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 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14/ 10. 08.2020 

Privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin 

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată ,din data de 
10.08.2020, legal constituită, fiind prezenți un nr. de ___consilieri locali; 

Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H.C.L. nr. 20 din 28.03.2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la 
constituirea capitalului social; 

- Hotărârea nr.1/20.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale 
orașului Măcin și comunelor partenere,prin care se aprobă începerea procedurii de dizolvare și lichidare a SC 
ECOSALTECH SA Măcin. 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila, Deacu Costică; 
- Raportul compartimentului de resort; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Jijila. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin.(3), lit. c) și d) și art. 139 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,                                

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1 Se aprobă dizolvarea și lichidarea S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin înființată prin H.C.L. nr. 20 din 
28.03.2013;    

Art. 2 Se aprobă numirea unui lichidator de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu 
prevederile  art. 264 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea, primarului comunei Jijila, 
persoanelor în drept și va fi făcută publică prin afișarea la sediul instituției și pe site în Monitorul Oficial Local.   

Adoptată astăzi 10.08.2020 cu _____ voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși.  
                          

 

   Inițiator proiect de hotărâre,                         Avizat pentru legalitate, 
        Primar,      Secretarul general al comunei Jijila, 
 Deacu Costică                                     Acriș Dumitru 
 
 


