ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea retragerii din calitatea de asociat la SC”EOLIANA CARAŞ” SRL
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum şi rapoartele
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societăţile Comerciale, republicată în 2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art.35 alin.2 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice
locale;
Văzând dispoziţiile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, republicată în 1998,
modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.2 lit.”b” şi ”d” , art.37 şi ale art.45 din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă retragerea Consiliului local al comunei Naidăş din calitate de asociat la SC
” EOLIANA CARAŞ” SRL cu sediul in Reşiţa, P-ţa 1 decembrie 1917, nr.7, et.3, camera 3, având
număr de înregistrare la ORC Caraş-Severin J11/430/2009, CUI 26012599.
Art.2 – Se desemnează Primarul comunei să semneze personal, sau printr-o persoană din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, în faţa oricărei instituţii sau autorităţi, orice document
care este necesar pentru retragerea din calitate de asociat.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Naidăş.
Art.6.- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin.1 şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în 2007, cu modificările şi completările ulterioare:
- Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin;
-Consiliilor Locale ale comunelor Caraşova, Goruia, Sasca Montană, Ciuchici şi Naidăş;
-Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, prin intermediul preşedintelui
consiliului de administraţie;
- Consiliului de administraţie al S.C. EOLIANA CARAŞ S.R.L.;
- Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, prin intermediul preşedintelui
Consiliului de administraţie al S.C. EOLIANA CARAŞ S.R.L.
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