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                                         PROIECT   DE    HOTĂRÂRE   

   

            Privind scoaterea  din evidența  contabilă  cont – 260- Titluri de participare a 

sumei de 186 mii lei, reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct 

Invest SRL  

          Consiliul local al comunei Frâncesti, întrunit în şedinţa ordinară  in data  31 

octombrie 2022, la care participă un numar de __ consilieri din  totalul de 15 in 

functie; 

     Văzând ca prin HCL nr. 62/2022, domnul consilier Vlădescu Ion a fost ales 

presediunte de sedinta; 

   Avand in vedere: 

   -Referatul de aprobare inregistrat sub numarul  10696  din 13.10. 2022, prezentat 

de  către domnul Paraschiv Daniel Florin  prin care se propune  scoaterea  din 

evidența contabilă  cont 260- ,, Titluri de participare,,   a sumei de 186 mii lei, 

reprezentând capital social subscris  si varsat la SC Construct Invest SRL,  deoarece 

in urma verificarii pe site-ul www.datoriepublică.gov.ro/infocodfiscal.html, la data 

de 16.07.2020, aceasta societate nu mai figurează, fiind  radiată la data de 

20.03.2019, aflandu-se  in incapacitatea de a revendica suma de  186 mii lei ; 

 -  Raportul compartimentului de specialitate cu privire la  scoaterea  din evidența  

contabilă  cont – 260- Titluri de participare a sumei de 186 mii lei, reprezentand 

capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL , inregistrat sub numarul 

10695 din 13.10. 2022; 

   -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  ___/__.10.2022; 

   - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 
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agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  ___ din 

__.10.2022 ; 

        - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  ___/ 

.__10.2022;  

     -raportul de avizare a legalitatii proiectului  de hotarare inregistrat sub numarul  

____/    .10. 2022, intocmit de secretarul general al  comunei  Frâncesti; 

     -Sentinta  nr. 373 din 07 matie 2019 emisa de Tribunalul Vâlcea, in dosarul nr. 

6073/90/2013, privind pe  SC Invest Construct SRl cu sediul in comuna Frâncesti, 

CUI -24875720,  numar de ordine in registrul comertului J38/1234/2008, prin care s-

a dispus radierea  din registrul comertului si notificarea  D.G.R.F.P. Craiova prin 

A.J.F.P. Vâlcea pentru efectuarea mentiunii de radiere si publicarea in Buletinul 

Procedurilor de Insolventa; 

   -Verificand  aparitiile in  Buletinul Procedurilor de Insolventa  si  site-ul 

www.datoriepublică.gov.ro/infocodfiscal.html,  cu privire la  Invest-Construct 

Frâncesti; 

    In conformitate cu prevederile: 

- art.129 a l i n .(2)lit. a), lit b) si alin. (3) lit. c) , a l i n ( 4 )  l i t . a )  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

- prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proces 

verbal nr.10698 din 1310.2022 privind anuntul nr. 10697    din 13.10. 2022; 

-  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   - prevederile art. 237  din Legea nr. 31/1990, legea societătilor asa cum a fost 

modificată si completată prin   Legea nr. 265/2022  privind  Registrul comertului 

pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra 

inregistrarii in registrul comertului; 

- prevederile art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală;  

- prevederile art. 87 alin. 5), art.106 alin. 3), art.129, alin. (2) lit. b, alin. 4) lit. c), art. 

133 alin. 1, art. 136 alin.1, art.139 coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

FRÂNCESTI  

                                          HOTARAȘTE : 

 

           ART.1. Se aprobă  scoaterea  din evidența  contabilă  cont – 260- Titluri de 

participare  a sumei de 186 mii lei , reprezentand capital social subscris si varsat la 

SC Construct Invest SRL intrucat prin Sentinta nr. 373 din 07 martie 2019  s-a dispus  
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radierea din Registrul Comertului, notificarea DGRFP Craiova prin AJFP Valcea si 

publicarea In Buletinul Procedurilor de Insolventa. 

       ART.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza de 

către Biroul Financiar Contabil  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  

      ART.3. Prezenta hotarare se va aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul 

institutiei si pe pagina proprie la rubrica Monitorul Oficial Local,iar secretarul 

comunei Frâncesti, judetul Valcea va  comunica prezenta: 

-  Instituției Prefectului - Judetul Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire 

la legalitate 

-   Primarului Comunei Frâncesti 

 - Biroului Financiar Contabil și Achiziții Publice.  

 

 

                                                          Frâncesti : 13.10.2022 

 

 

      INITIATOR PROIECT,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

             PRIMAR                                        SECRETAR GENERAL COMUNA  

    DANIEL FLORIN PARASCHIV                ELENA GABRIELA LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primaria  comunei Frâncesti 

 Judetul Vâlcea 

Nr. 10696 din  13.10. 2022 

 

 

 

                                      REFERAT DE APROBARE 

          Privind scoaterea din evidența  contabilă  cont – 260 a  sumei de 186 mii lei,  , 

reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL, societate  

radiată de la Oficiul Registrului Comerțului  

 

      Avand in vedere raportul compartimentului de specialititate inregistrat sub 

numarul 10695 din 13.10. 2022 prin care se propune initiere unui proiect de hotarare  

privind scoaterea din evidenta contabila  cont -260  a sumei de 186 mii lei 

reprezentand capital social si varsat la SC Contruct Invest SRL. 

      Urmare  contrulului efectuat de reprezentantii  Camerei de Conturi  Vâlcea in 

perioada octombrie-2022-noiembrie 2022, s-a constatat evidentiarea in contabilitate 

cont  260- Tiluri de participare  a sumei de 186 mii lei,  reprezentand capital social 

subscris si varsat la SC Construct Invest SRL, societate ce se afla radiate din registrul 

comertului. 

   Conform deciziei nr. 7/2013  Camera de Conturi  Valcea a decis  intocmirea 

evidentei financiar –contabile la SC Construct Invest SRL pana la data suspendarii 

acesteia. 

   Conform ceritificatului Contatator  emis la data de 04.01. 2013  de catre Oficiul 

registrul comertului de pe lânga Tribunalul  Vâlcea a fost inregistrată mentiunea de  -

suspendare activitate, firma nu desfasoara  activitatile prevazute in actul constitutiv 

sau modificator in spatiul destinat la sediul social din : satul Francesti, comuna 

Francesti, judetul Vâlcea.  

     Avand in  vedere  Sentinta  nr. 373 din 07 matie 2019 emisa de Tribunalul Vâlcea, 

in dosarul nr. 6073/90/2013, privind pe  SC Invest Construct SRl cu sediul in comuna 

Frâncesti, CUI 24875720, numar de ordine in registrul comertului J38/1234/2008, 

prin care s-a dispus radierea  din registrul comertului si notificarea  D.G.R.F.P. 



Craiova prin A.J.F.P. Vâlcea pentru efectuarea mentiunii de radiere si publicarea in 

Buletinul Procedurilor de Insolventa; 

    -Verificand  aparitiile in  Buletinul Procedurilor de Insolventa  rezulta ca firma 

Invest –Construct SRL Frâncesti este radiate din 20.03.2019 

     -In urma verificarii pe site-ul www.datoriepublică.gov.ro/infocodfiscal.html, 

rezulta ca Invest-Construct Frâncesti figureaza radiată  din data de 20 martie 2019, 

fara a fi evidentiata cu datorii catre stat; 

       In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, prin prezenta inițiem proiectul de hotarare  privind scoaterea 

din evidența  contabilă  cont - 269,,  Titluri de participare a sumei de 186 mii lei,  

reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL ,societate  

radiată de la Oficiul Registrului Comerțului  

 

 

                                                  PRIMAR, 

                                 DANIEL FLORIN  PARASCHIV 
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PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

    JUDETUL VÂLCEA 

NR. 10695 DIN 13.10. 2022 

 

                               RAPORT COMPARTIMENT SPECIALITATE 

          Privind scoaterea din evidența  contabilă  cont – 260 a  sumei de 186 mii lei,  , 

reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL, societate  

radiată de la Oficiul Registrului Comerțului  

 

      Urmare  contrulului efectuat de reprezentantii  Camerei de Conturi  Vâlcea in 

perioada octombrie-2022-noiembrie 2022, s-a constatat evidentiarea in contabilitate 

cont  260- Tiluri de participare  a sumei de 186 mii lei,  reprezentand capital social 

subscris si varsat la SC Construct Invest SRL, societate ce se afla radiate din registrul 

comertului. 

   Conform deciziei nr. 7/2013  Camera de Conturi  Valcea a decis  intocmirea 

evidentei financiar –contabile la SC Construct Invest SRL pana la data suspendarii 

acesteia. 

   Conform ceritificatului Contatator  emis la data de 04.01. 2013  de catre Oficiul 

registrul comertului de pe lânga Tribunalul  Vâlcea a fost inregistrată mentiunea de  -

suspendare activitate, firma nu desfasoara  activitatile prevazute in actul constitutiv 

sau modificator in spatiul destinat la sediul social din : satul Francesti, comuna 

Francesti, judetul Vâlcea.  

     Avand in  vedere  Sentinta  nr. 373 din 07 matie 2019 emisa de Tribunalul Vâlcea, 

in dosarul nr. 6073/90/2013, privind pe  SC Invest Construct SRl cu sediul in comuna 

Frâncesti, CUI 24875720, numar de ordine in registrul comertului J38/1234/2008, 

prin care s-a dispus radierea  din registrul comertului si notificarea  D.G.R.F.P. 

Craiova prin A.J.F.P. Vâlcea pentru efectuarea mentiunii de radiere si publicarea in 

Buletinul Procedurilor de Insolventa; 

    -Verificand  aparitiile in  Buletinul Procedurilor de Insolventa  rezulta ca firma 

Invest –Construct SRL Frâncesti este radiate din 20.03.2019 



     -In urma verificarii pe site-ul www.datoriepublică.gov.ro/infocodfiscal.html, 

rezulta ca Invest-Construct Frâncesti figureaza radiată  din data de 20 martie 2019, 

fara a fi evidentiata cu datorii catre stat; 

      Fata de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare privind 

scoaterea  din evidența  contabilă  cont – 260- Titluri de participare a sumei de 186 

mii lei, reprezentand capital social subscris si varsat la SC Construct Invest SRL , 

suma sustinuta de catre Consiliul local Frâncesti, in calitate de asociat unic, conform 

Hotararii Consiliului local Frâncesti nr. 19 din 29.08.2008in acest sens. 

 

 

                                  INSPECTOR SUPERIOR, 

                                 ANTONIE LUMINITA 
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