
TTECUCI 

Sediul social: Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96jud. Galaţi 
Cod postal 805300; 

Mobil 0744. l 5 7.403; fax 0236.8 1 8. l 65 email toaderdudayahoo.com  

Aif 2 

Consiliul Local mun. Tecuci 

Referitor la SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI 
SC ECOPREST TEC SRL 
SC ZOOLAND TEC SRL 

1n calitate de lichidator desernnat prin hotararea C.L. municipiul Tecuci cu privire 1ata1i 
procedurilor reglementate prin legea nr.3 1 /1990 va informez cu privire Ia procedura de î i e: 

1 S.C. ECOGROUP TEC SRL: 
- Prin hotararea C.L. Tecuci urmare faptului ca SC ECOGROUP S.R.L. TECUC1 prin 

infiintarea Compania de Utilitati Publice Tecuci care a preluat si activitatea desfasurata 
de aceasta pe baza de contract, nu mai are obiect de activitate, personalul fiind preluat 
de catre Compania de Utilitati Publice Tecuci, s-a aprobat dizolvarea societatii si 
inceperea procedurii de lichidare voluntara. 

- Adunarea generala a asociatilorSC ECOGROUP S.R.L. TECUCI din care fac parte 
Municpiu1 Tecuci cu 95% parti sociale si Compania de Utilitati Publjce Tec ţici cu 59 

parti sociale a aprobat cu majoritate de voturi dizolvarea si intrarea in_ rocedura de 
liehidare voluntara ( irnpotriva lihidarii s-a pronuntat reprezentatntul Compania de 
Utilitati Publice Tecuci detinator a 5% din capitalul social ) dar conditia Iegala pentru 
aprobarea dizolvarii,, numire lichidator si intrarea in procedura de lichidare voluntara 
impune aprobarea in unanimitate de catre adunarea generala a asociatilor. 

- In prezent societatea nu mai are activitate, nu are personal nu mai poate desfasura 
activitate darr a fost respinsa prin rezolutie cererea de mentiuni cu privire la dizolvare si 
inceperea procedurii de lichidare, urmand sa fie organizata o noua adunare generala a 
asociatilor societatii pentru dispun asupra procedurii de Iichidare. 

- In dosarul 3792/324/2017 am fost prezent la data de 06.12.2017 la Tribunalul 
Galati, pentru termenul din 20.10.2017 am depus o ionformare cu privier la lipsa 
calitatii procesuale a Cont Expert IPURL 

Jn dosarul nr. 402 1/1 21/201 7 pe rolul Tribunalului Galati avand ca obiect Plângere 
împotriva rezolu ţ ie.i directorulu( ORCnr. 12231/25.09.2017 dosar nr.63926/06O9.2O17 
nu s-a fixat termen.  

2. SC ECOPREST TEC SRL 	 _ 
- 	Prin hotararea C.L. Tecuci urmare faptului ca SC ECOGROUP S.R.L. 

TECUCI prin infiintarea Compania de Utilitati Publice Tecuci care a preluat si 
activitatea desfasurata de aceasta pe baza de contract, nu mai are obiect de activitate, 
personalul fiind preluat de catre Compania de Utilitati Publice Tecuci, s-a aprobat 
dizolvarea societatii si inceperea procedurii de lichidare voluntara. 

- Adunarea generala a asociatilor ŞC ECOGROUP S.R.L. TECUCI din eare fac parte 
Municipiul Tecuci cu 95% partisociale si Coinpania de Utilitati Publice Tecuci cu 5% 
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oa postal 805300;  
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Termen 20.102017 
/2OI7 Tribunalui Gala ţi D0sar3792/121  

Debiţor SC ECOGROUP S R L TECUCI 
reditor Compania de Utiiitati Publice Tecuci 

: 	

;: 	 • 	 , 
•i 	 , 

Catre, 

TrLbunalui Galati 

	

i; 	•.  

Referitor Ia SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI debitoare in r Public 	 aport cu  Compania de Uti1itat 	• 	•. e Tecuci mentionai urmatoarele 

- Prin hotararea C.L. Tecuci urmare faptului ca SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI prin l 	
infiintarea Compania de Utilitati Publice Tecuci care a preivat si activitatea desfasurata 
de aceasta pe baza de contract, nu mai are obiect de activitate, personalul fiind preluat 
de catre Compania de Utilitati Publice Tecuci, s-a aprobat dizolvarea societatii si 

	

i 	
inceperea procedurii de lichidare voiuntara 

.. 	 . 	 . 	

• Adunarea generala a asociatilor SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI din care fac parte Municipiul Tecuci cu 
95% parti sociale si Cornpaia de Utilitati Publice Tecuci cu 5% 

l 	
parti sociaie a aprobat cu majoritate de voturi dizolvarea si intrarea in piocedura de 1. 	
lichidare voluntara( irnpotrivaljehjdarjj s-a pronuntat reprezentatntul Companja de 

	

, 	
Utilitati Publice Tecuci detinator a 5% din capitalul social 

) dar conditia legala pentru 

	

i 	
aprobarea dizoivarii,, numire lichidator si intrarea in procedura de iichidare voluntara 
impune aprobarea in unanimitate de catre adunarea generala a asociatilor.  

- In prezent societatea nu mai are activitate, nu are personal nu mai poate desfasura 
	 : 

l 

	

	
activitate dar a fost respinsa prin rezolutie cererea de mentiuni cu privire la dizolvare si 
inceperea procedurii de lichidare, urmand sa fie organizata o noua adunare generala a : 	• 	asociatilor societatii pentru a dispune asupra procedurii de Iichjdare. ••l 	 l 
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. TRIBUNALUL GALAŢI 
SECŢIÂ a IIa  CIVILĂ  

Str. Brăilei nr., 153 
Tel./Fax.0236.46033 1 

rzto? de date c U c ai aL k i pil sonal înregzstrat sub nr. 2949 
arnr 3792/121/2017 
9 2017 

Ctit 
CONT EXPERT IPURL TECUC 1 

TCUC1 FR 1 DECEMBRIE 1918NR 96 ILD (ALAFI 

: n vederea solutioiiiiii litigiului cuprofesioni ştii ptiind pe cieditoarea 
MPANIA DE U1 ILITĂ  fI PUBLICE TECUCI (FOSTĂ  SC ZONE VERII 1 EC SRL 
crTc:» şi pe debitoarea LCOGRUP S R L TECUCI având ca obtet oidonanţă  de 

- OUG 1 19/2007 	vă  solicitain ca până  la termenul de judcata chn d ita de 
10 2017, să  ne coniunicati daca debitoarea ECOGRU1 SRL Fecuci tc în lihidare 
ciai a sau voluntara şi care este stadiul pioedurii 

IER JUDEC 
E.LA ALUPU 	: • 

tam aten ţia ca datee enţionato in pzntul document se inscriu in ce prevazute d Legea nr. 67712001, 

e conferă  obligativitatea protejăn 	 siri 

	

i, conservai şi foloi 	 leg acestora doar in scopui prevazut dc e 

	

. 	 . 	,. 	.-. 

HOTĂRĂŞTE 

t 1 r 	Sc aproba dizolvarea societatn S C ECOGROUP TEC S R L şi intiarea în procedura de 
dare a S C ECOGROUP TEC SRL cu sediul social in Tecuci str 1 Decembrie 1918, Nr [46A, jud 
ti, inregistrata Ia O R C Galati sub nurnarul J 1 7/3 8 1/20 1 3, cod de lnreglstrare fiscal 31433969 in 
ornutate cu prevederile art 227, alin 1,lit.b) din Legea nr 3 1/1990 a soietati1or comerciale si a 
6 lit a) din Actul Constitutiv al societăti începand cu data de 01 07 2017 
rt 2 Se numeste lichidatorul Cont Expert IPURL Tecuci cu sediul in Tecuci str 1 Decembrie 1918, 
); inmatriculata la UNPIR cu nr 2A0134 cod de inrtgistrare fiscal 20994150 reprezentata prin 
ician în insolventa Duda Toader.  
3 Se imputerniceste administratori1 societ ăţi în vedrea forrnul ăiii t depunerii cererii de intrare 

ocedura de lichidare la O R C Galati 
1 4 Se împuterniceste administratorul societ ăti să-şi exercite atributiile, să  intreprindă  operatiuni 
nd acti itatea curentă  a societăţii până  la numirea lichidatorulu de cătie O R C GALATI i 
iarea funcţiei de că  re 1 ihidator 

ASOCIAT, 	 ASOCIAT, 

TJ A T Municipiul rlecuci 	 S C ZONE VERZI TEC S RL 
1OSIF DUMITRTJ 	 1ONITĂ  FLORIAN 


