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H O T Ă R Â R E 

privind achizi ionarea de ac iuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST S.A.ț ț

Având în vedere:
            - referatul de aprobare cu nr.5.298 din 15.12. 2021 i proiectul de hotărâre privind ș
achizi ionarea de ac iuni la societatea Apă Canal Nord Vest S.A. ini iat de primarul comunei;ț ț ț
            -raportul de specialitate nr.5.299 din 15.12. 2021 i avizul favorabil al comisiei deș
specialitate a consiliului local;

-Hotărârea Consiliului local al comunei Bor  nr. 163/30.09.2021 prin care a fost aprobatăș
cesionarea de către comuna Bor  a unui număr de 1.905 ac iuni de inute de această comună  laș ț ț
societatea APA CANAL NORD VEST S.A.;

-art. 10 din actul constitutiv al societă ii  potrivit căruia ac ionarii beneficiază de drept deț ț
preem iune cu ocazia transferului de ac iuni;ț ț

-raportul  auditorului  independent  S.C. GRUP FINANCIAR AUDIT S.A. cu privire  la
stabilirea  activului  net  al  societă ii  APA CANAL NORD VEST S.A. la  data  de 30.08.2021,ț
potrivit căruia, valoarea contabilă a unei ac iuni este în sumă de 1.007,1445 lei;ț
           inând seama de prevederile :Ț
            -art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cu modificările iț ș
completările ulterioare;
            -Legii societăilor nr.31/1990,republicată;
            În temeiul dispozi iilor art. 129 alin.(2) lit.d) i alin.(7) lit.n) ,art. 139 alin.(3) lit.g) şi aleț ș
art.  196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codulț ț
administrativ,

Consiliul Local al comunei Chi lazș

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă achizi ionarea unui număr de 55 ac iuni în valoare de 55.392,9475 lei, laț ț
societatea  APA CANAL NORD VEST S.A.,  din  numărul  total  de  1.905 ac iuni  vândute  deț
Comuna Bor .În urma achizi ionării ac iunilor,comuna Chi laz va de ine 96 ac iuni,numerotateș ț ț ș ț ț
de  la  nr.1664  la  nr.1759  inclusiv,în  valoare  totală  de  96.000  lei,subscris  i  vărsatș
integral,reprezentând 2,400 % din capitalul social.
           Art.2.Se aprobă pre ul  de achizi ionare  al  unei  ac iuni,în  cuantum de 1.007,1445ț ț ț
lei,conform Raportului de audit întocmit de S.C.GRUP FINANCIAR AUDIT S.A.
           Art. 3. Reprezentantul comunei Chi laz împuternicit să voteze în numele i pe seamaș ș
comunei  Chi laz în Adunarea Generală  a Ac ionarilor  societă ii  APĂ CANAL NORD VESTș ț ț
S.A., este primarul comunei Chi laz, domnul Bezi George Dorin,cetă ean român,născut la data deș ț
12  noiembrie  1986  în  localitatea  Marghita  ,jude ul  Bihor,cu  domiciliul  în   localitateaț
Chiraleu,nr.1 A,posesor al căr ii de identitate seria  ZH nr.395032  eliberată la 25.11.2021 deț
SPCLEP Marghita,CNP: 1861112054773.



Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comuneiț
Chi laz, care va semna contractul pentru achizi ionarea ac iunilor prevăzute la art. 1 din prezentaș ț ț
hotărâre precum i Actul constitutiv actualizat al societă ii.ș ț

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial local i se comunică:ș
             - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;

           - Primarului comunei Chi laz;ș
           - S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

                    
             Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                  Viorel Horgoș
                                                                                                                          Contrasemnează,
                                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                Ioan Tiriteu 

Nr. 67 din 16 decembrie 2021.    


