
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI CHIȘLAZ 
 

H O T  R Â R E  
  

privind aprobarea actului constitutiv actualizat al  
Societ ții Comerciale  AP  CANAL NORD VEST- Societate pe Acțiuni 

 
 
 Având în vedere faptul c   unitatea administrativ teritorial -comuna Chișlaz este ac ionar în 
Societatea Comercial   AP  CANAL NORD VEST Societate pe Acțiuni, înfiin at  în condi iile legii, în 
scopul reglement rii, înfiin rii, organiz rii, finan rii, exploat rii, monitoriz rii şi gestion rii în comun a 
serviciului de alimentare cu ap  şi de canalizare pe raza de competen  a unit ilor administrativ-teritoriale 
membre, 

V zând propunerea Asocia iei Intercomunitare Zona Nord-Vest privind aprobarea actului 
constitutiv actualizat al operatorului regional, înregistrat  cu nr. 8/20.07.2018, emis  în conformitate cu 
prevederile art. 8.3 lit. h) din Actul Constitutiv, 

Luând în considerare expunerea de motive cu nr.3.862/23 iulie 2018 a  primarului comunei, 
precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a  consiliului local, 

V zând raportul de avizare nr. 3.863/23 iulie 2018 al compartimentului financiar-contabil, 
 inând cont de prevederile Legii societ ilor nr. 31/1990, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14,art.45 și ale 
art.115 alin.1 lit.b) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, 
  Consiliul Local al comunei Chișlaz,cu 11 voturi “pentru” din num rul total de 13 consilieri 
locali în funcție și 11 prezenți 
 

H O T  R  Ş T E: 
 
 Art. 1. Se constat  încetarea, prin demisie, a calit ii de membru și președinte al Consiliului de 
Administra ie, a domnului CSIGER LASZLO-ROBERT, cet ean român, n scut la data de 05.08.1974 în 
municipiul Oradea, județul Bihor, domiciliat în sat Borş, comuna Borş, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu 
C.I. seria XH nr. 625088, eliberat  de SPCLEP Borş la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751. 
 
 Art. 2. Se aprob  mandatarea domnului RÁCZ GÁL SZABOLCS-NÁNDOR, cet ean român, 
n scut la data de 14.12.1980 în municipiul Oradea, județul Bihor, domiciliat în sat Borş, comuna Borş, nr. 
401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberat  de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013, 
CNP 1801214055054 pentru îndeplinirea func iei de membru în Consiliul de Administra ie al Societ ții 
Comerciale  AP  CANAL NORD VEST Societate pe Acțiuni, cu puteri depline şi nelimitate. 
 
 Art. 3. Se numeşte în func ia de Preşedinte al Consiliului de Administra ie, domnul  RÁCZ GÁL 
SZABOLCS-NÁNDOR, cet ean român, n scut la data de 14.12.1980 în municipiul Oradea, județul 
Bihor, domiciliat în sat Borş, comuna Borş, nr. 401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, 
eliberat  de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013, CNP 1801214055054. 
 Art. 4. (1) Se radiaz  din obiectul secundar de activitate al societ ii, urm toarele coduri CAEN:  
 



Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmpl rie, pentru construcții; 
Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construc ii; 
Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construc ii; 
Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construc ii; 
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului; 
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului; 
Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
Cod CAEN : 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel; 
Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei; 
Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase; 
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construc ii metalice şi p r i componente ale structurilor metalice; 
Cod CAEN : 2521 Produc ia de radiatoare şi cazane pentru înc lzire central ; 
Cod CAEN : 2529 Produc ia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 
Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice ob inute prin deformare plastic ; metalurgia pulberilor; 
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipien i, containere şi alte produse similare din o el; 
Cod CAEN : 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole). 
 
(2) Se adaug  la obiectul secundar de activitate al societ ții, urm toarele coduri CAEN:  
Cod CAEN : 1107 Producția de b uturi r coritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape 
îmbuteliate; 
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice; 
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice; 
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente; 
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase; 
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
Cod CAEN : 4299 Lucr ri de construcții a altor proiecte inginerești nca; 
Cod CAEN : 4312 Lucr ri de preg tire a terenului; 
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al b uturilor; 
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de m rfuri; 
Cod CAEN : 5229 Alte activit ți anexe transporturilor; 
Cod CAEN : 6201 Activit ți de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 
Cod CAEN : 6202 Activit ți de consultanț  în tehnologia informației; 
Cod CAEN : 6203 Activit ți de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 
Cod CAEN : 6209 Alte activit ți de servicii privind tehnologia informației; 
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activit ți conexe; 
Cod CAEN : 7010 Activit i ale direc iilor (centralelor), birourilor administrative centralizate ; 
Cod CAEN : 7022 Activit ți de consultanț  pentru afaceri și management; 
Cod CAEN : 7112 Activit ți de inginerie și consultanț  tehnic  legate de acestea; 
Cod CAEN : 8292 Activit ți de ambalare. 
 
(3) Obiectul secundar de activitate, va avea urm toarea componenț : 
Cod CAEN : 1107 Producția de b uturi r coritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape 
îmbuteliate; 
Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanic  general ; 
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice; 
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice; 
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente; 



Cod CAEN : 3700 Colectarea şi tratarea apelor uzate; 
Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; 
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase; 
Cod CAEN : 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
Cod CAEN : 3900 Activit i şi servicii de decontaminare; 
Cod CAEN : 4120 Lucr ri de construcții a cl dirilor rezidențiale și nerezidențiale; 
Cod CAEN : 4211 Lucr ri de construcții a drumurilor și autostr zilor; 
Cod CAEN : 4221 Lucr ri de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 
Cod CAEN : 4291 Construc ii hidrotehnice; 
Cod CAEN : 4299 Lucr ri de construcții a altor proiecte inginerești nca.; 
Cod CAEN : 4311 Lucr ri de demolare a construcțiilor; 
Cod CAEN : 4312 Lucr ri de preg tire a terenului; 
Cod CAEN : 4313 Lucr ri de foraj şi sondaj pentru construc ii; 
Cod CAEN : 4321 Lucr ri de instala ii electrice; 
Cod CAEN : 4322 Lucr ri de instalații sanitare, de înc lzire și de aer condiționat; 
Cod CAEN : 4329 Alte lucr ri de instalații pentru construcții; 
Cod CAEN : 4331 Lucr ri de ipsoserie; 
Cod CAEN : 4332 Lucr ri de tâmpl rie și dulgherie; 
Cod CAEN : 4391 Lucr ri de învelitori, şarpante şi terase la construc ii; 
Cod CAEN : 4399 Alte lucr ri speciale de construc ii n.c.a; 
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al b uturilor; 
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de m rfuri; 
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte; 
Cod CAEN : 5210 Depozit ri; 
Cod CAEN : 5224 Manipul ri; 
Cod CAEN : 5229 Alte activit ți anexe transporturilor; 
Cod CAEN : 6201 Activit ți de realizare a softului la comand  (software orientat client); 
Cod CAEN : 6202 Activit ți de consultanț  în tehnologia informației; 
Cod CAEN : 6203 Activit ți de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 
Cod CAEN : 6209 Alte activit ți de servicii privind tehnologia informației; 
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activit ți conexe; 
Cod CAEN : 7010 Activit ți ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; 
Cod CAEN : 7022 Activit ți de consultanț  pentru afaceri și management; 
Cod CAEN : 7112 Activit ți de inginerie și consultanț  tehnic  legate de acestea; 
Cod CAEN : 7120 Activit i de test ri şi analize tehnice; 
Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.; 
Cod CAEN : 8121 Activit i de cur enie general  a cl dirilor; 
Cod CAEN : 8292 Activit ți de ambalare; 
Cod CAEN : 8299 Alte activit ți de servicii suport pentru întreprinderi nca. 
 
 Art. 5. (1) Se aprob  majorarea capitalului social al Societ ii de la 490.000 lei, integral v rsat, la 
4.000.000 LEI, divizat în 4.000 ac iuni, numerotate de la 1 la 4.000 inclusiv, cu o valoare nominal  de 
1.000 lei fiecare. Capitalul social subscris este v rsat de ac ionari, în termen de maxim 12 luni de la data 
adopt rii hot rârii Adun rii Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social.  

(2) Ac ionarii particip  la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise dup  cum 
urmeaz :  



1. Municipiul Marghita, 204 ac iuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 204 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 204.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din 
capitalul social, 
2. Oraşul S cueni, 204 ac iuni, numerotate de la nr. 205 la nr. 408 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 204.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din 
capitalul social, 
3. Oraşul Valea lui Mihai, 204 ac iuni, numerotate de la nr. 409 la nr. 612 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 204.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din 
capitalul social, 
4. Comuna Abr mu , 41 ac iuni, numerotate de la nr. 613 la nr. 653 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
5. Comuna Biharia, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 654 la nr. 694 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
6. Comuna Borş, 2.000 ac iuni, numerotate de la 695 la 2.694 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în 
valoare total  de 2.000.000 LEI, din care este v rsat 245.000 LEI, reprezentând 50% din capitalul social, 
7. Comuna Budusl u, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 2.695 la nr. 2.735 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
8. Comuna Cetariu, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 2.736 la nr. 2.776 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
9. Comuna Cherechiu, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 2.777 la nr. 2.817 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
10. Comuna Chişlaz, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 2.818 la nr. 2.858 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
11. Comuna Curtuişeni, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 2.859 la nr. 2.899 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
12. Comuna Diosig, 204 ac iuni, numerotate de la nr. 2.900 la nr. 3.103 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 204.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din 
capitalul social, 
13. Comuna Lugaşu de Jos, 204 ac iuni, numerotate de la nr. 3.104 la nr. 3.307 inclusiv, reprezentând 
aportul în numerar în valoare total  de 204.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% 
din capitalul social, 
14. Comuna Roşiori, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.308 la nr. 3.348 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
15. Comuna S lacea, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.349 la nr. 3.389 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
16. Comuna S lard, 203 ac iuni, numerotate de la nr. 3.390 la nr. 3.592 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 203.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din 
capitalul social, 



17. Comuna Sâniob, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.593 la nr. 3.633 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
18. Comuna Şimian, 203 ac iuni, numerotate de la nr. 3.634 la nr. 3.836 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 203.000 LEI, din care este v rsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din 
capitalul social, 
19. Comuna Tarcea, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.837 la nr. 3.877 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
20. Comuna T m şeu, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.878 la nr. 3.918 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
21. Comuna T uteu, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.919 la nr. 3.959 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social, 
22. Comuna Viişoara, 41 ac iuni, numerotate de la nr. 3.960 la nr. 4.000 inclusiv, reprezentând aportul în 
numerar în valoare total  de 41.000 LEI, din care este v rsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din capitalul 
social. 
 
 Art. 6. Se aprob  Actul Constitutiv actualizat al societ ii APA CANAL NORD VEST -Societate 
pe Acțiuni, conform anexei, care face parte integrant  din prezenta hot râre. 
 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz  Adunarea General  a 
Ac ionarilor, precum şi primarul comunei Chișlaz, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societ ii 
APA CANAL NORD VEST S.A. 

 
Art. 8. Prezenta hot râre se comunic  : 

 - Institu iei Prefectului – Jude ul  Bihor; 
 - Primarului comunei Chișlaz; 
 - Asocia iei Intercomunitar  Zona Nord-Vest; 
 - A.G.A. S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. 
  
 
 
   
                         Președinte de ședinț , 
                             Gavril Demjen                          
                                                        Contrasemneaz , 
                                           Secretar, 
                                                                                                                              Ioan Tiriteu 
 
Nr.35 din 30 iulie 2018. 
         


