ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI
HOTĂRÂREA nr.114/11.11.2016
privind dizolvarea si lichidarea voluntară a societăţii
OVERSETT SRL,
Consiliul local al comunei SMEENI, judeţul Buzău,
În conformitate cu :
- prevederile art.227 alin.(1) lit.d) şi art. 233 din Legea 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.c) din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotararea AGA societatii OVERSETT SMEENI SRL din data de 11.11.2016;
- prevederile art. 28 ,lit. n) , cap. III -“Conducerea” , din actul constitutiv actualizat al
societăţii OVERSETT SMEENI SRL;
- expunerea de motive a primarului comunei Smeeni înregistrată sub
nr.11091/10.11.2016;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni,
inregistrat sub nr.11092/10.11.2016;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aproba dizolvarea si lichidarea voluntara a OVERSETT SMEENI SRL, in
conformitate cu dispozitiile art. 227 alin. (1) lit. d) si art. 233 din Legea privind societăţile nr.
31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare precum si cu respectarea
prevederilor actului constitutiv.
Art.2. De la data prezentei inceteaza mandatul de administrator al domnului Dumitru
Marian.
Art.3. Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4. Suma constituita in capitalul social al societatii OVERSETT SMEENI SRL ,va
intra in contul UATC Smeeni , in momentul lichidarii societatii.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri si sa semneze in numele asociatului
unic ,Consiliul local Smeeni, se împuterniceşte d-nl Stoica Ion -administrator public .
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
- Primarului comunei Smeeni;
- O.R.C. Buzau;
- A.N.R.S.C.;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
Nr. 114 din 11.11.2016
PRESEDINTE ,
Consilier local
Buzoianu Nicolae
Contrasemnează,
Secretarul comunei:
Stanescu Anghel Luigi
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Smeeni in sedinta din
data de 11.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale , rep. , cu un numar de 12 voturi pentru ,0 abtineri si 0 voturi
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 12 consilieri prezenti la sedinta

