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C Ă T RE 
Ziarul Evenimentul 

 
CONVOCARE  

Adunarea Generală a Asociatilor 
 

Subscrisa ACORD S.P.R.L., în calitate de lichidator al debitorului S.C. GARO 
S.R.L, CUI 3419233, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J22/234/1993, cu 
sediul în mun. Iaşi, str. Calea Galăţii nr.17-19A, bl. F1C, sc.B, parter, jud Iaşi, 
conform Sentintei Comerciale nr. 461 din data de 28 februarie 2007 pronuntata de catre 
Tribunalul Iasi în Dosarul nr.2607/99/2008 convoacă Adunarea Generală a Asociatilor în 
data de 29.06.2016 ora 1600, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 
nr.22A, bl Z8, sc. A, et.1, ap.8, Jud. Iasi pentru toti asociatii inregistrati la Oficiul 
Registrului Comertului, cu urmatoarea ordinea de zi:  

1. Modalitatea de împărţire a activelor societăţii comerciale GARO S.R.L., 
respectiv: 

a. imobil in suprafata de 63 mp, nr. cad. 2391/1/0/2 situat in mun. 
Iasi, str. Calea Galatii, nr.17, 19, bloc. F1C, sc. A;  

b. imobil in suprafata de 75 mp, nr. cad. 2391//2/P/2 situat in 
mun. Iasi, str. Calea Galatii, nr.17, 19, bloc. F1C, sc. B.  

2. Plata pasivului societăţii comerciale GARO S.R.L., constând în creanţa A.J.F.P. 
Iasi si creanţa D.G.E.F.P.L. Iasi 

3. Radierea societăţii comerciale GARO S.R.L. din evidenţele Registrului 
Comerţului. 

 
Asociaţii înregistrati la Oficiul Registrului Comertului pot participa la adunarea 

generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat asociatii cu excepţia 
admnistratorilor, pe baza de procura specială. 

Accesul asociaţilor să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a 
indentităţii acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de 
identitate sau carte de identitate pentru cetăţenii români sau, dupa caz, paşaport pentru 
cetăţenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice şi a asociaţilor persoane fizice 
reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice pe care le reprezintă. 
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