
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea Administratorului special  
al S.C. ECO TG  S.R.L. Tg. Neamţ 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ,  
Având în vedere: 

- Adresa nr. 3614/18.12.2017 a administratorului judiciar ALPINSIOLV SPRL Piatra Neamţ, 
înregistrată în instituţie sub nr. 22274/19.12.2017 prin care se notifică începerea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva S.C. ECO TG  S.R.L. Tg. Neamţ; 

- Prevederile art. 52 şi următoarele din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- HCL nr. 296/03.10.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. ECO TG S.R.L. TG. Neamţ 
de declanşare a procedurii insolvenţei; 

- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate comun al Serviciului Juridic – Contencios şi al 
Direcţiei Buget Contabilitate, înregistrate cu nr. 22303/19.12.2017;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 alin. 2 lit. a alin. şi art. 45 alin. 5, din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă desemnarea Administratorului special al S.C. ECO TG S.R.L. Tg. Neamţ, CUI 

RO26380973, înregistrată la ORC Neamţ sub nr. J27/11/2010, cu sediul social în Tg. Neamţ, Bd. 
Ştefan cel Mare nr. 48B, biroul 1, jud. Neamţ, în persoana dl./d-
nei._____________________________. 

Art.2.  Dl./ D-na.______________________________ se legitimează cu CI seria 
______nr.____________ eliberat la data de _________________de 
către_______________________. 

Art.3.  Atribuţiile administratorului special sunt cele date de prevederile art. 56 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va comunica 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
                                                                            
 
 
                                                                              Iniţiator, 

Primar, 
Harpa Vasilică 

                                                                                                             Avizat legalitate, 
    Secretar oraş Tîrgu Neamţ 

                   Cons.jr. Ţuţu Ion 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS                          
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE                                                                             APROB, 
                                                                                                                   PRIMAR  
Nr. 22303/19.12.2017                                                                          Harpa Vasilică 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind desemnarea Administratorului special  

al S.C. ECO TG  S.R.L. Tg. Neamţ 
 
 

     Ca urmare a prevederilor HCL nr. 296/03.10.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. 
ECO TG S.R.L. TG. Neamţ de declanşare a procedurii insolvenţei, pe rolul Tribunalului Neamţ – Secţia 
a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal este înregistrat dosarul cu nr. 4625/103/2017 având 
ca obiect faliment - cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)                                  
debitor S.C. ECO TG S.R.L. TG. Neamţ. 

Prin adresa nr. 3614/18.12.2017 a administratorului judiciar ALPINSIOLV SPRL Piatra Neamţ, 
înregistrată în instituţie sub nr. 22274/19.12.2017 se notifică, printre altele, începerea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. ECO TG S.R.L. Tg. Neamţ precum şi convocarea 
adunării generale a asociaţiilor/asociatului unic a debitoarei pentru alegerea/numirea unui administrator 
special. 

Conform prevederilor legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare după deschiderea procedurii, adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul 
special (art. 52). Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice va fi 
convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului 
special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul 
judiciar/lichidatorul provizoriu (art. 53 alin. 1).  

Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau 
de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligaţia predării gestiunii 
(art. 54). 

După deschiderea procedurii şi numirea administratorului special, adunarea generală a 
acţionarilor/asociaţilor/membrilor îşi suspendă activitatea şi se va putea întruni, la convocarea 
administratorului judiciar, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de prezenta lege (art. 55). 

Administratorul special are următoarele atribuţii, conform art. 56 din aceiaşi lege: 
a)participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 
ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84; 
b)formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; 
c)propune un plan de reorganizare; 
d)administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea 
planului, doar în situaţia în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare; 
e)după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi situaţia 
financiară de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea 
raportului; 
f)primeşte notificarea închiderii procedurii. 

 



După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce şi activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului 
special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor/membrilor. 

Având în vedere prevederile legii 85/2014 supunem spre dezbatere prezentul proiect de hotărâre. 
 

Iftode Oana - Maria Sef Serviciul Juridic - Contencios, 
 

 

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      

             PRIMAR 
Nr. 22303/19.12.2017    
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind desemnarea Administratorului special  
al S.C. ECO TG  S.R.L. Tg. Neamţ 

 
  

Având in vedere:  
- Adresa nr. 3614/18.12.2017 a administratorului judiciar ALPINSIOLV SPRL Piatra Neamţ, 

înregistrată în instituţie sub nr. 22274/19.12.2017 prin care se notifică începerea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva S.C. ECO TG  S.R.L. Tg. Neamţ; 

- Prevederile art. 52 şi următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- HCL nr. 296/03.10.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. ECO TG S.R.L. TG. Neamţ 
de declanşare a procedurii insolvenţei; 

Vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind desemnarea Administratorului special al 
S.C. ECO TG S.R.L. Tg. Neamţ. 

 
                                                                 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


