
 

 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROSIORI 
C O N S I L I U L   L O C A L   R O S I O R I                                                                               

Rosiori  nr. 217, cod poștal 417238 

C.F. 15579483 

Tel / fax: 0259 462380 / 0259 462383 

e-mail: primaria@rosiori.ro; site: www.rosiori.ro  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.92 

din 25. 11. 2021 
privind majorarea capitalului social al societății 

APA CANAL NORD VEST SA 
 
 
 

 Având în vedere faptul că, Comuna Roșiori, este acţionar în SC APA CANAL NORD VEST SA, 
înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiin ţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării 
şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre 
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Văzând: - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei pentru majorarea capitalului social al 
societății APA CANAL NORD VEST SA 
               - Referatul de aprobare nr. 229 din  18. 11. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
             - Raportul de specialitate nr. 230 din  18. 11. 2021 întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Roșiori;   
              - Avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr.1 
 
În temeiul art. 92, art. 129, alin. 2), lit a), alin. 3), lit. c), d), e), art. 139 şi al art. 196, alin. 1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
Consiliul Local al Comunei Roșiori  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii APA CANAL NORD VEST SA 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 Roșiori va deține 162 
acţiuni, numerotate de la nr. 4645 la nr. 4806 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 
162.000 LEI, subscris și vărsat integral, reprezentând 2,250 % din capitalul social. 
         Art. 2. Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Abram la majorarea capitalului social al 
societății APA CANAL NORD VEST SA, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urma majorării 
capitalului social, Comuna Abram va deține 45 acţiuni, cu valoare nominală de 1.000 LEI fiecare, numerotate 
de la nr. 2161 la nr. 2205 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 45.000 LEI, subscris și 
vărsat integral, reprezentând 0,625% din capitalul social. 
         Art. 3. Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Brusturi la majorarea capitalului social al 
societății APA CANAL NORD VEST SA, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urma majorării 
capitalului social, Comuna Brusturi va deține 45 acţiuni, cu valoare nominală de 1.000 LEI fiecare, numerotate 
de la nr. 2683 la nr. 2727 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 45.000 LEI, subscris și 
vărsat integral, reprezentând 0,625% din capitalul social. 
 
 
 
 



 

 
       Art. 4. Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Derna la majorarea capitalului social al 
societății APA CANAL NORD VEST SA, prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre. În urma majorării 
capitalului social, Comuna Derna va deține 45 acţiuni, cu valoare nominală de 1.000 LEI fiecare, numerotate de 
la nr. 3520 la nr. 3564 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 45.000 LEI, subscris și 
vărsat integral, reprezentând 0,625% din capitalul social. 
     Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a Acţionarilor, 
precum şi primarul Comunei Roșiori, care va semna Actul Constitutiv actualizat al societăţii APA CANAL 
NORD VEST SA. 
     Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu: 
Instituția Prefectului județul Bihor, Primarul comunei Rosiori,  SC APĂ CANAL NORD VEST SA,  
Compartimentul financiar-contabil și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al 
Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE 
AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   8  de voturi „pentru”,  2   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  10   consilieri prezenți la ședința 
din totalul de 11 consilieri în funcţie. 
 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
             Bolojan Florin Mircea 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


