
JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL 
NR.13663/22.06.2018  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

          Privind:   acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în 
Adunarea Generală la SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura 
concordatului preventiv              

              
1. OPORTUNITATE 

Prin expunerea  de motive nr.13662/22.06.2018  Primarul Municipiului Alexandria,dl 
Victor Drăguşin, luând în considerare cererea nr. 1053/22.06.2018 a SC TERMIC CALOR SERV 
SEL, propune acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea 
Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea trecerii la procedura concordatului preventiv.      
 

2. NECESITATE 
Prin adresa nr. 1053/22.06.2018, SC TERMIC CALOR SERV SRL aduce la cunostinţă situaţia 

societăţii, care riscă să intre în încetare de plăţi deşi conducerea societăţii împreună cu consilierul 
juridic din cadrul acesteia, au intreprins toate procedurile legale pentru recuperarea debitelor de 
la consumatorii casnici, însă gradul de încasare a fost destul de mic, taxele juridicare  pentru 
acţiunile judecătoreşti şi executarea silită  mari, astfel ca in acest moment, conform situatiilor 
financiar contabile, societatea are de incasat suma de 697.904,00 ron energie termica furnizata 
catre populaţie si suma de 23.238,00 ron de la instituţii publice (in baza contractelor de mentenanta). 

La sfarsitul acestui sezon de furnizare gaz  societatea a rămas cu un debit in cuantum de 
411.821,00 ron către CEZ Vanzare SA, iar in data de 30.05.2018 CEZ Vanzare SA a transmis o 
notificare conform căreia începând cu data de 15.06.2018,  reziliază contractul de furnizare a 
gazelor naturale. 

Având în vedere situaţia prezentată, solicită acordarea   unui   mandat special 
reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC TERMIC CALOR SERV SRL 
pentru aprobarea trecerii la procedura concordatului preventiv, o procedură specială de protecţie 
a debitorilor aflaţi în dificultate financiară, procedură prevăzută de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

 
3. LEGALITATE 

• prevederile  Statutului şi Actului constitutiv al SC TERMIC CALOR SERV SRL 

• prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei şi de 

insolvenţă, cu privire la concordatul preventiv 

• prevederile art. 36, alin.2, lit.d) și alin.6 pct.19 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
Faţă de cele arătate, considerăm că propunerea este legală, necesară si oportună si se va  

intocmi proiectul de hotărâre pentru acordarea   unui   mandat special reprezentantului 
Consiliului local în Adunarea Generală la SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea 
trecerii la procedura concordatului preventiv, care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 
supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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