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HOTĂRÂRE
Privind majorarea capitalului social in numerar a S.C. COMPANIA REOSAL S.A.
cu suma de 35.929,48 lei,

Având în vedere :
Hotararea AGA extraordinara nr.1 din 18.12.2019 al Adunarii generale extraordinare
a asociatilor S.C. COMPANIA REOSAL S.A.,
Văzând Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata cu privire la
majorarea capitalului social.
Luând act de proiectul de hotărâre si refetatul de aprobare al proiectului de hotărâre
întocmit de primarul comunei, precum și raportul de specialitate din cadrul Biroului financiarcontabil,
Analizand raportul de specialitate prin care se propune majorarea capitalului social la
S.C. COMPANIA REOSAL S.A., cu suma de 35.929,48 lei,
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ceica,
Ținând cont de Legea nr.101/2006 republicată -Legea serviciului de salubrizare a
localităților,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata în anul 2010,precum și prevederiule Codului Civil,
În baza prevederilor art.129 ,alin.(1), lit. ,alin.(2) lit. “d”, şi alin.(7)
lit.”n,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social la S.C. COMPANIA REOSAL S.A.,
prin incorporarea Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare constituit si varsat, cu
suma de 35.929,48 LEI;
Art. 2 .Avand in vedere faptul ca valoarea nominala a unei actiuni este de
1 leu fiecare, suma de 35.929,48 lei se va rotunji in 35.929 lei, aportul la capitalul
social fiind suma de 35.929 lei.
Art. 3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Compartimentul Contabilitate.

Art. 4.Prezenta Hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor;
- Primarul comunei Ceica;
- Compartimentul Contabilitate;
- S.C. COMPANIA REOSAL S.A;
- La dosar.
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Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu : 13 voturi pentru

