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H O T Ă R Â R E 
privind majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD-VEST S.A. 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 noiembrie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

nr.64/PH/24 noiembrie 2021, privind majorarea capitalului social al societății APĂ 

CANAL NORD-VEST S.A. şi Avizul Comisiei Buget-finanțe, administrarea domeniului 

public şi privat a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.37/ 25 noiembrie 2021, 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 6650 din 24 noiembrie 

2021 şi Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 6651/ 24 noiembrie 2021, 

- adresa societății APĂ CANAL NORD-VEST S.A., nr. 42/09.11.2021, prin 

care se comunică majorarea capitalului social al societății de la 4.000,00 mii lei la 

7.200,00 mii lei,  

- prevederile cap. IV art.91 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 129, alin. (3), lit. d din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (1) și  alin. (2) lit.a, art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.a 

coroborat cu art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a
 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societăţii APĂ 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.  

(2) În urma majorării capitalului social, Oraşul Valea lui Mihai va deține 720 

acţiuni, numerotate de la nr. 1441 la nr. 2160 inclusiv, reprezentând aportul în numerar în 

valoare totală de 720.000 lei, subscris și vărsat integral, reprezentând 10,00 % din 

capitalul social. 

Art.2: (1) Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Abram la 

majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD VEST S.A. 

(2) 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. 
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Art.3: (1) Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Brusturi la 

majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD VEST S.A. 

(2) 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: (1) Se aprobă cooptarea ca acționar și participarea Comunei Derna la 

majorarea capitalului social al societății APĂ CANAL NORD VEST S.A. 

(2) 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 ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Orașului Valea lui Mihai, care va semna Actul Constitutiv actualizat al S.C. APĂ 

CANAL NORD-VEST S.A. 

Art.6:  Prezenta hotărâre, se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai; 

 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai; 

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               Contrasemnează pentru legalitate:                                       

                   Gábor Eva                                           pt. SECRETARUL GENERAL 

                                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,                                                                                     

                      Magyar Anna  
 

 

 

 

Nr.94 din 26 noiembrie 2021   
Consilieri locali în funcţie:  17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   13 voturi PENTRU 

                             4 ABŢINERI*   

 

* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la    

voturile împotrivă” 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL nr.94/26 noiembrie 2021 

Nr 

crt 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[ ] simplă;   [X] absolută;   [  ] calificată; 
26/11/2021  

2.  Comunicarea către primar 10/12/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 10/12/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 16/12/2021  

5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -  

6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice,  16/12/2021  
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