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                         H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
  

Privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ” SC COMPANIA REOSAL  
S.A.” si dizolvarea, lichidarea voluntară si radierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

REOSAL”  
        

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.38/18.06.2021,însoțit de referratul de aprobare  
nr.109/18.06.2021 întocmit de către  de către primarul comunei Ceica, precum  și raportul de 
specialitate nr.117/18.06.2021 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ”SC 
COMPANIA REOSAL  S.A.”. , având CUI R0 24200278 si dizolvarea, lichidarea voluntară si 
radierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL” , având CUI 22360167. 

               -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,  

Luând în discuţie Hotararea adunarii generale a actionarilor a SC COMPANIA REOSAL 
SA nr. 3 din data de 19.05.2021 prin care se aproba lichidarea voluntară a societății ”SC 
COMPANIA REOSAL S.A.”  având CUI R0 24200278. 

Ținând cont de  Hotararea adunarii generale a actionarilor a ASOCIAŢIA DE  
DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR Ă REOSAL nr. 1 din data de 19.05.2021 prin care se 
aproba dizolvarea si lichidarea voluntară a asociatiei ”ASOCIAŢIA DE  DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR Ă   REOSAL”  având CUI 22360167 
      Ţinând seama ca SC COMPANIA REOSAL SA si ASOCIAŢIA DE  DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR Ă REOSAL din care si comuna CEICA face parte se afla in imposibilitatea 
obiectiva de a realiza scopul pentru care au fost infiintate, se impune demararea procedurii de 
dizolvare / lichidare voluntară și radiere. 
     În temeiul prevederilor art. 227, lit. d) coroborat cu art. 264 din Legea 31/90 privind 
societățile comerciale cu actualizarile ulterioare și cele ale Actului Constitutiv al societății; 
 Văzând  art. 54 lit. c) , art. 55 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, coroborat cu prevederile cap. VII din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară REOSAL”; 
      În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata în anul  2010, 
 În temeiul art. 129 alin. (1),alin.(2) lit.d) ,art.139,alin.1 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
 
     Consiliul local al comunei Ceica, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

ART.1 Se aprobă dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ”SC 



COMPANIA REOSAL  S.A.”  , având sediul social în loc.Bors, nr.102, CUI RO 24200278, 
conform art. 227, lit. d) coroborat cu art. 264 din Legea 31/90 privind societatile comerciale 
republicata si actualizata.  

Art.2  Se aprobă dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea ”ASOCIA ŢIA DE  
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITAR Ă   REOSAL”  având CUI 22360167 cu sediul 
social în loc.Bors, nr.102, conform art. 54 lit. c) , art. 55 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.  

Art.3  In vederea indeplinirii procedurii de lichidare si repartizare a patrimoniului societății  
”SC COMPANIA REOSAL  S.A.”  si ”ASOCIA ŢIA DE  DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITAR Ă   REOSAL”  actionarii sunt de acord cu intrarea in procedura de 
lichidare a patrimoniului sociatatii  / asociatiei  si desemnarea in calitate de lichidator a 
Cabinetului Individual de Insolventa Salajan Gabriel. 
      ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
 -  Primarului comunei Ceica; 
 -  Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul BIHOR;  
 -  S.C. COMPANIA REOSAL  S.A. 
 -  ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ   REOSAL  
 -  Instituției Prefectului Județului BIHOR; 
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   Nr.50  din 28  iunie   2021. 
 

Consilieri total-13 
Nr.consilieri prezen ţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu: 13 voturi pentru  
 
 

 


