ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL ROSIORI
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.87
din 21. 10. 2021
privind achiziționarea de acțiuni la societatea APĂ CANAL NORD VEST SA

Având în vedere faptul că, Comuna Roșiori, este acționar la societatea APA CANAL NORD VEST SA,
Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al Comunei Borș nr. 163 din data de 30.09.2021
privind stabilirea ofertei de vânzare a acțiunilor deținute de Comuna Borș la societatea APA CANAL NORD
VEST SA, prin care a fost aprobată vânzarea de către Comuna Borș, a unui număr de 1.905 acțiuni deținute de
Comuna Borș la societatea APA CANAL NORD VEST SA, precum și raportul auditorului independent SC
GRUP FINANCIAR AUDIT S.A cu privire la stabilirea activului net al societății APA CANAL NORD VEST
SA la data de 30.08.2021, potrivit căruia, valoarea contabilă a unei acțiuni este în sumă de 1.007,1445 lei,
Ținând cont de prevederile art. 10 din actul constitutiv al societății, potrivit cărora acționarii beneficiază
de drept de preemțiune cu ocazia transferului de acțiuni,
Văzând: - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei pentru achiziționarea de acțiuni la societatea
APĂ CANAL NORD VEST SA
- Referatul de aprobare nr. 221 din 21.10. 2021 întocmită de Primarul comunei Roșiori;
- Raportul de specialitate nr. 222 din 21.10. 2021 întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Roșiori;
- Avizul consultativ al Comisiei de specialitate nr.1 și 3,
În temeiul art. 129 alin. (1 ) alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. ,,f,, , 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 achiziționarea unui număr de 55 acțiuni, în valoare de 55.392,9475 lei, la societatea
APA CANAL NORD VEST SA, din numărul total de 1.905 acțiuni vândute de Comuna Borș. În urma
achiziționării acțiunilor, Comuna Roșiori va deține 96 acţiuni, numerotate de la nr. 2502 la nr. 2597 inclusiv, în
valoare totală de 96.000 LEI, subscris și vărsat integral, reprezentând 2,400 % din capitalul social.
Art. 2. Se aprobă prețul de achiziționare a unei acțiuni, în cuantum de 1.007,1445 lei, conform
Raportului de audit întocmit de SC GRUP FINANCIAR AUDIT SA.
Art. 3. Reprezentantul Comunei Roșiori, împuternicit să voteze în numele și pe seama Comunei Roșiori
în Adunarea Generală a Acționarilor societății APA CANAL NORD VEST SA, este Primarul Comunei
Roșiori, domnul ec. Kelemen Zoltan, validat în funcție prin Incheierea civila nr. 2152 din 16.10.2020.

Art. 4. Cu data prezentei, se revocă hotărârea consiliului local al Comunei Roșiori nr. 58 din data de
19.07.2021 privind achiziționarea de acțiuni la societatea APA CANAL NORD VEST SA.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Roșiori care va
semna contractul pentru achiziționarea acțiunilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, precum și Actul
Constitutiv actualizat al societății 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Blaga Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 9 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 9 consilieri prezenți la ședința
din totalul de 11 consilieri în funcţie.

