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H O T Ă R Â R E 

 

privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății S.C. Compania 

Reosal  S.A. si a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Reosal 

 

  

           Având în vedere:  

 - adresa inregistrata la Primaria comunei Hidiselu de Sus cu nr. 

3091/26.05.2021 transmisa de S.C. Compania Reosal S.A.; 

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

 - raportul de specialitate nr. 3645/24.06.2021 întocmit de secretarul general al 

U.A.T.; 

           - avizul comisiei de specialitate a consiliului local;  

Tinand cont de prevederile: 

- art. 227 lit. d) si art. 264 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art. 54 lit. c) si art. 55 lit. b) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 121/2011 privind aderarea comunei 

Hidiselu de Sus la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „REOSAL”; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 122/2011 privind intrarea in 

actionariatul S.C. COMPANIA REOSAL S.A., a comunei Hidiselu de Sus si virarea 

aportului in numerar la capitalul social la S.C. COMPANIA REOSAL S.A. in suma de 

700 RON, reprezentand  0,1% din actionariat; 

 - Hotararii A.G.A. a S.C. Compania Reosal S.A. nr. 3/2021; 

- Hotararii A.G.A. a A.D.I. Reosal nr. 1/2021; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 

si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aproba dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății S.C. 

Compania Reosal  S.A., având CUI RO24200278 si sediul social în loc. Bors, nr. 102, 

jud. Bihor. 

Art.2. Se aproba dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Reosal, având CUI 22360167 si sediul social în loc. Bors, 

nr. 102, jud. Bihor. 

Art.3. In vederea indeplinirii procedurii de lichidare si repartizare a 

patrimoniului entitatilor prevazute la art. 1-2, se aproba intrarea in procedura de 

lichidare a patrimoniului sociatatii/asociatiei si desemnarea lichidatorului de adunarea 

generala. 
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. 

Compania Reosal  S.A. si Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Reosal. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Bihor 

- Primarul comunei Hidiselu de Sus 

- S.C. Compania Reosal  S.A. 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Reosal 

- Monitorul Oficial Local 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                    Cristian Cîmpan                                                   p. SECRETAR 

                                                                                                Emanuel Dringo 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 60/2021 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla   absoluta  □ calificata 30/06/2021  

2 Comunicarea catre primar2) 02/07/2021  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 02/07/2021  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ...../...../.......... - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) 02/07/2021  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz 02/07/2021  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nr. 60 

Hidiselu de Sus, 30 iunie 2021 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd

