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R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1367/2017

Şedinţa publică din data de 7 septembrie 2017
Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – Doina Nichifor
           Grefier : Lucia Ciungu

          Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesioniştii având ca obiect dizolvare societate 
formulată de reclamantul OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 74, sector 3- prin  OFICIUL REGISTRULUI 
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TULCEA, cu sediul procesual ales în 
Tulcea, str. Portului nr. 14, în contradictoriu cu pârâta S.C. ALCON ROSA S.R.L., cu sediul 
în Comuna Nufăru str.Trandafirilor nr.66, jud. Tulcea.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică părţile au lipsit.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că, cererea este scutită 

de plata taxei de timbru, că  nu s-a formulat întâmpinare şi că se solicită judecata cauzei şi în 
lipsa părţilor, după care:

Instanţa constată dosarul în stare de judecată şi lasă cauza în pronunțare.

TRIBUNALUL:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 1134/88/2017 din data de 24 mai 
2017, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a chemat în judecată pe pârâta S.C. ALCON 
ROSA S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispună în temeiul art. 237 
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 31/1990, dizolvarea societăţii pârâte.   

În motivare, reclamantul a arătat că, din evidenţele registrului comerţului ţinut de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că pârâta S.C. ALCON 
ROSA S.R.L. şi-a stabilit sediul social la adresa din Comuna Nufăru str.Trandafirilor nr.66, 
jud. Tulcea, în baza contractului de comodat nr.null din data de 29.04.2015 valabil până la 
data 01.05.2016, însă, deşi obligaţia de actualizare a datelor cu privire  la sediul social al 
societăţii şi condiţiile ce trebuie îndeplinite sunt cunoscute încă de la înfiinţare, pârâta a rămas 
în pasivitate şi nu a întreprins niciun demers în sensul arătat.

A mai arătat reclamantul că, importanţa actualizării datelor privind sediul social rezidă 
din însăşi finalitatea sa, respectiv ca societatea să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege 
pe toată durata funcţionării societăţii, obligativitatea actualizării datelor cu privire la sediul 
social al societăţii fiind o condiţie esenţială şi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 194 şi urm. Cod pr. civ., art. 237 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 
26/1990 privind registrul comerţului, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
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În dovedirea cererii au fost depuse la dosar înscrisuri.
Legal citată, societatea pârâtă nu a formulat apărări în cauză. 
Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanţa reţine că pârâta S.C. 

ALCON ROSA S.R.L., înfiinţată în anul 2015, figurează în evidenţele registrului comerţului, 
conform extrasului de registru depus la dosar, cu sediul în Comuna Nufăru str.Trandafirilor 
nr.66, jud. Tulcea, în baza în baza contractului de comodat nr.null din data de 29.04.2015
valabil până la data 01.05.2016, moment de la care nu s-a întreprins niciun demers pentru a se 
înregistra altă menţiune cu privire la prelungirea valabilităţii sediului şi ulterior datei indicate 
ori relativ la schimbarea sediului, aşa încât, în lipsa unor dovezi  în sensul arătat, nu se poate 
identifica sediul actual.

Conform art. 21 lit. a şi h din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările 
ulterioare, în registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la donaţia, vânzarea, 
locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice 
alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să 
înceteze firma ori fondul de comerţ precum şi orice modificare privitoare la actele, faptele şi 
menţiunile înregistrate, comerciantul având obligaţia să solicite înregistrarea în registrul 
comerţului, în termen de cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de 
înregistrare, după cum stipulează art. 22 alin. 1 din acelaşi act normativ.

Prin urmare, se constată că, deşi societatea este în funcţiune, nu a înregistrat la 
registrul comerţului modificările relative la sediul social pentru care dovada valabilităţii a 
expirat din 01.05.2016. 

În continuare, este de învederat că, potrivit art. 237 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 
31/1990, republicată, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazul în care nu 
mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării 
duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori 
transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu 
social.

Cum sediul social al pârâtei nu poate fi identificat, în lipsa dovezilor necesare, având 
în vedere şi prevederile legale menţionate, instanţa urmează a admite cererea formulată şi a 
dispune dizolvarea pârâtei S.C. ALCON ROSA S.R.L., cu sediul în Comuna Nufăru 
str.Trandafirilor nr.66, jud. Tulcea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de având ca obiect dizolvare societate formulată de reclamantul OFICIUL 
NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 
74, sector 3- prin  OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ 
TRIBUNALUL TULCEA, cu sediul procesual ales în Tulcea, str. Portului nr. 14, în 
contradictoriu cu S.C. ALCON ROSA S.R.L., cu sediul în Comuna Nufăru str.Trandafirilor 
nr.66, jud. Tulcea.

În temeiul art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată
Dispune dizolvarea pârâtei  S.C. ALCON ROSA S.R.L., cu sediul în Comuna Nufăru 
str.Trandafirilor nr.66, jud. Tulcea.

În temeiul art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârea de dizolvare se 
comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru înregistrarea menţiunii de 
dizolvare în registrul comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea şi se publică în 
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Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi pe pagina de internet a Oficiului Naţional a 
Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile, în termen de 30 de zile de la data publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de către orice persoană interesată 

Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru 
menţionare în registrul comerţului.

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Tulcea.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi 07 septembrie 2017.

   PREŞEDINTE, GREFIER,
    Doina Nichifor                                                    Lucia Ciungu

Red. Jud. ND/18.09.2017
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