ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSLILUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARAREA
NR. 122 DIN 20.12.2018
Privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43 din 27.04.2017 pentru aprobarea
imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Murfatlar in adunarea
Generala a Actionarilor SC RAJA SA
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 20.12.2018;
-

Vazand:
Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu
Avizul comisiei nr.1.
Avizul de legalitate al secretarului;

In temeiul prevederilor art. 125 al.2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale , republicata cu
modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr. 161/2003 , ale HG nr. 577/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002, art.36, al. 3 , lit.c, art.45 ,
art.115 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE :
Art. 1 - Aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43 din 27.04.2017 pentru aprobarea
imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele Consiliului Local Murfatlar in adunarea Generala
a Actionarilor SC RAJA SA, in sensul modificarii art. 1 si art.2 care vor avea urmatorul cuprins:
“Art.1 –Se aproba desemnarea dlui Zugravu Catalin Doru, ca imputernicit sa reprezinte interesele
Orasului Murfatlar in cadrul Adunarii generale si extraordinare a actionarilor RAJA S.A.
Art.2 – (1) Se aproba contractul de mandat dintre Orasul Murfatlar si persoana imputernicita,
conform anexei 1 parte integranta din prezenta.
(1) Imputernicitului i se acorda un mandat general pentru exercitarea dreptului de vot “pentru” asupra
tuturor punctelor inscrise pe ordinea de zi, privitoare la actele de administrare si conservare.
(2) Imputernicitul va putea sa voteze in adunarea generala cu privire la urmatoarele acte de
dispozitie:micsorarea capitalului social, schimbarea obiectului principal de activitate, schimbarea
obiectului si duratei contractului de delegare de gestiune, incetarea contractului de delegare de
gestiune, divizarea societatii sau dizolvarea anticipata a societatii, conversia actiunilor dintr-o
categorie in alta, schimbarea formei juridice a societatii, deschiderea procedurii insolventei
societatii, doar in baza unui mandat special emis de catre Consiliul Local Murfatlar”
Art. 2 – Primarul , persoanele imputernicite in acest sens si compartimentele de specialitate din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Local vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Prezenta a fost adoptata cu 17 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva.
PRESEDINTE,
COJBUC DUMITRU
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SECRETAR
FLORIN VINTILA

