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HOTĂRÂRE NR 31/12.11.2020    

privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL              

 
Consiliul local al Comunei Jijila, întrunit în ședință extraordinară de îndată, din data de 12.11.2020, legal 

constituită, fiind prezenți 11 consilieri locali, 

 

     Analizând temeiurile juridice: 

- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

Ținând cont de: 

- HCL nr. 29 /22.06.2018 privind aprobarea înființării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA 
SRL 

- Sentința civilă nr. 452/2019 din data de 01 aprilie 2019 a Tribunalului Tulcea, prin care se dispune 
anularea Hotărârii nr. 29/22.06.2018 emisă de Consiliul local al comunei Jijila, jud. Tulcea; 

- Referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Jijila, judeţul Tulcea, cu nr. 1077/12.11.2020 din 
data de 11.11.2020 

-  Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 10181 din data de 11.11.2020; 
- Avizul comisiei de specialitate; 
 

În temeiul dispozițiilor art. nr. 139 alin. (1), lit. „b” art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă dizolvarea și lichidarea societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL, cu sediul în 
sat Jijila, Comuna Jijila, str. Principală, nr. 77, Corp 4, camera nr. 2, CUI 39641400 din data de 19.07.2018, nr. 
Registrul Comerțului J36/386/2018 în temeiul art. 235 al. 2 din Legea nr. 31/1990,  începând cu data de 12.11.2020 ca 
urmare a imposibilității realizării obiectului de activitate. Societatea nu are datorii şi nici creanțe de recuperat, iar 
asociatul unic nu are pretenții din partea societății. 

 



 

 

Art.2. Se numește reprezentantul Comunei Jijila, dl. Deacu Costică, cetățean român, născut la data de 
01.11.1965, domiciliat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea, str. Toamnei, nr.12, posesor al CI seria TC nr. 
341588, eliberată de SPCLEP Măcin, la data de 31.10.2013, CNP 1651101361948, pentru a reprezenta societatea, 
precum şi pentru orice acte pregătitoare şi ulterioare dizolvării și lichidării acesteia, la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Tulcea, autentificarea înscrisurilor precum şi orice alte documente necesare finalizării 
procedurilor legale de dizolvare și lichidare a societății. 

 Art.3. Cheltuielile necesare dizolvării și lichidării societății se vor suporta din bugetul local. 

 Art.4. Îndeplinirea prezentei revine Primarului Comunei Jijila prin compartimentele de specialitate şi 
administratorului societății. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – judeţul  Tulcea şi persoanelor interesate, în 
termenul legal. 

 

 

Hotărâre adoptată astăzi, 12.11.2020, cu 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenți. 

 

 

 

 Președinte de ședință,           Contrasemnează, 
  Chironoagă Costică          Secretar general al comunei Jijila, 
                Dumitru Acriș 

 
 


