ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREANR.
DIN 30 .1O.2017
Privind: : Acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de oran deliberativ al
asociatului UAT Municipiul Tecuci privind
reducerea indemnizatiei
adininistratoruluildirectoruluj general al Societ ătii ZOOLAND TEC SRL.
Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 58946/17.10.2017;
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în
datade 30 .10.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorniui, înregistrată sub nr.58947/17.10.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic , înregistrat sub
nr.58948/1 7. 10.201 7;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.
In baza prevederilor:
- referatului nr.57198/09.10.2017 emis de c ătre Direcţia Generală Economică Serviciul Buget Contabilitate;
- HCL nr.127/09.06.2017 privind acordul asociatului- UAT Municipiul Tecuci
referitor la dizolvarea, lichidarea si radierea societăţii ZOOLAND TEC SRL;
- Art. 36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.252 alin 2 lit.b) , art.233 alin 2 si alin 3din Legea nr.31/1990 a societ ăţilor
republicată cu modificările si completările ulterioare;
-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1 Asociatul - UAT Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ - Consiliul
Local Tecuci este de acord cu reducerea indemniza ţiei Administratorului/Directorului
General al Societăţii ZOOLAND TEC SRL- DL TUDOR SPIRIDON, începând cu data de
O 1. 1 1 .20 1 7, de la 4000 lei la 1 000 lei,până la preluarea func ţiei de către lichidatorul numit.
Art.2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire de Administratorul societ ăţii.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la cuno ştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municipiului Tecuci.
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SECRETAR.
Jr. VALERICA FOTACHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR. 58947
DIN 17.10.2017

Privind: Acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de oran
deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea
indemnizatiei administratorului/directorului 2eneral aI Societ ătii
ZOOLAND TEC SRL.
Prin HCL nr.127/09.06.2017 Consiliul Local Tecuci ca organ deliberativ
al asociatului UAT Municipiul Tecuci i-a exprimat acordul privind dizolvarea,
lichidarea si radierea societ ăţii ZOOLAND TEC SRL Tecuci.
De asemenea, Consiliul Local Tecuci i-a exprimat acordul privind
numirea lichidatorului care va îndeplini toat ă procedura privind lichidarea si
radierea societ ăţii de la Registrul Comer ţului.
Potrivit prevederilor art. 252 din Legea nr.3 1/1991 pân ă la preluarea
funcţiei de către lichidator, administratorul societ ăţii continuă să-şi exercite
atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la art.233.
Motivat de faptul c ă volumul de muncă a administratorului s-a redus
substanţial, doar la acele activit ăţi prevăzute de art. 233, este necesar ă reducerea
indemnizaţiei administratorului societ ăţii de la 4000 lei la 1 000 lei.
Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că este necesar ă
promovarea unui proiect de hot ărâre privind reducerea indemniza ţiei lunare a
administratorului de la 4000 lei la 1 000 lei, pân ă la preluarea funcţiei de către
lichidator.
PRIMAR
Cătălin Constantin HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
RAPORT DE SPECIALITATE
NR. 58948 /17.10.2017

Privind: Acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de oran
deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea
indemnizatiei administratorului/directorului 2eneral al Societ ătii
ZOOLAND TEC SRL.
Art. 36 alin 2 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată în 2007 cu modific ările si completările ulterioare, prevede
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes local, iar art. 36 alin 3 lit. c) din ace1ai act
normativ prevede : consiliul local exercit ă, în numele unităţii administrativteritorjale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute
la societăţi comerciale sau regii autonome, în condi ţiile legii.
Prin HCL nr. 1 27/09.06.20 1 7 Consiliul Local Tecuci ca organ deliberativ
al asociatului UAT Municipiul Tecuci i-a exprimat acordul privind dizolvarea,
lichidarea si radierea societ ăţii ZOOLAND TEC SRL Tecuci.
De asemenea, Consiliul Local Tecuci i-a exprimat acordul privind
numirea lichidatorului care va îndeplini toat ă procedura privind lichidarea si
radierea societ ăţii de la Registrul Comer ţului.
Potrivit prevederilor art. 252 din Legea nr.3 1/1991 pân ă la preluarea
funcţiei de către lichidator, administratorul societ ăţii continuă să-şi exercite
atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la art.233.
Având în vedere aceste prevederi legale,consider ăm că proiectul de
hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ
deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci, privind reducerea
indemnizaţiei administratorului , îndepline şte condiţiile de legalitate şi
oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului
local.
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Administrator (Director General)
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Document emis de : Di€ctia Generala Economica - UAT Municipiul Tecuci

Prin HCL nr. 125, 1,26 127, 128 /09.06.2017 asociatul UAT Municipiul Tecuci
prin organul sau deliberativ, Consiliul Local Tecuci si-a dat acordul privind dizolvarea,
licidarea si radierea societatilor ECOGRUOP TEC SRL, ECOPRES Ţ. ..TEC SRL,
ZOOLAND TEC SRL si Cimitirul ET. SRL. Deasemeni prin HCL nr. 171/28.07.2017
asociatul UAT Municipiul Tecuci prin organul sau deliberativ, Consiliul Local Tecuci i-a
dat acordul referitor la stabilirea remuneratiei in cuantum de 1.300 lei/luna a Iichidatorului
judiciar la societatile anate in procedura de lichidare si in care UAT Municipiul Tecuci are
calitatea de asociat majoritar.
Conform art. 252, alin. 1, lit. b) din Legea 31 /1990 a societatilor comerciale cu
modificarile ulterioare ,, pân ă Ia preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii şi d.irectorii,
respectiv membrii directoratului, continu ă să-şi exercite atribu ţiile, cu excepţia celor prevă.zute Ia
art. 233. Astfel potrivit art. 233, alin.(2) si (3) din momentul dizolv ării, directorii, administratorii,
respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi opera ţiuni. In caz contrar, ace ştia sunt personal
şi solidar răspunzători pentru acţiunile întreprinse. Interdicţia prevăzută la alin. (2) se aplic ă din
ziva expirării termenului fixat pentru durata societ ăţii ori de Ia data Ia care dizolvarea a fost
hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătoreasc ă.
Avand in vedere aceste prevederi si tinand cont de volumul extrem de redus de
activitate al administratorilor se impune ca, pana la preluarea functiei de catre lichidator,
indemnizatiile Administratorului (Directorului Genaral) de la societatile anate in procedura
de 1ich1are (ECOGROJJP TEC SRL, ECOPREST TEC SRL, ZOOLANI) TEC SRL si
CIMITIRUL ET. SRL) sa fie diminuate de la 4.000 Iei/luna Ia 1.000 lei/luna.
Pentru realizarea acestui lucru este necesar promovarea unui proiect de hotarare.
DIRECTOR GEERAL
ŢĂ POI PiCO(ETA

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE
MARIANA CRISTEA

I ntocm it,
Ec. Dasclu lonic ă

