
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind numirea Administratorului special  

al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ,  
Având în vedere: 

- HCL nr. 369/22.12.2017 privind desemnarea Administratorului special al S.C. CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu-Neamţ în persoana dl. Boroianu Constantin ca administrator 
special.  

- Adresa cu nr. 17002/04.12.2018 prin care dl Boroianu doreşte încetarea activităţii; Adresa nr. 
1285/29.01.2019 al administratorului judiciar al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. 
prin care se înaintează cererea de încetare a activităţii dl. Boroianu Constantin; 

- Prevederile art. 52, art. 55 şi art. 56 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 161, art. 162, art. 190 alin. 1 şi 3, art. 193 din Ordinul nr. 2594/10.10.2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a 
înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor; 

- HCL nr. 147/30.06.2016  privind numirea componenţei AGA a S.C. CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu – Neamţ, pentru mandatul 2016-2020, modificat prin HCL nr. 
211/23.09.2016; 

- HCL nr. 333/24.11.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu - 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. 2147/12.02.2019;  

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. (1) Se ia act de încetarea din funcţia de administrator statutar al S.C. CENTRUL DE 

ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu – Neamţ în persoana dl. GRĂDINARU PAUL ANDREI, conform 
art. 54 din Legea 85/2014. 

(2) Se ia act de încetarea din funcţia de administrator special al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE 
URBANĂ S.R.L. Târgu – Neamţ în persoana dl. BOROIANU CONSTANTIN, ca urmare a demisiei, 
numit prin HCL nr. 369/22.12.2017. 

Art. 2. Se aprobă numirea Administratorului special al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE 
URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ, CUI RO31716906, înregistrată la ORC Neamţ sub nr. J27/310/2013, cu 
sediul social în Tg. Neamţ, Bd. Ştefan cel Mare nr. 48B, etaj 2, cam. 1, jud. Neamţ, în persoana dl. 
SECARĂ VASILE, cetăţean român, născut la data de 17.11.1963 în municipiul Piatra Neamţ, jud. 
Neamţ, domiciliat în Târgu – Neamţ, str. Codrului bl. B8, sc. C, ap. 43, jud. Neamţ,  CNP nr. 



1631117270602, identificat cu CI seria NT nr. 966580 eliberat la data de 17.11.2017 de către SPCLEP 
Târgu Neamţ.  

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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 369/22.12.2017. 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanţii Consiliului local al 

oraşului Târgu Neamţ în AGA a S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L., numiţi prin HCL 
nr. 147/30.06.2016 modificată prin HCL nr. 211/23.09.2016. 

Art. 6. Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va comunica 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
           
          Iniţiator,                                                                                        Avizat legalitate, 

      Primar,                                                                                           Secretar oraş  
Harpa Vasilică                                                                                   jr. Isabela Sabin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS                          
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE                                                                             APROB, 
                                                                                                                   PRIMAR  
Nr. 2147/12.02.2019                                                                          Harpa Vasilică 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind revocarea din funcţie şi numirea Administratorului special  

al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ 
 
 

     Ca urmare a prevederilor HCL nr. 333/24.11.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. 
C.I.U. 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. 4686/103/2017 având ca 
obiect faliment - cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) debitor S.C. CENTRUL DE 
ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ. 

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. 



Prin HCL nr. 369/22.12.2017 privind desemnarea Administratorului special al S.C. CENTRUL 
DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ a fost desemnat dl. Boroianu Constantin ca 
administrator special. Prin adresa cu nr. 17002/04.12.2018 şi adresa cu nr. 1285/29.01.2019 al 
administratorului judiciar al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. se înaintează cererea 
de încetare a activităţii dl. Boroianu Constantin. 

       Conform prevederilor art. 161, art. 162, art. 190 alin. 1 şi 3, art. 193 din Ordinul nr. 
2594/10.10.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor 
comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, înscrierea în registrul comerţului 
a modificărilor suferite de persoana juridică se face astfel: 

Art. 161 (1)Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de 
conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate 
şi/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însoţită de: 

a)hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original; 
b)actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului 

reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în copie certificată de parte; 
c)specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare şi/sau de conducere ori 

al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în original; 
d)declaraţia pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege 

pentru deţinerea acestor calităţi, în original; 
e)informaţiile din cazierul fiscal, în original; 
f)dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor 

directoratului, în original; 
g)dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original. 

(2)În situaţia în care un membru al organelor de administrare şi/sau de conducere ori de control 
este o persoană juridică, la cererea de înregistrare se ataşează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. 
(1) lit. a) şi d)-g) şi următoarele: 

a)copie de pe certificatul de înregistrare a persoanei juridice, certificată de parte; 
b)actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului său, în original; 
c)copie, certificată de parte, de pe actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al persoanei 

juridice şi specimenul său de semnătură, în original. 
(3)La cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de 

conducere şi de control ale grupurilor de interes economic şi ale societăţilor cooperative se va ataşa şi 
certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei, în original sau în copie certificată. 

(4)La cererea de înregistrare de menţiuni privind schimbarea administratorilor, în cazul societăţii în 
nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată şi al grupului de interes economic, se 
ataşează, pe lângă înscrisurile prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz, actul constitutiv actualizat. 

(5)Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător oricărei persoane juridice înmatriculate în 
registrul comerţului, dacă administratorul schimbat a fost desemnat prin actul constitutiv, cu excepţia 
societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor în comandită pe acţiuni. 

Art. 162 Cererea de înregistrare a modificării datelor de identificare a membrilor organelor de 
administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care 
îndeplinesc această calitate va fi însoţită de copia actului de identitate, certificată de parte, şi, după 
caz, de actele în baza cărora s-a efectuat modificarea sau de certificatul de înscriere de menţiuni, în 
cazul membrilor persoane juridice. 

 



 
Art. 190 (1)În registrul comerţului, în baza actelor menţionate, se înregistrează următoarele 

menţiuni: 
i)modificarea actelor constitutive ale debitorului persoană juridică la solicitarea 

administratorului judiciar, pe cheltuiala debitorului, pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile 
de confirmare a planului de reorganizare; 

(…) 
(3)Înregistrarea menţiunilor referitoare la modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice 

care sunt supuse procedurii insolvenţei se realizează conform procedurii specifice fiecărei modificări. 
Cererea va fi însoţită de hotărârea judecătorească irevocabilă de confirmare a planului de reorganizare 
şi de o copie certificată a acestui plan şi de dovada achitării taxelor legale§\ a timbrului judiciar de 
valoare corespunzătoare. 

(4)Înregistrarea menţiunii privind desemnarea administratorului special se efectuează 
conform dispoziţiilor art. 161 şi 162, care se aplică în mod corespunzător. 

Art. 193 Orice alte menţiuni care se efectuează la debitori înregistraţi în registrul comerţului asupra 
cărora este incidenţă procedura insolvenţei se înregistrează în registrul comerţului cu respectarea 
corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei secţiuni. 

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

 
 

Iftode Oana - Maria Sef Serviciul Juridic - Contencios, 

 

 

Ecaterina Iosub Director executiv Directia Buget-Contabilitate, 

RU si dezvoltare locala 

 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
             PRIMAR 
Nr. 2147/12.02.2019    
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind revocarea din funcţie şi numirea Administratorului special  
al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ 

 
  

Având in vedere:  
- HCL nr. 369/22.12.2017 privind desemnarea Administratorului special al S.C. CENTRUL DE 

ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Târgu-Neamţ prin care a fost desemnat dl. Boroianu Constantin ca 
administrator special.  

- Adresa cu nr. 17002/04.12.2018 prin care dl Boroianu doreşte încetarea activităţii; 
- 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. 333/24.11.2017 privind aprobarea hotărârii A.G.A. a S.C. C.I.U. S.R.L. TG. Neamţ de 

declanşare a procedurii insolvenţei; 
Vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind revocarea din funcţieşi numirea 

Administratorului special al S.C. CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂ S.R.L. Tg. Neamţ.  
 
                                                                 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


