ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 103
privind solicitarea de intrare în faliment a S.C. PREGO S.A. Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.05.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.477/22.05.2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.7413/28.05.2014 şi raportul de specialitate nr. 7414/28.05.2014 ale
Serviciului venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale din care rezultă că Societatea
comercială PREGO S.A. cu sediul social în Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.6, judeţul Alba nu a
respectat graficul privind eşalonarea plăţilor conform Planului de reorganizare a activităţii aprobat în
cadrul procedurii insolvenţei şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş coroborate cu art. 103 alin.(1), art.105 alin.(1) şi art.107 alin.(1) pct. C din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.31/1990 privind
societăţile comerciale, rerepublicată şi actualizată,
În temeiul art. 36 alin. (3) lit. c), art.45, p-ctul.1 şi art.115 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă depunerea cererii de intrare în faliment, în baza prevederilor cuprinse la art.
107, alin.(1) pct. C din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare, a Societăţii comerciale PREGO S.A. cu sediul social în Ocna Mureş, strada
Axente Sever, nr.6, judeţul Alba, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Alba cu
nr.J01/578/1997, Codul de înregistrare fiscală 1770261 şi având acţionar unic pe Consiliul local al
oraşului Ocna Mureş.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu formularea,
motivarea, semnarea şi depunerea cererii de intrare în faliment se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.
Art. 3: Persoanele interesate pot ataca prezenta hotărâre în termenul şi condiţiile prevăzute în
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificărule şi completările ulterioare.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Societatea comercială PREGO S.A. cu sediul social în Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.6,
judeţul Alba precum şi licidatorului judiciar ;
- Direcţia economică;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ;
- Compartimentul juridic;
Ocna Mureş, 29.05.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. HERŢEG HOREA

PSN/PSN; EXPL.9; ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:15 Voturi “pentru”: 12;
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