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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 64 

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

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

14.07.2020, la care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert 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. 4244 din 08.07.2020; 

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. 4930 

din 13.07.2020; 

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 10 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 ”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 MZ numărul 389591, CNP 1760818226322 

eliberată de SPCLEP Tg. Frumos la data de 22.04.2015,  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. 
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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; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 14 iulie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


