Cuprins
Capitolul I. Cauzele generale de dizolvare___________________ 1
1.
Expirarea termenului stabilit pentru durata societă ii.
Neconstatarea dizolvării. Consecin e __________________ 1
2.
Neîn elegeri grave între asocia i. Admiterea ac iunii în
dizolvare________________________________________ 3
3.
Ac iune în dizolvare formulată în baza imposibilită ii de
realizare a obiectului de activitate. Inadmisibilitate _______ 5
4.
Dizolvarea societă ii prin declararea nulită ii. Ilicitatea
obiectului de activitate al societă ilor comerciale
prestatoare de consultan ă juridică. Opinie separată_______ 7
5.
Dizolvare prin hotărârea adunării generale. Calea
corectă de atac a creditorilor________________________ 20
6.
Anularea hotărârii adunării generale de dizolvare a
societă ii. Procesul-verbal al adunării generale.
Lipsirea de efecte juridice _________________________ 21
7.
Dizolvarea societă ii comerciale prin hotărârea
tribunalului. Dispari ia affectio societatis ca motiv de
dizolvare_______________________________________ 24
8.
Hotărâre de dizolvare. Prejudicierea creditorilor.
Declara ia de crean ă în procedura insolven ei__________ 28
9.
Efectele hotărârii adunării generale de dizolvare
a societă ii comerciale. Opera iuni economice
efectuate după dizolvare___________________________ 31
10. Opozi ie la dizolvarea voluntară a societă ii.
Tardivitate _____________________________________ 38
11. Recurs împotriva hotărârii de dizolvare prin fuziune.
Cale eronată de recuperare a crean elor _______________ 41
12. Hotărâre de dizolvare voluntară. Cale de atac corectă.
Opozi ie sau recurs. Necesitatea proba iunii ___________ 44
13. Societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
Retragerea asociatului. Ac iune în dizolvare sau
hotărâre de dizolvare. Admisibilitate _________________ 47
14. Neîn elegeri grave între asocia i, temei de admitere
a ac iunii în dizolvare. Proba iune insuficientă__________ 49
15. Ac iune în excludere. Proba iune insuficientă __________ 56

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

X

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Neîn elegerile dintre asocia i. Proba culpei ____________ 60
Ac iune în excludere reciprocă. Respingere. Dizolvare
admisă pe alt temei, rezultat din proba iune ____________ 62
Ac iune în excludere pentru fraudă comisă de un asociat.
Ac iune reconven ională de excludere pentru nedepunerea
aportului social. No iunea de aport___________________ 68
Dizolvarea societă ii. Numirea unui lichidator
printr-o altă hotărâre______________________________ 77
Radierea unei societă i comerciale din registrul comer ului.
Dizolvare fără lichidare. Condi ii ____________________ 79
Ac iune în dizolvare datorită neîn elegerilor grave dintre
asocia i, respinsă în apel. Recurs nemotivat ____________ 87
Ac iune în dizolvarea societă ii. Neîn elegeri grave între
asocia i so i. Proba iune concludentă _________________ 89
Neîn elegeri între asocia i. Temei de dizolvare sau de
excludere. Proba iune _____________________________ 92
Ac iune de dizolvare a societă ii formulată de un
creditor al unui asociat. Admisibilitate________________ 97

Capitolul al II-lea. Cauze speciale de dizolvare _____________ 101
25. Societate în nume colectiv. Decesul asociatului majoritar.
Clauză de continuare cu moştenitorii. Dizolvare de drept.
Dizolvare judiciară ______________________________ 101
26. Admiterea ac iunilor de excludere reciprocă a asocia ilor
unei societă i cu răspundere limitată. Consecin ă:
dizolvarea societă ii _____________________________ 105
27. Ac iune de dizolvare pentru imposibilitatea realizării
obiectului de activitate. Calitate procesuală activă.
Admisibilitate__________________________________ 110
28. Dizolvare prin hotărârea asociatului unic, fără lichidare.
Netransmiterea patrimoniului. Consecin e ____________ 112
29. Dizolvarea şi radierea societă ii, fără numirea unui
lichidator. Recurs al creditorului, fără a fi formulat
cerere în prealabil. Consecin e _____________________ 115
30. Cerere numire lichidator. Interes în promovarea cererii__ 118
31. Transmiterea patrimoniului unei societă i cu răspundere
limitată către asociatul unic. Consecin ă directă a
dizolvării sau înstrăinare „mascată” _________________ 121
32. Dizolvarea societă ii pe ac iuni. Transmiterea patrimoniului
către ac ionarul unic. Consecin e. Lipsa capacită ii de
folosin ă a societă ii _____________________________ 128

Cuprins

XI

Capitolul al III-lea. Cauze de dizolvare sancţiune aplicabile
tuturor societăţilor comerciale _____________________ 132
33. Dizolvare sanc iune. Corelare cu Legea nr. 85/2006 ____ 132
34. Depunerea ulterioară dizolvării a situa iilor financiare
ale societă ii comerciale. Consecin e ________________ 134
35. Dizolvarea sanc iune ca urmare a necunoaşterii sediului
social. Contesta ie în anulare. Admisibilitate __________ 135
36. Dizolvare pronun ată pentru lipsa sediului. Dovada
sediului. Revizuire admisă ________________________ 137
37. Lipsă sediu. Calea legală corectă a creditorului. Dizolvare
sau intrarea în procedura simplificată, în temeiul Legii
nr. 85/2006 ____________________________________ 139
38. Societate pe ac iuni. Nemajorarea capitalului.
Consecin e ____________________________________ 141
39. Majorarea capitalului social după declanşarea ac iunii în
dizolvare. Proba iune concludentă. Admisibilitate______ 144
40. Ac iune în dizolvare. Lipsa organelor statutare.
Renun are la judecată în recurs_____________________ 149
41. Cerere de înmatriculare prin transfer de sediu, fără
dizolvare. Admisibilitate _________________________ 151
42. Nemajorare de capital. Schimbare formă juridică.
Consecin e ____________________________________ 156
43. Cerere de dizolvare pentru lipsă sediu social __________ 159
44. Ac iune în dizolvare. Calitate procesuală a moştenitorilor.
Casare pentru suplimentarea proba iunii _____________ 161
45. Cerere de dizolvare formulată de asociat.
Admisibilitate__________________________________ 163
46. Ac iune în dizolvare. Calitate procesuală activă________ 166
47. Dizolvarea societă ii are ca efect deschiderea procedurii
lichidării. Momentul oportun al numirii lichidatorului___ 170
48. Dizolvarea societă ii prin divizare. Admisibilitatea unei
convocări AGA ulterioare ________________________ 176
49. Recurs împotriva încheierii de radiere. Dizolvare
respinsă pe calea contesta iei în anulare ___________________ 178
Capitolul al IV-lea. Operaţiuni de lichidare________________ 180
50. Dizolvare de drept. Cerere de deschidere a procedurii
simplificate, în temeiul Legii nr. 85/2006.
Admisibilitate__________________________________ 180
51. Lichidare. Prelungire perioadă _____________________ 182
52. Numirea lichidatorului înainte de rămânerea
irevocabilă a sentin ei de dizolvare. Consecin e________ 183

XII

53.
54.
55.
56.

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Cerere de numire a lichidatorului tardivă _____________ 185
Decăderea din dreptul de numire a lichidatorului_______ 186
Cerere de dizolvare pentru nemajorarea capitalului
social. Societate dizolvată deja_____________________ 188
Societate în faliment. Imposibilitatea efectuării unor
opera iuni de modificare a actelor constitutive_________ 190

Index _______________________________________________ 195

