
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.c. ECO TG SRL Tîrgu Neamţ 
 de declanşare a procedurii insolvenţei 

 
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere, 
Hotărârea Adunării generale a acţionarilor s S.c. ECO TG SRL luată în şedinţa din data de 

29.09.2017 privind declanşarea insolvenţei, privind această societate comercială; 
 Expunerea de motive înregistrată cu nr.16954/29.09.2017 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate al A.G.A. la S.c. ECO TG SRL Târgu Neamţ; 
 Prevederile Legii nr.85/2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

          Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
În temeiul prevederilor art.35 alin.1 şi art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. S.c. ECO TG SRL Târgu Neamţ să fie supusă Legii nr.85/2014 a insolvenţei. În acest sens 
se va întocmi şi înainata Tribunalului Neamţ o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă, prev. de 
Legea nr.85/2014 (împreună cu declaraţia pe proprie răspundere prev. de art.67 lit.g, i, j, şi l din Legea 
nr.85/2014) în cazul în care se va solicita reorganizarea societăţii; 

Art.2. Se împuterniceşte d-na Marian Mihaela pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare 
ducerii la îndeplinire a procedurii, respectiv redactarea – cu asistenţa serviciului Juridic din Primăria 
oraşului Tîrgu Neamţ – şi semnarea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă incluzând propunerea 
de numire a unui practician, precum şi întocmirea şi înaintarea celorlalte documente prev. de art. 67 din 
Legea nr.85/2014 şi a celor care se vor impune pe parcursul judecării cauzei; 
 Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
Nr._296___________ 
din    03.10.2017  

 
                                         Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier local, Onu Gică 

                     
Contrasemnează, 

                          Secretar oraş, 
                                              Cons.jur. }u]u Ion 

 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:             19 
Pentru:                14 
Împotrivă: 
Abtineri:              5 
 
 


