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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4242 din 08.07.2020 

privind dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere prevederile Titlului VI, art. 227 alin. (1) lit d), art. 232 alin (1), art. 233 

și art 235 din Legea societăților nr. 31/1990, rep.(2) cu modificările și completările ulterioare; 

Avînd în vedere prevederile art.32 – art.35 din Statutul S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) S.R.L; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu 

nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) 

S.R.L. avînd C.U.I. 37909884, număr de înmatriculare J22/2198/2017, cu asociat unic Comuna 

Oţeleni prin Consiliul Local al comunei Oţeleni, cu un aport de 100% la capitalul social, având 

sediul social în sat Oțeleni, strada Școlilor, nr. 2,Mansardă, cam. M 06, comuna Oțeleni, județul 

Iași. 

ART.2 – Se mandatează viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, posesor al CI seria ___ numărul ____, CNP ____________ eliberată 

de ____________ la data de ____________,  pentru a efectua toate demersrile necesare și pentru 

a semna toate documentele necesare pentru dizolvarea, lichidarea și radierea S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.). 

ART.3 Dizolvarea S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ OŢELENI (G.C.O) S.R.L.se face fără 

numire de lichidator. 



ART.4 (1) Lichidarea, repartizarea patrimoniului, stingerea pasivului si radierea S.C. 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ OŢELENI (G.C.O) S.R.L, se realizează conform art. 235 din Legea 

31/1990 republicata cu modificarile ulterioare. 

(2) Societatea nu detine elemente de activ patrimonial si nu inregistreaza datorii fata de bugetul 

consolidat al statului sau alti terti si, prin urmare, nu este cazul repartizarii patrimoniului sau stingerii 

pasivului. 

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase dupa plata creditorilor are loc 

la data radierii societatii din registrul comertului. 

ART.5  Prezenta hotărâre  va fi dusă la îndeplinire prin grija viceprmarului cu atribuții de 

Primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi; 

- S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) S.R.L 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 4243 din 08.07.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 

Având în vedere necesitatea dizolvării și lichidării S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni 

(G.C.O.) S.R.L.; 

Având în vedere prevederile Titlului VI, art. 227 alin. (1) lit d), art. 232 alin (1), art. 233 

și art 235 din Legea societăților nr. 31/1990, rep.(2) cu modificările și completările ulterioare; 

Avînd în vedere prevederile art.32 – art.35 din Statutul S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) S.R.L; 

Avînd în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;  

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment secretar general 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 4244 din 08.07.2020 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. Gospodărire Comunală 

Oțeleni (G.C.O.) S.R.L. 

 Prin HCL nr. 42 din 14.04.2017 s-a aprobat înființrea unui organism prestator de servicii 

publice și de utilitate publică de interes local cu asociat unic Consiliul Local Oțeleni. 

Prin HCL nr. 48 din 28.04.2017 s-a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu 

răspundere limitată al cărei asociat unic să fie Comuna Oțeleni prin Consiliul Local Oțeleni; 

Prin HCL nr. 63 din 29.06.2017 s-a aprobat modificarea HCL nr. 48 din 28.04.2017  prin 

care s-a aprobat înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată al cărei asociat unic 

să fie Comuna Oțeleni prin Consiliul Local Oțeleni; 

Prin HCL nr. 82 din 28.09.2018 s-a aprobat modificarea statutului S.C. Gospodărire 

Comunală Oțeleni (G.C.O.) având ca asociat unic Consiliul Local Oțeleni, prin majorarea 

capitalului social prin aport în natură reprezentând bunul mobil Buldoexcavator marca 

FERMEC aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Oțeleni și 

schimbarea administratorului S.C. Gospodărire Comunală Oțeleni (G.C.O.) SRL. 

Conform legislației în vigoare, societatea se dizolva prin hotararea adunarii generale. 

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. 

a) din Lege. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are 

loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de 

lege. Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot 

intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru 

actiunile intreprinse. Interdictia prevazuta mai sus  se aplica din ziua expirarii termenului fixat 

pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau 

declarata prin sentinta judecatoreasca.  

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la 

terminarea acesteia.  Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa 

are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.  

In societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu 

cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a 

societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii 

si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.  

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase 

dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea 

bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de lege. 

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are 

loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un 

certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia 

asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 


