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Atestat nr 2A0134
Sediul social: Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.96 jud. Gala ţi
Cod postal 805300;
Mobil 0744. 1 57.403; fax 0236.8 1 8. 1 65 email toaderduda(yahoo.com
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Catre,

jcr

j

Consiliul Local mun. Tecuci
ţJ)
Referitor la SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI SC ECOPREST TEC SRL
SC ZOOLAND TEC SRL
Rectificare eroare materiala cu privire la personalul societatilor
ECOPREST S.R.L. TECUCI si ZOOLAND TEC SRL

ik ECOGROUP TEC SRL,

In calitate de lichidator desemnat prin hotararea C.L. municipiul Tecuci cu privire la stadiul
procedurilor reglementate prin legea nr.3 1 /1990 va informez cu privire la procedura de lichidare:
1 SC ECOGROUP 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
cle aceasta pe baza de contract, nu mai are obiect de activitate, personalul fiind
disponibilizat ca urmare a aprobarii dizolvar ării societatii si inceperea procedurii de
lichidare voluntara.
Mentionam faptul ca pentru personalul disponibilizat Compania de Utilitati Publice
Tecuci a organizat concurs pentru ocuparea posturilor stabilite prin organigrama societatii,
cea mai mare parte din personal s-a inscris la concurs, a ocupat aceste posturi avand in
vedere si faptul ca beneficia de o experenta anterioara in posturi similare la societatea
mentionata
Adunarea generala a asociatilor SC ECOGROUP S.R.L. TECUCI din care fac parte
Municipiul Tecuci cu 95% parti sociale si Compania de Utilitati Publice Tecuci cu 5%
parti sociale a aprobat cu majoritate de voturi dizolvarea si intrarea in procedura de
lichidare voluntara ( impotriva lichidarii s-a pronuntat reprezentatntul Compania de
Utilitati Publice Tecuci detinator a 5% din capita1ul social ) dar conditia legala 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 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 lichidare.
In dosarul 3792/324/2017 avand ca obiect ordonanta de p1ata OUG 119/2007 /
art.1014 cpc ş.u. am fost prezent la data de 06.12.2017 la Tribunalul
Galati.Pentru termenul din 20.10.2017 am depus o informare cu privire Ia lipsa
calitatii procesuale a Cont Expert IPURL pentru termenul din 06. 1 2.20 1 7 am
fost citata lainstanta, la termenul di6O6.12.017 instanta a acordat termen la data de

:

19.01.2018, in vederea citarii partilor pentru a se pune in discutie suspendarea cauzei (
anexa situatia dosarului 3792/324/2017 Tribunalul Galati)
In dosarul nr. 4021/121/2017 pe rolul Tribunalului Galati avand ca obiect Plângere
împotriva rezolu ţiei directorului ORC nr.12231/25.09.2017 dosar nr.63926/06.09.2017
nu s-a fixat termen, dosarul fiind inregistrat la data de 16.10.2017 la Tribunalul Galati
sectia a II-a civil ă .
2. SC ECOPREST S.R.L. TECUCI
Prin hotararea C.L. Tecuci urmare faptului ca SC ECOPREST 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 disponibilizat ca urmare a aprobarii dizolvar ării societatii si inceperea procedurii
de lichidare voluntara.
Mentionam faptul ca pentru peronalul disponibilizat Compania de Utilitati
Publice Tecuci a organizat concurs pentru ocuparea posturilor stabilite prin organigrama
societatii, cea mai mare parte din personal s-a inscris la concurs, a ocupat aceste posturi
avand in vedere si faptul ca beneficia de o experenta anterioara in posturi similare la
societatea mentionata

Adunarea generala a asociatilor SC ECOPREST S.R.L. TECUCI din care fac parte
Municipiul Tecuci cu 95% parti sociale si Compania de Utilitati Publice Tecuci cu 5%
parti sociale a aprobat cu majoritate de voturi dizolvarea si intrarea in procedura de
lichidare voluntara ( impotriva lichidarii s-a pronuntat reprezentatntul Compania de
Utilitati Publice Tecuci detinator a 5% din capitalul social ) dar conditia legala 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 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 lichidare.
In dosarul nr. 4015/121/2017 pe rolul Tribunalului Galati avand ca obiect
Plângere împotriva rezolu ţiei directorului ORC NR. 12230/25.09.2017,
DOSAR NR. 63925/06.09.2017 la termenul din data de 12.12.2017 s-a fixat
un nou termen la data de 22.01.2018 instanta punând în vedere
reprezentantului legal actual al societatii sa depuna la dosarul cauzei în
original documentul de plata a taxei judiciare de timbru

• SC ZOOLAND TEC SRL
- Prin hotararea C.L. Tecuci urmare faptului ca SC ZOOLAND TEC 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 disponibilizat ca urmare a aprobarii dizolvar ării societatii si inceperea procedurii
de lichidare voluntara.
Mentionam faptul ca pentru peronalul disponibilizat Compania de Utilitati
Publice Tecuci a organizat concurs pentru ocuparea posturilor stabilite prin organigrama
societatii, cea mai mare parte din personal s-a inscris la concurs, a ocupat aceste posturi
avand in vedere si faptul ca beneficia de o experenta anterioara in posturi similare Ia
societatea mentionata
- In cursul procedurii datorita unor erori in transcrierea documentelor anexate la cererea
de mentiuni s-a respins cererea urmand a se relua procedura de aprobare cu adunarea
asociatilor continuând cu depunerea documentelor la ORC.
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Avand in vedere faptul ca nu avem calitate de lichidator prin rezolutia ORC nu se poate prelua
activitatea societatii pana la prezentarea unei rezolutii ORC care va fi depusa Ia banca, rezolutia ORC
fiind opozabila in raport cu tertii in cadrul unor litigii.

Cont Expert IPURL
reprezentant lpgal Duda Toader
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