
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂREA  Nr. 50/2021
privind aprobarea intenției de retragere a Județului Harghita din societatea S.c. Eco-Csik

S.R.L. și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Comunei Leliceni în
vederea votării în cadrul Adunării Generale a Acționarilor al S.c. Eco-Csik S.R.L.

Consiliul Local Leliceni,

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 24 noiembrie 2021, convocată prin Dispoziţia nr.
161/2021 a primarului comunei dl. Nagy István- Alfréd, la sediul primăriei comunei Leliceni;

Luând în considerare:
- Adresa nr. 3235/04.10.2021 al S.C.ECO-CSIK S.R.L. Operator Regional de Salubrizare;
- Hotărârea nr. 6/01.10.2021al AGA al ECO CSIK SRL;
- Hotărârea nr.249/2021 al Consiliului Județean Harghita privind aprobarea intenției de

retragere a Județului Harghita din societatea Eco-Csik S.R.L.
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 81/2021 privind aprobarea intenției de retragere a Județului
Harghita din societatea S.c. Eco-Csik S.R.L., și acordarea unui mandat special
reprezentantului legal al Comunei Leliceni în vederea votării în cadrul Adunării Generale
a Acționarilor al S.c. Eco-Csik S.R.L.

- Referatul de aprobare nr. 82/2021 al primarului comunei Leliceni;
- Raportul de specialitate nr. 2891/2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Leliceni;
Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliul Local

Leliceni;
În conformitate cu prevederile:

- art. 20 - 27ˆ3 din O.G. 26/2000 privind asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;

- art. 226 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

- Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților , republicată cu modificările
si completările ulterioare

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările
ulterioare

Văzând:
- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr. 31/2009 privind înființarea operatorului regional

de salubrizare ECO CSIK SRL;
Cu respectarea dispozițiilor:

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;

- Legii nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările
și completările ulterioare

În temeiul 92 alin.2 litera ”f „, art. 129, alineatul (2), litera a) și b), art. 139 alin. (3) lit. d) și



h), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă intenția de retragere a Județului Harghita prin Consiliul Județean
Harghita din calitatea sa de asociat în societatea ECO-CSIK SRL.

Art. 2. Se acordă mandat special, domnului Nagy István-Alfréd primarul comunei Leliceni,
în calitate de reprezentant al Comunei Leliceni, în Adunarea Generală al ECO CSIK SRL, să
voteze în cadrul Adunării Generale ECO CSIK SRL  în numele și pe seama unității administrativ
teritoriale cu privire la următoarele:

 Aprobarea Raportului de evaluare nr. 610099/2021, întocmit de expertul membru
ANEVAR, domnul Balint László prin care s-a stabilit valoare evaluată a unei părți sociale
la 1378 lei;

 Aprobarea retragerii asociatului UAT Județul Harghita din ECO CSIK SRL;
 Aprobarea Convenției de plată care este Anexă la Hotărârea CJ Harghita nr. 345/2021;
 Aprobarea semnării din partea societății a Convenției de plată de către administratorii

societății domnul Pál Tamás și domnul Kassay Janos;
 Aprobarea diminuării capitalului social cu suma de 1.000.000,00 lei reprezentând

valoarea aportului retras;
 Aprobarea modificării cotelor părților sociale în mod proporțional;
 Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în sensul celor arătate mai sus.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicat Primarului comunei Leliceni, SC ECO CSIK SRL
şi Instituţiei Prefectului Județului Harghita în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
comunei Leliceni .

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier, Secretarul general al comunei,

Vitos László-Károly Molnár Szidonia

Nr.50
Adoptată în ședința din data de 24 noiembrie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție




