
                 JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

                                                                          H O T Ă R Â R E
                   Privind suspendarea activității  Societății  Comerciale
ECOCHIȘLAZ –S.R.L.

          Analizând Expunerea de motive cu nr.1.993 din 11 aprilie 2018 a primarului comunei
prin care propune suspendarea activită ii S.C.ECOCHI LAZ - S.R.L.,ț Ș
         Văzând raportul de specialitate cu nr.1.994 din 11 aprilie 2018 i rapoartele de avizareș
ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
         inând seama de prevederile  LegȚ ii societă ilor nr.31/1990,republicată,ț cu modificările iș
completările ulterioare,  
          În temeiul dispozi iilor art.36 alin.(2) lit.a) ,alin.(3) lit.c),art.45 i ale art.115 alin.(1)ț ș
lit.b)  din  Legea  administra iei  publice  locale  nr.215/2001,republicată,cu  modificările  iț ș
completările ulterioare,
         Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ș ș ț ordinară,cu 11 voturi „pentru”

                                                                H O T Ă R Ă  T E :Ș

        Art.1.-Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al Societă ii Comerciale ț “ECOCHI LAZȘ ”
S.R.L.,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2.-Se aprobă suspendarea activită ii Societă ii Comerciale „ECOCHI LAZ”-S.R.L.ț ț Ș
pentru o perioadă de 3 ani.
        Art.3.-Se împuternice te domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei ,pentru a semnaș
hotărârea Adunării Generale a Asocia ilor de suspendare a activită ii.ț ț
        Art.4.-Se împuternice te  ș  domnul Bandi  Mircea-Dorel, cetăţean român, născut la 22
septembrie  1967  în  localitatea  Marghita,  domiciliat  în  judeţul  Bihor,  sat  Chiraleu,  nr.
71,comuna Chişlaz,  CNP 1670922052867, posesor al  CI seria  XH nr.890123.,  eliberat  de
SPCLEP  Marghita  la  21.08.2013,pentru  îndeplinirea  formalită ilor  necesare  suspendăriiț
activită ii prevăzute la art.1 i a semna,în numele i pe seama societă ii, actele necesare înț ș ș ț
acest sens.

       Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică:
                -S.C.ECOCHI LAZ S.R.L.;Ș
                -primarului comunei i persoanei numite la art.4ș ;
                -Oficiului Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul Bihor;ț
                -Institu iei Prefectului ț - jude ul Bihor.ț

                               
                                Pre edinte de edin ăș ș ț ,
                                      Gavril Demjen
                                                                
                                                                                                                    Contrasemnează,
                                                                                                                           Secretar,
                                                                                                                        Ioan Tiriteu   

Nr.21 din 26 aprilie  2018.


