
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.43 

 din  31 martie 2020 

privind împuternicirea doamnei Tîlmaciu Nela Daniela să reprezinte interesele SC Selectiv Soc 

Colectare SRL în relația cu persoanele fizice, juridice și instituțiile publice, inclusiv dizolvarea, 

lichidarea și radierea din Registrul Comerțului 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31 MARTIE 2020 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat cu 

nr.1025/26.03.2020; 

- referatul de specialitate al secretarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.1026/26.03.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- prevederile Cap.X lit.b) din Actul constitutiv al SC Selectiv Soc Colectare SRL; 

- prevederile art.113 lit. i), art.227 alin.(1) lit. b) și d), art.235 si celelalte din Legea nr.31/1990, 

privind societățile comerciale, republicată(r2), cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și lit.e), alin.(3) lit.c) și lit.d), alin.(9) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

11 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(3) lit. f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se împuternicește doamna Tîlmaciu Nela Daniela să reprezinte interesele SC Selectiv Soc 

Colectare SRL în relația cu persoanele fizice, juridice și instituțiile publice, inclusiv dizolvarea, lichidarea 

și radierea din Registrul Comerțului. 

Art.2.(1) Se aprobă dizolvarea și lichidarea simultană a SC Selectiv Soc Colectare SRL în care Consiliul 

Local Socodor deține un procent de 33,34% din părțile sociale. 

(2) Doamna Tîlmaciu Nela Daniela va face demersurile necesare către asociați, respectiv către 

Consiliul Local Grăniceri, județul Arad și către Consiliul Local Pilu, județul Arad, în vederea aprobării 

dizolvării și lichidării simultană a SC Selectiv Soc Colectare SRL. 

Art.3. Se aprobă transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul societății, către 

asociați, care va avea loc la data radierii societății din Oficiul Registrului Comerţului; 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, doamnei Tîlmaciu Nela Daniela, Consiliului Local 

Grăniceri și Consiliului Local Pilu, se duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe 

pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ. 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL UAT,               
                         PALCU RAUL                                           CRIŞAN GHEORGHE     
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