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                                                                       H O T Ă R Â R E
                  privind majorarea capitalului social al societă ii APA CANAL NORD VEST S.A.ț

            Având în vedere :
            - referatul de aprobare cu nr.5.166 din 7 decembrie 2021 i proiectul de hotărâre privind majorareaș
capitalului social al societă ii Apă Canal Nord Vest S.A. ini iat de primarul comunei;ț ț
            -raportul  de specialitate  nr.5.167 din 7 decembrie  2021 i  avizul  favorabil  al  comisiei  deș
specialitate a consiliului local;

           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 ale art. 196ț ș
alin. (1) lit. a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț

Consiliul Local al comunei Chi lazș

                                                                     H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii APA CANAL NORD VEST S.A. de la
4.000.000 lei,  integral  vărsat,  la  7.200.000 lei,  divizat  în  7.200 acţiuni,  numerotate  de  la  1  la  7.200
inclusiv, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare. În urma majorării capitalului social, comuna Chi lazș
va de ine 153 acţiuni, numerotate de la nr. 3205 la nr. 3357 inclusiv, reprezentând aportul în numerar înț
valoare totală de 153.000 lei, subscris i vărsat integral, respectiv 2,125 % din capitalul social.ș

Art. 2. Se aprobă cooptarea ca ac ionar i participarea comunei Abram la majorarea capitaluluiț ș
social al societă ii APA CANAL NORD VEST S.A., prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urmaț
majorării capitalului social, comuna Abram va de ine 45 acţiuni, cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare,ț
numerotate de la nr. 2161 la nr. 2205 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 45.000
lei, subscris i vărsat integral, respectiv 0,625% din capitalul social.ș

Art. 3. Se aprobă cooptarea ca ac ionar i participarea comunei Brusturi la majorarea capitaluluiț ș
social al societă ii APA CANAL NORD VEST S.A., prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urmaț
majorării  capitalului  social,  comuna  Brusturi  va  de ine  45  acţiuni,  cu  valoare  nominală  de  1.000 leiț



fiecare, numerotate de la nr. 2683 la nr. 2727 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
45.000 lei, subscris i vărsat integral, respectiv 0,625% din capitalul social.ș

Art. 4. Se aprobă cooptarea ca ac ionar i participarea comunei Derna la majorarea capitaluluiț ș
social al societă ii APA CANAL NORD VEST S.A., prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urmaț
majorării capitalului social, comuna Derna va de ine 45 acţiuni, cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare,ț
numerotate de la nr. 3520 la nr. 3564 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 45.000
lei, subscris i vărsat integral, respectiv 0,625% din capitalul social.ș

           Art.  5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor, precum şi primarul comunei Chi laz, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societăţiiș
APA CANAL NORD VEST S.A.

           Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
          - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor;
          - Primarului comunei Chi laz;ș
          - APA CANAL NORD VEST S.A.

                         
                          Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                                 Viorel Horgoș

                                                                                                                         Contrasemnează,
                                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                               Ioan Tiriteu

Nr.68 din 16 decembrie 2021.


