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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
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BBuuccuurreeşşttii  aarree  ccaalliittaatteeaa  ddee  aassoocciiaatt  uunniicc  

 
 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 
Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederil Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41/07.09.2001 privind înfiinţarea                                                            
S.C Economat 2001 S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare;                

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 469/2002 
privind înfiinţarea magazinelor „Economat”; 

Ţinând seama de faptul că în momentul de faţă procesul de lichidare a S.C. ECONOMAT 
2001 S.R.L. s-a finalizat; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul final cu privire la lichidarea şi radierea din registrul comerţului 
a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti are calitatea de asociat unic, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă raportul lichidatorului privind S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., potrivit 
Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se ia act de procesul-verbal de predare-primire având ca obiect predarea-primirea 
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. existente în spaţiul situat în 
Piaţa Matache, potrivit Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4  (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a mijloacelor fixe menţionate în Anexa nr. 3 a prezentei 
hotărâri de consiliu, mijloace fixe utilizate în prezent de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și protecția Copilului Sector 1 în baza unui contract de comodat încheiat cu S.C. 
ECONOMAT 2001 S.R.L. 



(2) Predarea-primirea mijloacelor fixe menţionate la alin. (1) se va efectua pe bază de 
proces-verbal de predare-primire, în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 

Art.5. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama 
Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 
prezentului act administrativ. 

Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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