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

   
 
 
 

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. 

Dată fiind situaţia cu care se confruntă  SC TERMIC CALOR SERV SRL,  consider 
necesară si oportună acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în 
Adunarea Generală la SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura 
concordatului preventiv. 

 
Drept pentru care, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
elaborarea de catre Directia Juridic Comercial   a unui proiect de hotarare cu privire la 
acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC 
TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura concordatului preventiv. 
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