
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind dizolvarea şi lichidarea Companiei Municipale Între~nerea Arborilor şi Spaţiului Verde 
Bucureşti S.A. şi acordarea unui mandat special reprezentanţilor ~unicipiului Bucureşti în 
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania Municipală lntreţinerea Arborilor şi 

Spaţiului Verde Bucureşti S.A. 

Având în vedere referatul de aprobare al consilierului general Gram Anamaria Alina şi 
raportul de specialitate al Direcţiei Guvernanţă Corporativă nr. 3117/26.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanţe şi credite externe nr. 157/30.08.2021, 
avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerţ, turism şi protecţia consumatorilor nr. 
56/31 .08.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 323/31.08.2021 din cadrul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
:Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi ale art. 139 alin. (3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti , în calitate de 
acţionar majoritar al societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde 
Bucureşti S.A. şi în calitate de asociat majoritar al societăţii Service Ciclop S.A., societate care 
este acţionar minoritar al societăţii Compania Municipală Întreţinere Arborilor şi Spaţiului Verde 
Bucureşti S.A., a probă dizolvarea şi lichidarea societăţii Compania Municipală Întreţinerea 
Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Adunarea Generală a 
Acţionarilor societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti 
S.A. se întruneşte în cel mult 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru a 
pune în aplicare prevederile art. 3. 

Art.2 Ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cel mult 30 zile, Consiliul de 
Administraţie al societăţii Compania Municipală Între · Ff~ · or şi Spaţiului Verde Bucureşti 
S.A. va desfăşura o procedură de selecţie pentr " ici! · urm d ca Adunarea Generală a 
Acţionarilor să numească unul dintre lichida ~rli~ r . :. : d 9 siliul de Administraţie în / 
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conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 31/1990 privind societăţile , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 Reprezentanţii Municipiului Bucureşti , prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi 
Spaţiului Verde Bucureşti S.A. au mandat expres de exercitare a drepturilor acţionarului şi a 
îndeplinirii obligaţiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele: 

a) aprobarea dizolvării şi lichidării societăţii Compania Municipală întreţinerea Arborilor şi 
Spaţiului Verde Bucureşti S.A. în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) numirea lichidatorului societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului 
Verde Bucureşti S.A., selectat conform art.2; 

c) acordarea puterilor necesare lichidatorului desemnat, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) orice alte demersuri ce trebuie îndeplinite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de Municipiul Bucureşti, 
prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de acţionar majoritar al 
societăţii Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spa~ului Verde Bucureşti S.A., pe 
întreaga perioada de dizolvare şi lichidare până la radierea acestei societăţi din Registrul 
Comerţului. 

Art.4 Planul de lichidare întocmit de lichidator în baza puterilor conferite, în conformitate cu 
prevederile de la art. 3 lit. c), va fi prezentat Consiliului General al Municipiului Bucureşti în 
vederea informării. 

Art.5 Până la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a a actului de numire a 
lichidatorului şi depunerea semnăturii lichidatorului în registrul comerţului, Compania Municipală 
Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. continuă să presteze Serviciul în aria 
delegării conform dispoziţiilor Contractului de delegare, Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 534/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public 
de interes local privind activităţile de între~nere a arborilor şi spaţiilor verzi în Municipiul Bucureşti 

către Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. 
Art.6 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 

Bucureşti şi Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti din data de 01.09.2021 
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