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SECRETAR 
Jr. Valerica Fotache 

IV 

ROMÂNIA 
J1iI)EJUL GALAJI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL - 
HOT Ă RÂREA Nr. ., 
Din & 	. 	2017 

Privind: pentru aprobarea raportului preliminar privind inchiderea procedurii de lichidare si radierea 
societatii PIETE-ZONE VERZI SA Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are 

calitatea de actionar unic 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul munic,piu1ui Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de îuregistrare şi data depunerii proiectului: 39/6/; 	/ I- 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, rntrunit în şedinţa elé fIffleW din data 

de 	/, 	i9 	2017; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă  sub 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Directia general economica,Serviciul 

juridic,contencios si Serviciul administrarea domeniului public şi privat, înregistrat sub rir.J.2 	tt 
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate rir. - 
Avand in veder prevederile art.263 din Legea 3 1 /1 990 ,Legea societatilor republicata; 
Având în vedere prevederile art.36,alin.(3) lit.,,c,, din Legea 215/2001 ,a administratiei 

publice locale,republicata in 2007; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.,,c,, din Legea 215/2001, a administra ţiei 

publice locale, republicată  în 2007; 
Inbaza art. 45, alin. (3) şi art.115, alin. 

publice locale, republicat ă  în 2007; 
1, lit. ,,b din Legea rir. 215/2001 a administra ţiei 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprobă  Raportul preliminar privind inchiderea procedurii de lichidare si radierea 

societatii PIETE-ZONE VERZI SA Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are 
calitatea de actionar unic, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.2. Se aproba incheierea unor contracte de cesiune de creante intre UAT Municipiul Tecuci si 
societatea Piete-Zone Verzi SA privind creantele in valoare de 43 3 03,92 lei fata de debitorii aflati in 
procedura executarii silite si de 29750 lei fata de Piete Prest Tec SRL Tecuci,conform Anexei 2. 

Art.3. Se aproba preluarea in domeniul public al Municipiului Tecuci a bunurilor ramase la 
terminarea lichidarii de la societatea Piete-Zone Verzi SA,identificate conform anexei3. 

Art.4. Se împuternicete Primarul Municipiului Tecuci pentru semnarea contractelor de cesiune 
si a protocolului de preluare bunurilor ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare. 

Art.5. Prezenta hot ărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municîpiului Tecuci. 
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr.JP/din IK t6 2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: pentru aprobarea raportului preliminar privind inchiderea procedurii de lichidare si radierea 
societatii PIETE-ZONE VERZI SA Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are 

calitatea de actionar unic 

Societatea PIETE-ZONE VERZI SA Tecuci a fost infiintata in anul 20 10 si 
inregistrata la registrul comertului sub numarul J171690/2010 .Prin H.C.L. Tecuci 
nr.79/24.05.2013 incepand cu data de 01.06.2013 a fost aprobata dizolvarea societatii. 

Cererea de depunere si mentionare acte formulata de actionarul unic,privind 
dizolvarea societatii a fost admisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Galati conform Rezolutiei nr. 123 0 1 /05 .08 .20 1 3. 

Pentru inchiderea societatii a fost numit lichidator CII Postolache Costel 
reprezentata legal de practician in insolventa ec. Costel Postolache. 

Acesta a prezentat raportul preliminar privind inchiderea procedurii de lichidare 
si radiere a societatii susmentionate ce trebuie adus la cunostinta si insusit de 
actionarul unic. 

Bunurile ce raman ca urmare a lichidarii societatii sunt destinate activitatilor 
comerciale din piata centrala,obiect de interes public ce a fost si trebuie sa ramana in 
gestiunea autoritatii locale. 

Pentru incasarea creantelor in suma de 73053,92 lei se impune cesionarea lor 
catre UAT Municipiul Tecuci asa incat procedurile de radiere sa fie incheiate la timp. 

Având în vedere cele prezentate propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre. 

PRIMAR, 
Cataiin Constantin Hurdubae 

., 

vim 
ri 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MIJNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERAL ECONOMICA,SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS SI 

SERVICIUL ADMINTSTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Nr.9o8din 	/6. 26. 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privincl: pentru aprobarea raportului preliminar privind inchiderea procedurii de lichidare si radierea 
societatii PIETE-ZONE VERZI SA Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are 

calitatea de actionar unic 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.c Consiliul local exercita ,in 
numele unitatii administrativ teritoriale ,toate drepturile si obligatiile corespunzatoare 
participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome,in conditiile legii.. 

Potrivit art.249 din Legea 287/2009 privind Codul civil ,oricare ar fi cauzele 
dizolvării, bunurile persoanei juridice r ămase după  lichidare vor primi destina ţia 
stabilită  în actul de constituire sau statut ori destina ţia stabilită  în hotărârea organului 
competent luată  înainte de dizolvare. 

In toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor r ămase 
după  lichidare are loc la data prelu ării lor de către beneficiari, dac ă  prin lege nu se 
prevede altfel. Procesul - verbal de predare - primire şi hotărârea judecătorească  
rămasă  definitivă, în cazurile prevăzute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de 
proprietate sau, dup ă  caz, pot servi drept temei juridic pentru intabularea în cartea 
funciară, în cazul bunurilor imobile, dispozi ţiile art. 1.244 şi cele în materie de carte 
funciară  rămân aplicabile. 

Având în vedere aceste prevederi consider ăm că  proiectul de hotărâre 
indeplineste conditiile de legalitate. 

DIRECTIA ECONOMICA 
	

SERVIIUL JURIDIC CONTENCIOS 

SERVICIUL ADPP 
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Societatea S.C. PIEŢE-ZONE VERZI S.A. Tecuci , jud. Galaţi 
Adresa: Tecuci, str. 13 Septembrie nr. 1A, jud. Galaţi. 
Numar din registrul comertului: J17/690/2010 
Cod unic de inregistrare: 27220245 

prin; 
CABINET IND1VIDUAL DE INSOLVENTA POSTOLACHE COSTEL 

ATESTAT nr. 1B1219, constituit din 30.03.2007 
Sediul: Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr. 121 A, Jud.Galati 

Mobil: 0744.631076 
Fax: 0336/ 113021 

Email: postoexpert@yahoo.com  

Lichidari judiciare, expertize contabile, evaluari, audit financiar 

Nr. 313/16.06.2017 

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND ÎNCHIDEREA 
PROCEDURII DE LICHIDARE ŞI RADIEREA SOCIETĂŢ II 

PIEŢE-ZONE VERZI S.A 

Cabinet Individual de Insolven ţă  Postolache Costel, cu sediul în 
Tecuci, str. Gheorghe Petra şcu nr. 121 A, jud.Gala ţi, atestat nurnarul 
1B1219, emis de U.N.P.I.R., reprezentat ă  legal prin practician în 
insolvenţă  ec. Postolache Costel, arn efectuat în parte opera ţiunile de 
lichidare la societatea PIE ŢE-ZONE VERZI S.A, cu sediul social în 
Tecuci, str, 13 Septernbrie nr. 1 A, jude ţul Galaţi. 

Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A SRL a fost înfiin ţată  în anul 
2010, înregistrată  la Oficiul Registrului Cornerţului Galaţi sub nurnarul 
J17/690/2010, cod unic de înregistrare rir. 27220245, avand cod 
C.A.E.N: 6820- Inchirierea şi subînchirierea bunurilor irnobiliare proprii 
sau închiriate. 

Dizolvarea societ ăţii Pie ţe Zone Verzi S.A. a fost aprobat ă  prin 
Hotărârea A.G.E.A. nr. 15 din 24.05.2013 si prin H.C.L. Tecuci nr. 
79/24.05.2013, începârid cu data de 01.06.2013. 

Prin Rezolu ţia nr. 12301/05.08.2013 a 	Oficiului Registrului 
Cornerţului de pe lângă  Tribunalul Galaţi, a fost adrnis ă  cererea de 
depunere si rnenţionare acte forrnulat ă  de ac ţionarul unic, privind 
dizolvarea societ ăţii si nurnire lichidator. Hotărârea A.G.E.A. nr. 15 din 
24.05.2013 a fost publicată  în Monitorul Oficial partea a- IV-a nr. 
3262/19.06.2013. 



În cadrul procedurii de lichidare, s-a efectuat înventarierea 
patrirnoniului si a fost întocmit blian ţul contabil încheiat la data de 
30.06.2013. 

În vederea recuper ării crean ţelor deţinute de entitatea Pie ţe-Zone 
Verzi S.A., de la clien ţii pentru care au fost încheiate contracte de 
închiriere a bunurilor mobile (mese, tarabe), sau a bunurilor imobile eu 
destinaţia de spaţii comerciale, au fost promovate ac ţiuni în instanţă . 

Titlurile executorii r ămase definitive au fost puse în executare sitil ă  
prin executor judecătoresc. 

Pentru moderniz ărie efeetuate de societatea Pie ţe Zone Verzi S.A. 
Tecuci la clădirile aflate în patrimoniul U.A.T. Municipiul Tecuci si cu 
acordul acestuia, prin H.C.L. nr.19/16.02.2015, s-a hot ărât achizi ţionarea 
acestor modernizări la valoarea net ă  în surnă  de 399.676,53 lei. 

In baza contractului de furnizare nr. 9 1 28/PJ/03 .03 .20 1. 5, Unitatea 
Adrninistrativ-Teritorial ă  Municipiul Tecuci, în calitate de achizitor, a 
achitat la data de 1 1.03.2015 valoarea acestor rnoderniz ări. 

Cu ordinul de plată  nr. 1 din data de 26.02.2015 s-a restituit la 
bugetul local al Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tecuci 
contribu ţia primită  în baza Convenţiei nr. 14378/PJ/21.05.2013 în sumă  
de 365.000 lei i prejudiciile calculate până  la data plăţii în sumă  de 
24.020 lei. 

Au fost achitate c ătre ac ţionarui majoritar U.A.T. Municipiul 
Tecuci, dividendele cuvenite pentru exerci ţiul financiar încheiat la data 
de 3 1. . 1 2 .20 1 2 suma de 281.186 lei în lunile februarie si rnartie 2015. 

In baza Protocolului din data de 18.02.2015 si a anexei acestuia, a 
fost înregistrat ă  în evidenţa eontabilă  a societăţii Pieţe Zone Verzi S.A. 
Tecuci obligaţia datorată  către societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L, 
pentru contractele de lucr ări la monurnentele funerare încasate si 
neexecutate de 75.844 lei, sum ă  care a fost achitat ă  la data de 
18.03.2015. 

În baza unui Raport de evaluare, întocmit de c ătre un expert 
evaluator autorizat, au fost valorificate bunurile mobile, de natura 
obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe af1ate în proprietatea societ ăţii 
Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci, c ătre: 
- U.A.T. Municipiul Tecuci, contract de furnizare nr. 7985/PJ/23.02.2015 

si a facturii nr. 25702/23.02.2015, în valoare total ă  de 424.707,80 lei; 
- Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci, contract de furnizare nr.06/27.02.2015 si 
a facturii nr. 25703/27.02.2015, în valoare total ă  de 2.436,08 lei. 

A fost efectuată  o selecţie de oferte în vederea efectu ării evaluării 
bunurilor imobile din patrimoniul societ ăţii. A fost încheiat contractul 
nr.19/07.09.2015 cu societatea Ascent Creative Solution SRL, care a 
evaluat bunurile immobile af1ate în patrimonial societ ăţii Pieţe Zone 
Verzi S.A. Bunurile proprii au fost închiriate c ătre societatea Pie ţe Prest 
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Tec SRL Tecuci, în baza contractului de închiriere nr. 1399/09.05.2016, 
cu suma de 25.000 lei/lun ă  plus TVA până  la valorificarea acestora. 

La data de 3105.2017 am denun ţat acest contract întrucât bunurile 
immobile au fost valorificate. 

In luna octornbrie 2016, au fost scoase din eviden ţa contabilă  
obligaţile datorate unor furnizori si asupra c ărora a intervenit termenul 
general de prescrip ţie de trei ani, potrivit art. 2.517 N.C.C, iar pe cale de 
consecinţă  aceaste surne au r ărnas la dispozi ţia societăţii si înregistrate la 
venituri în surnă  de 3 5. 1 00,75 lei. 

Lichidatorul societăţii Pieţe-Zone VERZI SA a inforrnat în mai 
multe rânduri ac ţionarul UAT Municipiul Tecuci c ă  prin HCL Tecuci nr. 
365 din data de 18.12.2015 s-a aprobat înten ţia de achizi ţionare de c ătre 
Municpiu1 Tecuci a inventarului de ţinut de societatea Pie ţe Zone Verzi 
S.A. Tecuci si s-a împuternicit comisia de negociere în vederea achizi ţiei, 
iar din lipă  de fonduri nu s-a reu şit finalizarea acestei ac ţiuni si că  se 
impun rnăsuri urgente terminarea lichidarii. 

Arn prezentat, ac ţionarului rnajoritar obliga ţiile societăţii, necesarul 
fondurilor băneti pentru stingerea pasivului si un tabel previzionat 
privind fondurile încasate si planul de distribuire. 

Cuantumul valoric al îmobilelor din patrirnoniul societ ăţii care 
deservesc Pia ţa Centrală  din Tecuci este rnare, tranzac ţie care nu ar fi 
realizabilă  în cursul anului 2017, astfel c ă  lichidatorul a propus vânzarea 
în parte a irnobilelor pentru surn ă  necesară  stigerii pasivului. 

Cu adresa noastr ă  nr. 157/25.04.2017, transmis ă  Consiliului Local 
Tecuci, am prezentat lista bunurilor din patrirnoniul societ ăţii si lista 
bunurilor propuse pentru încheierea unui contract de vânzare-curnp ărare, 
în limita bugetului de investi ţii aprobat al ac ţionarului majoritar U.A.T 
Municipiul Tecuci. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Tecuci nr. 88/27.04.2017, s-a 
aprobat achizitionarea irnobilelor de c ătre Municipiul Tecuci, în limita 
bugetului de investi ţii aprobat, surnă  necesară  pentru plata obliga ţiilor 
datorate de c ătre societatea Pie ţe-Zone Verzi S.A. Tecuci si pentru 
restituirea capitalului social (stingerea pasivului). 

In baza Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 88/27.04.2017, fost 
încheiat contractul de vânzare-cump ărare nr. g8/27 0.2O 7, prin care 
U.A.T Municipiul Tecuci a curnp ărat în parte bunuri imobile în sumă  de 
449.510,77 lei. 

Surnele încasate au fost utilizate pentru stingerea pasivului 
societăţii: restituire capital social, restituire surne îrnprumutate de c ătre 
acţionarul majoritar, plata irnpozitelor si taxelor locale si a cheltuielilor de 
procedură . 

Au fos scoase din eviden ţa contabilă  investiţiile în curs de execuţie 
în sumă  de 60.241,73 lei, constând în diverse proiecte si lucrări 

:, 



contractate si nefinalizate de c ătre fostul Serviciul Pubic Administra ţia 
Pieţelor, Oborului, Băii Comunale si societatea aflată  în lichidare. 

Aceste lucrări rămân la dispozi ţia ac ţionarului majoritar în situa ţia 
în care rnai pot fi utilizate. 

La data întocmirii prezentului raport, societatea Pie ţe-Zone Verzi 
S.A., mai are de încasat debite restante şi penalităţi de întarziere de la 
debitori af1a ţi în procedura de executare silit ă  sau litigioasă, dosare aflate 
pe rolul birourilor executorilor judec ătoreti sau a instanţelor si de la 
societatea Pie ţe Prest Tec SRL. 

Solicită ri adresate Consiliului Local Tecuci: 
1) Avand in vedere c ă  se impun rnăsuri urgente pentru finalizarea 
lichidării, că  termenul prevăzut de lege este dep ă it, operaţiunile de 
lichidare sunt spre final, pasivul societ ăţii af1ate în lichidare a fost stins, 
pentru încasarea creantelor în procedura execut ării silite ar fi necesrar ă  o 
perioadă  mare de tirnp, veniturile din lichidarea persoanei juridice se 
cuvin asociatului unic care nu se impoziteaz ă, potrivit art. 93din Legea 
227/2015, privind Codul fiscal, precum si ale dispozitiilor art. 1566-1586 
din Codul civil, am propus cesiunea crean ţelor către UAT Municipiul 
Tecuci, cu titlu de venituri lin lichidarea persoanei juridice, astfel: 
- Contract de cesiune de creante nr. 3 0 8/ 1 3 . 06 . 20 1 7 prin care societatea 
Pieţe-Zone Verzi S.A, în calitate de cedent, cesioneaz ă  către UAT 
Municipiul Tecuci creanta în sum ă  de 43 .303,92 lei, pe care o are fata de 
debitorii ceda ţi af1aţi în procedura execut ării silite sau în procedura de 
falirnent. 
- Contract de cesiune de creante nr. 311/14.06.2017, prin care societatea 
Pieţe-Zone Verzi S.A, în calitate de cedent, cesioneaz ă  către UAT 
Municipiul Tecuci crean ţa în sumă  de 29.750 lei, pe care o are fa ţă  de 
societatea Piete Prest Tec SRL, aferent ă  facturii nr. 25740/29.05.2017, 

,. 	i  reprezentand chirie rnobile pentru luna mai 20 1 7. 

2) Aprobarea protocolului de predare - primire nr. 309/13.06.2017, prin 
care U.A.T Municipiul Tecuci preia bunurile r ămase la terminarea 
lichidării de la societatea Pie ţe-Zone Verzi S.A, cu titlu de venituri din 
lichidarea persoanei juridice, în condi ţiile art. 260, alin. 11 din Legea 
31/1990 si ale art. 249 din Codul civil. 

Actul de proprietate, asupra bunurilor transferate, va fi protocolul 
de predare primire şi Rezolu ţia Directorului Registrului Comer ţului la 
terminarea lichidării. 

După  cesiunea crean ţelor si transferul bunurilor r ămase la 
terminarea lichidării, lichidatorul va întocmi un bilan ţ  de lichidare , care 
se va publica pe site-ul oficiului registrului comer ţului si un raport final al 
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lichidării care va fi supus aprob ării acţionarului majoritar în vederea 
publicării în Monitorul Oficial partea a- IV-a. 

Cu toată  considera ţia! 

Tecuci 15.06.2017 

Lichidator, 
C.I.I. Postolache Co 
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Contract de Cesiune de Creante 
Nr. 308/13.06.2017 

Incheiat la Tecuci astazi 13.06.2017 
Partile: 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918,  nr. 66, jud Galaţi, reprezentat ă  prin primar 
Cătălin Constantin Hurdubae si director economic Nicoleta T ăpoi —în 
calitate de Cesionar 

sI 

Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A., cu sediul social în municipiul 
Tecuci, str. 13 septembrie nr.1A, înmatriculat ă  la O.R.C. sub nr. 
J17/690/2010, cod unic de înregistrare fiscal ă  R027220245, prin C.I.I. 
Postolache Costel, lichidator al societ ăţii numită  prin Rezoluţia nr. 
12301/05.08.2013 a Oficiului Registrului Comer ţului de pe lângă  Tribunalul 
Galaţi în calitate de Cedent 

Avand in vedere: 

-ca societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A. este în procedura de 
lichidare voluntară, că : 

- operaţiunile de lichidare sunt spre final, iar pentru încasarea 
creanţelor în procedura execut ării silite ar fi necesrar ă  o perioadă  mare de 
timp; 

- U.A.T. Municipiu Tecuci este ac ţionarul unic al societăţii af[ate în 
lichidare; 

- veniturile din lichidarea persoanei juridice se cuvin asociatului unic, 
iar acestea nu se impozitează  potrivit art. 93din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal; 

-dispozitiile art 1566-1586 Cod Civil. 

De comun acord au hotarat: 

Art 1 Obiectul Contractului 

Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A., in calitate de Cedent cesioneaza 
catre UAT Municipiul Tecuci, in calitate de Cesionar, creanta totala in surna 

Contract de Cesiune de Creante 	 Page 1 



de 43.303,92 lei, pe care o are fata de debitorii ceda ţi înscrii în lista anexă  la 
prezentul contract, debitori afla ţi în procedura execut ării silite sau în 
procedura de falirnent. 
Creantele cedate isi pastreaza garantiile initiale (penalitati contractuale, etc). 

Art 2 Garantii 

Societatea PIETE-ZONE VERZI S.A in calitate de cedent declar ă  
cesionarului că  aceste crean ţe sunt incerte, iar debitorii ceda ţi se află  în 
procedura executării silite sau în procedura de faliment si flU garanteaza pe 
cesionar pentru încasarea în totalitate a crean ţelor, a solvabilităţii prezente si 
viitoare a debitorilor cedaţi. 
Art 3 Publicitate si prioritati 

UAT Municipiul Tecuci, in calitate de cesionar va notifica executorii 
judecătoreti privind prezenta cesiune, iar cesionarul va comunica conturile 
de execuţie bugetară  în care vor fi virate sumele încasate. 
Art 4 . Pretul cesiunii 
Creanta a fost cedata la valoarea nominala. Pretul constituie venituri din 
lichidarea societăţii Pieţe Zone Verzi SA cuvenite asociatului unic. 

Art 5 Litigii 

Orice litigiu dintre parti va fi solutionat pe cale amiabila. Daca partile nu se 
inteleg litigiul dintre parti va fi solutionat de instanta competenta de la 
domiciliul cesionarului. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi 13.06.2017, in Tecuci in patru 
exemplare din care unul pentru parti si dou ă  pentru a fi comunicate 
executorilor judec ătoreti. 

CEDENT 
	

CESIONAR 
PIEŢE-ZONE VERZI S.A 

	
UAT Muricipiu1 

Tecuci 
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Contract de Cesiune de Creante 
Nr. 311/14.06.2017 

Incheiat la Tecuci astazi 14.06.2017 
Partile: 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918,  nr. 66, jud Galaţi, reprezentat ă  prin primar 
Cătălin Constantin Hurdubae si director economic Nicoleta T ăpoi —în 
calitate de Cesionar 

SI 

\- 	 Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A., cu sediul social în municipiul 
Tecuci, str. 13 septembrie nr. 1A, înmatriculat ă  la O.R.C. sub nr. 
J17169012010, cod unic de înregistrare fiscal ă  R027220245, prin C.I.I. 
Postolache Costel, lichidator al societ ăţii numită  prin Rezoluţia nr. 
12301/05.08.2013 a Ofîciului Registrului Comer ţului de pe lângă  Tribunalul 
Galaţiin calitate de Cedent 

Avand in vedere: 

-ca societatea PIE ŢE-ZONE VERZI S.A. este în procedura de 
lichidare voluntară, că : 

- operaţiunile de lichidare sunt spre final, iar pentru încasarea 
creanţelor ar fi necesrară  o perioadă  mare de timp; 

- U.A.T. Municipiu Tecuci este ac ţionarul unic al societăţii afîate în 

\-, 	lichidare; 
- veniturile din lichidarea persoanei juridice se cuvin asociatului unic, 

iar acestea nu se impozitează  potrivit art. 93din Legea 227/20 1 5 privind 
Codul fiscal; 

-dispozitiile art 1566-1586 Cod Civil. 

De comun acord au hotarat: 

Art 1 Obiectul Contractului 

Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A., in calitate de Cedent cesioneaza 
catre UAT Municipiul Tecuci, in calitate de Cesionar, creanta în suma de 
29.750 lei, pe care o are fata de debitorea Pie ţe Prest Tec SRL, aferent ă  
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facturii nr. 25740/29.05.2017, reprezentând chirie imobile pentru luna rnai 
2017 
Societatea Pie ţe Prest Tec SRL , îriregistrat ă  la registrul comer ţului cu nr. 
J17/385/2013, cod de identificare fiscal ă  31434115 va achita obliga ţia 
datorată  către UAT Municipiul Tecuci în contul îndicat de cesionar. 

Art 2 Garantii 

Societatea PIEŢE-ZONE VERZI S.A in calitate de cedent declar ă  
cesionarului că  acestă  creanţă  este certă, lichidă  si exigibilă  si rezultă  din 
contractul de închiriere nr. 135/09.05.2016. 
Art 3 Publicitate si prioritati 

UAT Municipiul Tecuci, in calitate de cesionar va notifica Societatea Pie ţe 
Prest Tec SRL, privind prezenta cesiune, iar cesionarul va comunica 
conturile de execuţie bugetară  în care vor fi virate sumele încasate. 
Art 4.. Pretul cesiunii 
Creanta a fost cedata la valoarea nominala. Pretul constituie venituri din 
lichidarea societăţii Pieţe Zone Verzi SA cuvenite asociatului unic. 

Art 5 Litigii 

Orice litigiu dintre parti va fi solutionat pe cale amiabila. Daca partile nu se 
inteleg litigiul dintre parti va fi solutionat de instanta competenta de la 
domiciliul cesionarului. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi 14.06.2017, in Tecuci in patru 
exemplare din care unul pentru parti si dou ă  pentru a fi comunicate 
executorilor judec ătoreti. 

CEDENT 
	

CESIONAR 
PIEŢE-ZONE VERZI S.A 

	
UAT Municipiul 

Tecuci 

Im- 
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PIEŢE-ZONE VERZI S.A., 	
,1/2 #, 1. 

Municipiul Tecuci, str. 13 septembrie nr. 1 A, 
J17/690/2010. 
Cod unic de înregistrare fsca1 ă : R027220245 

Lista bunurilor imobile rămase în urma lichidării care vor face obiectul transferului c ătre 
UAT Municipiul Tecuci pe bază  de protocol. 

Nr. Denumire 

Valoarea de 

inv 

Amortizare 

cumulata 

31.05.2017 

Valoarea 

ramasa 

31.05.2017 inv 

1002 Împrejmuire pia ţă  3.730,00 490,07 3.239,93 

1004 Acoperis Fântân ă  artezian ă  13.329,00 4.998,38 8.330,63 

1005 
Acoperis pe structura metalic ă  Piata m ă rfuri 

industriale 272.250,00 2.835,94 269.414,06 

3041 Spaţiu comercial + Spa ţ iu de cazare 681.290,00 27.373,26 653.916,74 

3042 Spa ţ iu comercial C16 Magazine + Chioc 37.380,00 10.351,38 27.028,62 

3045 Structură  metal si acoperis tonete cartofi 15.561,00 4.309,20 11.251,80 

3048 

Construc ţ ie Piaţă  Agroalimentară  
Produc ă tori Liberi 2.076.528,00 97.337,25 1.979.190,75 

3053 

Spa ţiu comercial c9/2 Magazine Tonete 

Rigips = 23 tonete 100.691,00 9.439,78 91.251,22 

3059 Construc ţ ie C14- Grup Sanitar 24.321,00 2.280,09 22.040,91 

Total 3.225.080,00 159.415,35 3.065.664,65 

\S-., 


