
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI OLTINA 

 

 

HOTARÂREA 

nr. 40 din 19 septembrie 2019  

privind dizolvarea și lichidarea societății comerciale  

TOP SERVICII PUBLICE OLTINA S.R.L. 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 227 alin. (1) lit. d), art. 235 din Legea societăților nr. 31/1990; 

e) art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. TOP SERVICII PUBLICE OLTINA. 

S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Oltina nr. 28/06.10.2010;  

f) art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

g) art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

Ținând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Local Oltina nr. 28/06.10.2010 privind înfiinţarea Societăţii 

Comerciale „TOP SERVICII PUBLICE OLTINA” Societate cu Răspundere Limitată 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oltina 

c) raportul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei 

d) raportul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, muncă şi protecţie socială, protectia copiilor si tineret 

 In temeiul art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA,  întrunit în ședința ordinară din data 

de 19 septembrie 2019, adoptă prezenta hotărâre 

 

       Art.1. Se aprobă dizolvarea și lichidarea urmată de radiere a S.C. TOP SERVICII PUBLICE 

OLTINA S.R.L. cu sediul social în localitatea Oltina, str. Lalelelor nr. 742,( camera 1), județul 

Constanța, înmatriculată sub nr. J13/2124/2010, cod fiscal RO27729916  în conformitate cu 

prevederile art. 227 alin. (1) lit. d) și art. 235 din  Legea societăților nr. 31/1990. 

      Art. 2. Se împuternicește domnul consilier local Ionel Ghergic, cetățean român, domiciliat în 

sat Oltina, str. Portului nr. 688A, com. Oltina, județul Constanța, posesor al C.I. seria KZ nr. 

179748, eliberat de SPCLEP Băneasa la data de 13.03.2014, CNP 1650417130031, să 



îndeplinească toate procedurile referitoare la dizolvarea, lichidarea și radierea voluntară a 

societății TOP SERVICII PUBLICE OLTINA SRL, la operarea modificărilor survenite actului 

constitutiv, la orice notar public, la instanțele judecătorești competente, la Monitorul Oficial, la 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, la organeme Ministerului 

Finanțelorprecum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice și oriunde va fi nevoie. 

      Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 

primarului comunei Oltina, prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.comunaoltina.ro .    
            

 

                                                                                                                                                          

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 …………………………….……… 

                  Liliana TRANDAFIR 

Contrasemnează, 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA 

 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.comunaoltina.ro/

