
Anex� la H.C.L. nr. 6 din 19.01.2006  
 
 
 
 
C�tre: MINISTERUL PUBLIC 
            DEPARTAMENTUL NA�IONAL ANTICORUP�IE 
            SERVICIUL TERITORIAL BAC�U 
 
 
 
 

Prezentul r�spuns la adresa Departamentului Na�ional Anticorup�ie   
din 18 noiembrie 2005 reprezint� punctul de vedere al consilierilor din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Roman cu privire la restructurarea S.C. 
GOSCOM  S. A. ROMAN. 
 
 

• Prin H.C.L. nr. 76/30.08.2004, astfel cum aceasta a fost modificat� prin 
H.C.L. nr. 99/30.09.2004, s-a hot�rât, de principiu, restructurarea S.C. 
GOSCOM  S. A. ROMAN prin scoaterea din administrarea acesteia a 
anumitor bunuri �i �i înfiin�area unei noi societ��i – S.C. ACVA SERV 
S.R.L. – care s� preia �i s� desf��oare o parte din activit��ile S.C. GOSCOM  
S. A. ROMAN. 

 

Prevederile art. 241 �i 242 din Legea nr. 31/1990  la care se face referire, au în 
vedere alte hot�râri decât cele ale Consiliului Local �i anume hot�râri ale adun�rii 
generale ale ac�ionarilor societ��ii care urmeaz� a fi restructurat�. 

 

Astfel, consider�m c� nu se poate sus�ine c� prevederile art. 241 �i 242 din 
Legea nr. 31/1990 nu au fost respectate prin H.C.L nr. 76/30.08.2004, astfel cum a 
fost modificat� prin H.C.L. nr. 99/30.09.2004 atâta timp cât, a�a cum am ar�tat, 
textele de lege mai sus men�ionate se refer� la alte hot�râri. 

Oricum, cea chemat� s� se pronun�e cu privire la respectarea sau nerespectarea 
dispozi�iilor legale cu privire la divizare este instan�a de judecat�. În cazul în care 
instan�a, dup� verific�rile efectuate, ar fi ajuns la concluzia c� aceste dispozi�ii 
legale nu au fost respectate întocmai, ar fi pronun�at o hot�râre de respingere. În 
cazul de fa��, exist� îns� o hot�râre judec�toreasc� irevocabil� (încheiereaa nr. 
1450 pronun�at� în �edin�a public� din data de 22.10.2004 în dosarul nr. 1443/2004 
aflat pe rolul Tribunalului Neam�) prin care procesul de restructurare al  S.C. 
GOSCOM  S. A. ROMAN a fost ratificat de instan�a de judecat�. 

 
• Cu privire la pretinsa înc�lcare de c�tre H.C.L. nr. 99/30.09.2004 a 

dispozi�iilor art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnic� legislativ� 
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pentru elaborarea actelor normative, ar�t�m faptul c� acest articol se refer� 
la cu totul altceva �i anume la instituirea printr-un act normativ a unor norme 
derogatorii. 

 

Prin H.C.L. nr. 99/30.09.2004 nu au fost instituite norme derogatorii, ci s-a adus 
o modificare H.C.L. nr. 76/30.08.2004. Conform  art. 57 alin. 1 din Legea nr. 
24/2000, modificarea unui act normativ este admis� dac� nu se afecteaz� concep�ia 
general� a acelui act normativ. 

În opinia noastr�, prin modificarea adus� de c�tre H.C.L. nr. 99/30.09.2004, 
concep�ia general� a H.C.L. nr. 76/30.08.2004 nu a fost afectat� în nici un caz. 
Astfel, modificarea adus� H.C.L. nr. 76/30.08.2004 prin H.C.L. nr. 99/30.09.2004 
a avut în vedere o precizare mai exact� a condi�iilor de realizare a restructur�rii 
S.C. GOSCOM  S. A. ROMAN. 

 

O alt� critic� adus� H.C.L. nr. 99/30.09.2004 a constat în aceea c� nu s-ar fi 
respectat dispozi�iile art. 44 �i 45 din Legea nr. 215/2001 privitoare la ordinea de 
zi.  

Prin dispozi�ia Primarului municipiului Roman nr. 1442 din 22.09.2004 s-a 
convocat o �edin�� ordinar� a Consiliului Local al municipiului Roman pentru data 
de 30.09.2004. Urmare a examin�rii proiectelor de hot�râri înscrise pe ordinea de 
zi (inclusiv proiectul de hot�râre privind modificarea H.C.L. nr. 76/30.09.2004) a 
�edin�ei a �edin�ei ordinare a Consiliului Local al municipiului Roman din data de 
30.09.2004, s-a emis avizul pentru legalitate nr. 46848 din 27.09.2004. 

 

A�a cum rezult� din procesul-verbal încheiat cu ocazia �edin�ei ordinare a 
Consiliului Local al municipiului Roman din data de 30.09.2004 proiectul ordinii 
de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi de c�tre consilierii prezen�i. În aceste 
condi�ii, consider�m c� au fost respectate dispozi�iile legale cu privire la ordinea de 
zi. 

 

Art. 11, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public� �i regimul 
juridic al acesteia nu a fost înc�lcat prin înfiin�area S.C. ACVA SERV S.R.L. 
Conform acestui text de lege dreptul de proprietate public� este inalienabil în 
sensul c� nu poate fi înstr�inat. 

În cazul de fa��, în capitalul social al S.C. ACVA SERV S.R.L. a fost adus 
dreptul de administrare al unor bunuri proprietate public� �i nu dreptul de 
proprietate asupra acestor bunuri. Astfel, dreptul de proprietate asupra acestor 
bunuri a r�mas în continuare în patrimoniul municipalit��ii, S.C. ACVA SERV 
S.R.L. dobândind doar un drept de administrare asupra acestor bunuri. 

De altfel, a�a cum am ar�tat �i mai sus, exist� o hot�râre judec�toreasc� 
irevocabil� (încheierea nr. 1450 pronun�at� în �edin�a public� din data de 
22.10.2004 în dosarul nr. 1443/2004 aflat pe rolul Tribunalului Neam�) prin care  
s-a autorizat constituirea S.C. ACVA SERV S.R.L. �i s-a dispus înmatricularea 
acesteia în registrul comer�ului. 
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• Cu privire la modificarea denumirii din S.C. GOSCOM S.A. în S.C. 
TERMLOC S.A. �i cu privire la schimbarea sediului ar�t�m faptul c� acestea 
s-au f�cut cu respectarea întocmai a dispozi�iilor legale, inclusiv a art. 113 
din Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale. 

 

Astfel, hot�rârea de mutare a sediului social ca �i alte modific�ri ale actului 
constitutiv se iau, conform dispozi�iilor legale în vigoare, de c�tre adun�rile 
generale ale societ��ii implicate. În cazul nostru, a�a cum rezult� din hot�rârea 
AGA a S.C. GOSCOM S.A. nr. 9/15.09.2004, aceste hot�râri au fost luate de c�tre 
singurul organ competent s� hot�rasc� cu privire la acestea �i anume: Adunarea 
General� a Ac�ionarilor. 

 

Preciz�m c� toate Hot�rârile Consiliului local susmen�ionate, au fost trimise în 
termenul legal pentru exercitarea controlului de legalitate la Prefectura Jude�ului 
Neam�, nici una dintre acestea nefiind atacat� la instan�a de contencios 
administrativ. 

 
 
 
 
Pre�edinte de �edin��                                                     Secretar, 
         Consilier,                                              Jurist Gheorghe CARNARIU 
Ec. Vasile MOCANU 
 


