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Către,  

Consiliul Local a muniecuci 

INFORMARE 
privind activitatea desfasurata cle lichidatorul CONT EXPERT IPURL pentru recuperarea 
creantelor si a lucrarilor executate in regie proprie stabilite conform Dispozitiei primarului 
municipiului Tecuci nr. 9 1 6/12. 1 0 .20 1 6 aferenta perioadei 0 1.0 1 .20 1 5-1 0. 1 0.20 1 6 pentru 

societatea CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. Tecuci 

In conformittae cu hotararea Consiliului Local al municipiului Tecuci si a hotarârii AGA a fost 
aprobata dizolvarea societatii CIMITIRUL ET,ERNITATEA S.R.L. Tecuci desemnarea 
lichidat6rului si începerea pr9cedurii de 1ihidare a societatii. 

Principalele activitati desfasurate de lichidator de la data preluarii mandatului 0 1 .09.20 1 7 de 1a 
administratorul societ ătii au fost urmatoarele: 

1 Inventarierea patrimoniului societ ătii atât a imobilizarilor corporale, obiecte de 
inventor cat si a creantelor societ ătii. .. 	 . 	 . 	 . 	 ,. 	 . 

2 Avand in vedere Dispozitia primarului municipiului Tecuci nr. 9 1 6/1 2. 1 0.201 6 
pentru lucrarile executate in regie proprie aferenta perioadei 01.01.2015-10.10.2016, a raportului 
de audit anexat la aceasta transmisa prin compartimentul de audit din cadrul U.A.T. Tecuci am 
notificat un numar de 12 persoane fizice pentru care s-au intocmit si facturile aferente cotei de 

• 20% din c/v lucrarilor efectuate fara aprobare. 
Conform constat ă rilorînscrise în raportul de audit s-a retinut ca persoanele fizice au fost 

beneficiarii lucră rilor efectuate fă ră  contract astfel ca potrivit HCL nr 70/14 04 2014 si HCL 
• 277/2409.2015 privind actualizarea Regulam,entului de organizare si functionare a cimitirului uman 

acestea datoreaz ă  că tre Societtea Cimitirul Eternitatea S.R.L. o tax ă  in cuantum de 20% din valoarea 
total ă  a !ucrarii . 

Au fost calculate cu titlu de tax ă  in cuantum de 20% din vaioarea total ă  a lucrariilor 

executate la care s-a calculat si TVA in suma totala de 13024,58 lei, din care s-a incasat de la un numar 
• 	de 3 persoane suma de 1553,43 lei cu mentiunea ca pentru un numar de 2 persoane corespondenta a 

• 	fost restituita, pentru ceclelalte persoane urmeaza a se formula actiuni iri vederea recuperarii sumelor •, 
• 	• 	• 	aferente. 	. 	 , 	.. 	: 	. . 	, 	, 	• 	..•.,. 	. 	. 	. 	• 



3 Este in curs operartiunea de evaluare a patrimoniului societatii, evaluare pentru 
imobHizarile corporale, bunurile mobiie cat si a activelor necorporaie ( programe informatice). 

4 A fost predat catre Compania de Utiiitati Publice intreg inventaru) care s-a utilizat 
anterior de catre societate in cursul perioadei cat a fost in actîvitate, urmand ca valoarae stabilit ă  prin 
raportul de evaluare s ă  fie facturat ă  că tre Compania de Utiiitati Publice 

Sumeie ce se vor factura catre Compania de Utilitati Publice se vor utiiiza pentru 

reguiarizarea unor creante detirwte de persoaneie fizice care au achitat cu titiu de avans pentru 

efectuarea iucr ă riior in cadrui cimitiruiui uman de catre societatea CIMITIRUL ETERNITATEA 
S .R.L. Tecuci, lucrari neefectuate pana la data intrarii in procedura de lichidare. Pentru aceste 
avansuri s-au cesionat lucr ările ce se vor executa de catre Compania de Utilitati, iar c/v iucrariior 
incasate anterior cu titiu de avans va fi reguiarizat prin documentele de vanzare cumparare. 

5 Au fost notificati toti debitorii societatii proveniti din lucrari executate si neincasate, 
au fost incasate partial creante in valoare de 12.076,16 lei. 

6 Conform Avizului de inspectie economico-financiara emis de ANAF -Directia• 
Regionala a Finantelor Publice Galati incepand cu data de 0 1 11.2017  la societate se efectueaza 
un control economico-fînanciar nefinalizat pana in prezent In aceasta perioada am efectuat ui 
numar de 3 deplasan la Directia Regionala a Finantelor Publice Galati, prezentand anumite 
documente pentru societatea Cimitirul Eternitatea S R L 
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