
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ 

 de declanşare a procedurii insolvenţei 

 

            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

Hotărârea Adunării generale a acţionarilor a S.C. C.I.U. SRL  nr. 31 luată în şedinţa din 

data de 12.10.2017 privind declanşarea insolvenţei, privind această societate comercială; 

 Expunerea de motive înregistrată cu nr. 20403/16.11.2017 înaintată de Primarul 

oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al A.G.A. a S.C. C.I.U.  SRL Târgu Neamţ; 

 Prevederile Legii nr.85/2014 cu modificările şi completările ulterioare; 

             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. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Târgu Neamţ să fie supusă Legii 

nr.85/2014 a insolvenţei. În acest sens se va întocmi şi înainta 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 domnul Gradinaru Paul Andrei 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. 

 

 

                                 Initiator, 

              A.G.A. a  S.C.  C.I.U.  SRL Tîrgu Neamţ 

                            Barsan Ciprian Valeriu 

                                    Gaita Dumitru                                             Avizat legalitate, 

                                Timisescu Ovidiu                                               Secretar oras, 

                                                                                                           Cons. Jur.Ţuţu Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 

NR. 20403/16.11.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea hotărârii A.G.A.  a S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ 

de declanşare a procedurii insolvenţei 

Având în vedere: 

Hotărârea Adunării generale a acţionarilor a S.c. C.I.U. SRL  nr. 31 luată în şedinţa din 

data de 12.10.2017 privind declanşarea insolvenţei, privind această societate comercială; 

Propunerea aprobarii declansarii procedurii insolventei prev. de Legea nr.85/2014, sub 

forma concordatului preventiv, prev.de art. 23 si urmatoarele, precum si art. 38 alin.2 lit. e) 

din acelasi act normativ. 

           Existenta unor datorii  dintre care amintim: 

- furnizori-210 897.84 lei; 

-  salarii datorate-37 365.77 lei 

- asigurari sociale- 82 114.03 lei; 

- contributia unitatii la asigurarile sociale- 12 719.24 lei; 

- contributia personalului la asigurarile sociale- 25 006.89 lei; 

- contributia angajatorului la asigurarile sociale- 19 886.90 lei; 

- contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate- 23 094.00 lei; 

- impozitul pe venituri de natura salariilor- 75 725.00 lei; 

 

        Datele sunt preluate din balanta de verificare prezentata de S.C. CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA SRL Târgu Neamţ la data de 30.09.2017. 

       Avand in vedere cele mai sus mentionate, propun spre analiza si aprobare Consiliului 

Local proiectul de hotarare privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamt de 

declanşare a procedurii insolvenţei. 

PRIMAR, 

Harpa VASILICĂ 

 



S.C. CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL Târgu Neamţ 

C.U.I.:31716906, N.O.R.C.:J27/310/2013                                                             Aprob, 

Str. Stefan cel Mare, nr. 48, et.2-birou 1, Tirgu Neamt                                      Primar, 

Nr.                                                                                                                        Harpa Vasilică 

 

Raport de specialitate 

La proiectul de hotarare privind aprobarea hotărârii A.G.A. a  S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ 

de declanşare a procedurii insolvenţei 

            Având în vedere: 

Hotărârea Adunării generale a acţionarilor a S.c. C.I.U. SRL  nr. 31 luată în şedinţa din 

data de 12.10.2017 privind declanşarea insolvenţei, privind această societate comercială; 

             Prin aceasta hotarare se propune aprobarea declansarii procedurii insolventei prev. 

de Legea nr.85/2014, sub forma concordatului preventiv, prev.de art. 23 si urmatoarele, 

precum si art. 38 alin.2 lit. e) din acelasi act normativ. 

             Unul dintre motivele majore din cauza caruia se solicita intrarea in insolventa este 

lipsa fondurilor financiare pentru continuarea desfasurarii activitatii. 

           Existenta unor datorii  dintre care amintim: 

- furnizori-210 897.84 lei; 

-  salarii datorate-37 365.77 lei 

- asigurari sociale- 82 114.03 lei; 

- contributia unitatii la asigurarile sociale- 12 719.24 lei; 

- contributia personalului la asigurarile sociale- 25 006.89 lei; 

- contributia angajatorului la asigurarile sociale- 19 886.90 lei; 

- contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate- 23 094.00 lei; 

- impozitul pe venituri de natura salariilor- 75 725.00 lei; 

Datele sunt preluate din balanta de verificare prezentata de S.C. CENTRUL DE 

INTRETINERE URBANA SRL Târgu Neamţ la data de 30.09.2017. 

            Propunem spre dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea hotărârii 

A.G.A. a  S.C. C.I.U SRL Tîrgu Neamţ de declanşare a procedurii insolvenţei. 

            A.G.A. a  S.C.  C.I.U SRL Tîrgu Neamţ 

                            Barsan Ciprian Valeriu 

                                    Gaita Dumitru                                                      vizat legalitate, 

                                Timisescu Ovidiu                                                                                                                          
















