaţi prin grija Secretarului
Municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 30320/08.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind :_Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ
Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ZOOLAND
TEC S.R.L Tecuci.
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica ,inregistrat sub nr.
30321/08.06.2017;
Societatea ZOOLAND TEC SRL este o societate comerciala infiintata in anul 2013 prin HCL Tecuci
nr. 23/28. 02.20 1 3, in baza prevederilor Legii nr. 3 1/1 990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Forma juridica este de societate cu raspundere limitata. Prin aceiasi
hotarare a fost aprobat si Actul constitutiv al societatii. Capitalul social al societatii este 200 Iei si este
impartit in 20 de actiuni in valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social al societatii este detinut in proportie de
95% de UAT Municipiul Tecuci si 5 % de Soc. ZONE VERZI TEC SRL.
Obiectul principal de activitate al societatii este - activitati ale gradinilor zoologice, botanice si alte
rezervatii naturale - cod CAEN 9104.
Prin HCL nr. 120/14.06.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj al
Municipiului Tecuci societatii ZOOLAND TEC SRL, iar prin HCL nr. 1 86/29. 1 2.20 1 6 a fost modificat
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ecarisaj in sensul completarii acestuia cu anumite
prevederi pe care nu le continea, conform constatarilor din raportul Camerei de Conturi Galati. De la
infiintare si pana in prezent societatea a desfasurat activitatea de ecarisaj la nivelul Municipiului Tecuci.
Ca urmare a dificultatilor intampinate in desfasurarea activitatii, ce face obiectul de activitate al
acesteia, Consiliul Local Tecuci a hotarat reorganizarea acestei activitati.
Prin HCL nr. 34/23 .02.2017 a fost aprobata modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL
TECUCI in ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCISRL, astfel ca prin reorganizarea acestei
societatii se preia in totalitate activitatile din zona serviciilor publice si administrarii domeniului public si
privat de la societatile ECOPREST TEC SRL, ECOGROUP TEC SRL, CIMITIRUL ETERNITATEA
SRL si ZOOLAND TEC SRL.
Prin HCL nr. 98/1 1.05.2017 a fost stabilita forma de gestiune a serviciului public de ecarisaj,
aprobarea contractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea Compania de Utilit ăţi Publice
Tecuci S.R.L., a caietului de sarcini incepand cu data de 01.07.2017.
Urmare reorganizarii se constata ca societatea ZOOLAND TEC SRL, prin stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de ecarisaj de la nivelul Municipiului Tecuci si aprobarea contractului de
concesiune prin gestiune directa catre ,,COMPANIA DE UTLLITATI PUBLICE TECUCI SRL, a ramas
fara obiectul de activitate si respectiv fara posibilitatea de a desfasura activitate incepand cu data de
01.07.2017.

Conform prevederilor art.227, alin 1, lit.b) din Legea nr. 31/1990 al societatilor comerciale si a art. 36
lit a) din Actul constitutiv al societ ăţii se impune dizolvarea societ ăţii ca urmare a ,, imposibilitatii
realizarii obiectului de activitate al societatii .

Motivat de faptul că societatea este în imposibilite de realizare a obiectului de activitate si respectiv
nu poate desfaura activitatea ca urmare a stabilirii formei de gestiune a serviciului public de ecarisaj de 1a
nivelul Municipiului Tecuci si aprobarii contractului de concesiune prin gestiune directa c ătre ,,Compania de
Utilităţi Publice Tecuci S.R.L, având în vedere si faptul că la data de 0 1 .07.20 17 urmare activitatii anterioare
de la înfiiintare si până la 30.06.2017 societatea are constituite drepturi de creant ă, deţine active dar are si
obligatii către terţi ( furnizori, creditori, personalul propriu) , obligatii c ătre bugetul local si bugetul statului
care nu au fost preluate de catre societatea ,,Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L întrucât nu a avut
loc o fuziune sau o absorbtie a societatilor ECOPREST TEC S.R.L., ECOGROUP TEC S.R.L, CIMITIRUL
ETERNITATEA S.R.L. si ZOOLAND TEC S.R.L. propunem acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci,
prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, Iichidarea si radierea Societatii
ZOOLAND TEC S.R.L Tecuci.
Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre_privind
acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sai.iberativ Consiliul Local Tecuci, privind
Ţ uci.
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind :_Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , priu organulsau deliberativ Consiliul
Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ZOOLAND TEC S.R.L
Tecuci.
Societatea ZOOLAND TEC SRL este o societate comerciala infiintata in anul 2013 prin HCL Tecuci
nr. 23/28.02.2013, in baza prevederilor Legii nr. 3 1/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Forma juridica este de societate cu raspundere limitata. Prin aceiasi
hotarare a fost aprobat si Actul constitutiv al societatii. Capitalul social al societatii este 200 lei si este
impartit in 20 de actiuni in valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social al societatii este detinut in proportie, de
95% de UAT Municipiul Tecuci si 5 % de Soc. ZONE VERZI TEC SRL.
Obiectul principal de activitate al societatii este - activitati ale gradinilor zoologice, botanice si alte
rezervatii naturale - cod CAEN 9104.
Prin HCL nr. 120/14.06.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj al
Municipiului Tecuci societatii ZOOLAND TEC SRL, iar prin HCL nr. 186/29.12.2016 a fost modificat
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ecarisaj in sensul completarii acestuia cu anumite
prevederi pe care nu le continea, conform constatarilor din raportul Camerei de Conturi Galati. De la
infiintare si pana in prezent societatea a desfasurat activitatea de ecarisaj la nivelul Municipiului Tecuci.
Ca urmare a dificultatilor intampinate in desfasurarea activitatii, ce face obiectul de activitate al
acesteia, Consiliul Local Tecuci a hotarat reorganizarea acestei activitati.
Prin HCL nr. 34/23 .02.20 1 7 a fost aprobata modificarea denumirii Societatii ZONE VERZI TEC SRL
TECUCI in ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, astfel ca prin reorganizarea acestei
societatii se preia in totalitate activitatile din zona serviciilor publice si administrarii domeniului public si
privat de la societatile ECOPREST TEC SRL, ECOGROUP TEC SRL, CIMITIRUL ETERJITATEA
SRL si ZOOLAND TEC SRL.
Prin HCL nr. 98/1 1.05.2017 a fost stabilita forma de gestiune a serviciului public de ecarisaj,
aprobarea contractului de concesiune prin gestiune direct ă către Societatea Compania de Utilit ăţi Publice
Tecuci S.R.L. si a caietului de sarcini incepand cu data de 01.07.2017.
Urmare reorganizarii se constata ca societatea ZOOLAND TEC SRL, prin stabilirea formei de
gestiune a serviciului public de ecarisaj de la nivelul Municipiului Tecuci si aprobarea contractului de
concesiune prin gestiune directa catre ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL, a ramas
fara obiectul de activitate si respectiv fara posibilitatea de a desfasura activitate incepand cu data de
01.07.2017.
Conform prevederilor art.227, alin 1, lit.b) din Legea nr. 31/1990 al societatilor comerciale si a art. 36
lit a) din Actul constitutiv al societ ăţii se impune dizolvarea societ ăţii ca urmare a ,, imposibilitatii
realizarii obiectului de activitate aI societatii .
Motivat de faptul că societatea este în imposibilite de realizare a obiectului de activitate si respectiv
nu poate desfaura activitatea ca urmare a stabilirii formei de gestiune a serviciului public de ecarisaj de la
nivelul Municipiului Tecuci si aprobarii contractului de concesiune prin gestiune directa c ătre ,,Compania de
Utilităţi Publice Tecuci S.R.L, având în vedere si faptul c ă la data de 01.07.2017 urmare activitatii anterioare
de la înfiiintare si până la 3 0 .06.20 1 7 societatea are constituite drepturi de creant ă, deţine active dar are si
obligatii către terţi ( furnizori, creditori, personalul propriu) , obligatii c ătre bugetul local si bugetul statului
care nu au fost preluate de catre societatea ,,Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci S.R.L întrucât nu a avut
loc o fuziune sau o absorbtie a societatilor ECOPREST TEC S.R.L., ECOGROUP TEC S.R.L, CIMITIRUL
ETERNITATEA S.R.L. si ZOOLAND TEC S.R.L. propunem acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci,
prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii
ZOOLAND TEC S.RL Tecuci.
Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind acordul asociatului
UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea
si radierea Societatii ZOOLAND TEC S.R.L Tecuci.
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