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HOTÃRÂREA NR. 79 

privind încetarea valabilității HCL nr 35/18.04.2019 și  a  HCL nr. 57/18.06.2019 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada 

Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  ordinară în data de  30 iulie 

2020, având în vedere: 
   -  proiectul de hotărăre nr. 88 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare al primarului municipiului 

Medgidia  nr.17133/16.07.2020 ; 

  - solicitarea adresată Consiliului Local Medgidia de domnul Șaguna Dorinel Andrei  înregistrată la PMM sub 

numărul 9728/27.04.2020;   HCL nr.65/2010; HCL nr. 35/18.04.2019 privind: numirea administratorului special 

al debitoarei SC APOLLO ECOTERM SRL și stabilirea remunerației acestuia; HCL nr. 57/18.06.2019 privind  

aprobarea  contractului de mandat al administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL;  

 - Adresele  CC INSOL SPRL  460/14.05.2020 și 647/02.07.2020  precum și nota de informare a debitoarei  

Apollo Ecoterm SRL nr.   3018/02.07.2020 inregistrată la PMM sub nr. 15549/02.07.2020 

  - raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort Biroul  Juridic sub numărul 17327/17.07.2020; 

  - prevederile art. 5 pct.4, pct 66, art.52, art. 54, art. 61 și următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 

de prevenire a insolvenței și de insolvență.  prevederile art. 850, art. 851 Cod civil;    

- prevederile art. 152 coroborat cu art. 186 din Legea 31/1990 (r2) privind societățile comerciale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile  Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu 

modificările și completările ulterioare; Avize comisii A, B, C, D; 

-  raportul de specialitate emis sub nr. 17449/20.07.2020 întocmit de compartimentul relații publice și presă 

privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art. 7 alin.(13); 

 În temeiul prevederilor art. 92, art.129 alin.(1)și (2) lit. a) alin.(3) lit d), art. 139 alin.(3)  lit. a) art. 

196 alin.(1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ã R Ã Ş T E: 

 

Art. 1 (1) Consiliul local Medgidia în calitate de asociat unic al societății debitoare APOLLO ECOTERM 

SRL  ia act de faptul că demisia formulate de domnul Șaguna Dorinel Andrei prin adresa 1850/27.04.2020 

inregsitrată la Primăria municipiului Medgidia sub numărul 9728/27.04.2020 a produs efecte la data de  2 iulie 

2020, sens în care constată încetarea valabilității HCL nr. 35/18.04.2019 privind: numirea administratorului 

special al debitoarei SC APOLLO ECOTERM SRL și stabilirea remunerației acestuia și a  HCL nr. 

57/18.06.2019 privind  aprobarea  contractului de mandat al administratorului special al SC APOLLO 

ECOTERM SRL;  

 (2) In lipsa unui raport cu privire la situația patrimonială a societății debitoare care să fie consultat de 

Consiliul Local,  nu îl impiedică pe Consiliul Local la exercitarea acțiunii în răspundere pentru eventuale  daune 

cauzate societății debitoare de către domnul Șaguna Dorinel Andrei. 

Art.2  Se încredințează  cu ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri societatea debitoare  APOLLO 

ECOTERM SRL. 

           Art.3. – Prezenta  hotărâre  se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  Apollo Ecoterm, RCLMPA în vederea ducerii la îndeplinire 

precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial 

Local.                   
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi ,,pentru” din numărul de 17 consilieri prezenți  la ședință (lipsesc domnii 

consilieri : Rotaru I.A. și Chiriță L.)  și un număr de  19 consilieri în funcție.. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  

Hot.,1 primar, 1 ex Apollo Ecoterm  1 ex RCLMPA,Afisat –CI Red 5 ex.   
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