
ROMÂNIA              

JUDEŢUL BIHOR                     

CONSILIUL LOCAL SÂNTANDREI                      

 

HOTĂRÂREA Nr. 157 

din 18 decembrie 2019 

privind aprobarea dizolvării Asociației Localităților de Frontieră Bihor de Dezvoltare a Teritoriilor 

  

Consiliul local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 18 decembrie 

2019, 

   Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 5740 / 12.11.2019 transmisă de Primaria Comunei Borș prin care ni se comunică necesitatea 

dizolvării asociație; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 16237 / 03.12.2019; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 1639 / 05.12.2019; 

            În conformitate cu prevederile: 

- art. 54 alin. (1) lit. c), art. 57 și ale art. 61 alin. (2) din Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2), lit. e) și ale alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 

din 5 iulie 2019, cu 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali în 

funcție, 

HOTĂRĂȘTE: 

                          

             Art.1. (1) Se aprobă dizolvarea Asociației Localităților de Frontieră Bihor de Dezvoltare a Teritoriilor, cu 

începere de la data de 01.01.2020, dată la care instanța competentă va dispune înscrierea Hotărârii Adunării 

Generale a Asociației, prin care s-a decis dizolvarea acesteia în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor. 

    (2) Se împuternicește Președintele Asociației, respectiv, domnul Primar Geza Batori, să semneze 

documentele necesare dizolvării asociației. 

    (3) Se împuternicește jr. Ovidiu Ignătescu, identificat prin C.I. seria ZH nr. 115393, să reprezinte 

asociația în fața instanțelor judecătorești, în vederea implementării procedurilor de dizolvare a acesteia. 

             Art.2. (1) Cu data în care instanța competentă va dispune înscrierea Hotărârii Adunării Generale a 

Asociației, prin care s-a decis dizolvarea acesteia, în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, Asociația va 

intra în lichidare. 

    (2) Consiliul director va efectua predarea activului și pasivului lichidatorului numit de Adunarea 

Generală Asociație. 

 Art.3. Se propune ca și lichidator, Sociatatea Rominsolv SPRL - Filiala Bihor, cu sediul fiscal în Oradea, 

str. Cuza Vodă, nr. 12, ap. 5, CIF 30902331, autorizată conform Atestatului din 14.02.2019, eliberat de Uniunea 

Națională a Practicienilor în Insolvență din România.  

 Art.4.(1) Cu începere de la data comunicării sentinței definitive, conducerea operativă și reprezentarea 

legală a Asociației este asigurată de lichidatorul numit la art. 3. 

  (2) Lichidatorul numit va proceda la înscrierea în RAF (Registrul Asociațiilor și Fundațiilor) a 

dizolvării, desfășurarea procedurii de lichidare, notificarea partenerilor contractuali, finalizarea proiectelor / 

acțiunior în curs, plata datoriilor, încasarea creanțelor, lichidarea activului patrimonial, predarea activului net rămas 

către Comuna Sântandrei (dacă este cazul) și radierea din RAF A Asociației. 

 Art.5. Punerea în aplicarea a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Secretarul general al 

Comunei Sântandrei. 

            Art.6. Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor______ Primar_______Judecătoria 

Oradea_______ Biroul Finanțe - Contabilitate ______Membrii fondatori ai Asociației______Dosar special şedinţă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ  

           CONSILIER                           SECRETAR GENERAL 

   Dorin Dumitru MĂRCUȘ                  Dorina ILEA   


