
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 31.01.2019 

 
privind dizolvarea și lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO 

SERV S.A. 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 1613 din 25.01.2019 iniţiată de către 

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 1614 din 25.01.2019 întocmit de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2019 al Comisiei pentru 

administrație publică, sport și turism avizul favorabil nr. ____ din 31.01.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 31.01.2019 dat 
de către Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere s.c. nr. 568/F/20.11.2018 pronunțată de Tribunalul 
Neamț în dosarul nr. 5431/103/2018, precum și dispoziţiile Legii nr. 31/1990R 
privind societăţile comerciale; 

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă dizolvarea şi lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO 
SERV S.A., cu sediul în mun. Roman, str. Ștefan cel mare, nr. 259 (C2), CIF 
RO25357255, societate comercială la care Municipiul Roman este asociat 
majoritar cu un aport de 99,9%.   

 

Art. 2. Se dă mandat doamnei Ema Bojescu, posesor al C.I. seria __, nr.  
______ să efectueze toate demersurile necesare și să semneze toate documentele 
necesare pentru dizolvarea, lichidarea și radierea SC MUNICIPAL LOCATO 
SERV S.A. 

 



 

Art. 3. Se desemnează  lichidator al SC MUNICIPAL LOCATO SERV 
S.A., MANAGER CONT SPRL, prin practician în insolvență dl. Teofănescu 

Cezar. 
 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 

187/15.12.2008, H.C.L. nr. 145/18.10.2010, H.C.L. nr. 83/30.08.2012, H.C.L. 
nr. 136/31.10.2012 și H.C.L. nr. 107/24.06.2015 se abrogă.   

 

Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, 
potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
   
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                             Secretarul Municipiului Roman,         
    Constantin HOLBAN                                               Gheorghe CARNARIU 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea 
SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 

 
 

        S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 
187/15.12.2008, având ca acționari Municipiul Roman, cu o cotă de 99,9% din 

acțiuni și SC ACVASERV S.R.L., cu o cotă de 0,1% din acțiuni.  
 Prin Sentința civilă nr. 568/F/20.11.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț, 

s-a dispus radierea SC ACVASERV SRL din Registrul Comerțului. 
Potrivit art. 10 alin. (3) din legea 31/1990R, legea societăților, „Numărul 

acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care 

societatea are mai puţin de 2 acţionari (......), orice persoană interesată poate 

solicita instanţei dizolvarea societăţii”. 
 Cum acționarul minoritar SC APASERV SRL a fost dizolvată și radiată 

din Registrul Comerțului, SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nu își mai 

poate desfășura în acest moment activitatea în mod legal cu un singur acționar. 
 Mai mult decât atât, separat de aceste aspecte de legalitate, prin H.C.L. nr. 
223/2019, a fost înființată Direcția Municipal Locato, instituție publică cu 

personalitate juridică care funcţionează în subordinea Consiliului Local al 
municipiului Roman prin preluarea activitații S.C. MUNICIPAL LOCATO 

SERV S.A. Roman. Astfel, în prezent, SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 
nu mai are obiect de activitate, toate activitățile societății pe acțiuni fiind 

preluate de municipiul Roman și date în gestiune directă Direcției Municipal 

Locato. 
 

Drept pentru care, rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se 

pronunţe prin vot. 
        

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 1314 din 25.01.2019 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea 
S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. 

 
 
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității 
 

Prin H.C.L. nr. 223/2019, a fost înființată Direcția Municipal Locato, 
instituție publică cu personalitate juridică care funcţionează în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Roman prin preluarea activitații S.C. 

MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman. Astfel, în prezent, SC 
MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nu mai are obiect de activitate, toate 
activitățile societății pe acțiuni fiind preluate de municipiul Roman și date în 

gestiune directă Direcției Municipal Locato. 
 

Din punct de vedere al legalității 
 

S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. a fost înființată prin H.C.L. nr. 

187/15.12.2008, având ca acționari Municipiul Roman, cu o cotă de 99,9% din 

acțiuni și SC ACVASERV S.R.L., cu o cotă de 0,1% din acțiuni.  
 Prin Sentința civilă nr. 568/F/20.11.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț, 

s-a dispus radierea SC ACVASERV SRL din Registrul Comerțului. 
Potrivit art. 10 alin. (3) din legea 31/1990R, legea societăților, „Numărul 

acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care 



 

Page 2 of 2 
 

societatea are mai puţin de 2 acţionari (......), orice persoană interesată poate 

solicita instanţei dizolvarea societăţii”. 
 Cum acționarul minoritar SC APASERV SRL a fost dizolvată și radiată 

din Registrul Comerțului, SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nu își mai 

poate desfășura în acest moment activitatea în mod legal cu un singur acționar. 
 
Potrivit art. 233 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, dizolvarea societății are ca 

efect deschiderea procedurii lichidării, iar din momentul dizolvării, directorii, 
administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operaţiuni. Față 

de aceste prevederi legale, se impune desemnarea unei persoane care să poată 

semna valabil valabil actele societății în procedura dizolvării. 
 De asemenea, potrivit art. 252 din același act normativ, la lichidarea 

societății, este necesară numirea unui lichidator, se impune dezemnarea unui 

lichidator judiciar. 
 
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâra ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 
 
 
 

Director D.J.A.P., 
c.j. Camelia RUSU 


