
 

 

 
  

H O T Ă R Â R E A   NR. 122 /2016 
privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa 

AGA al Societăţii NEW FASHION SA din data de 25 ianuarie 2017 
 

Consiliul local din Municipiul Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă ordinară din data 
de 20 decembrie 2016, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în 
funcţie, 

Analizând: 
Expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiei de specialitate al Consiliului local, 
Având în vedere: 
Convocatorul AGA nr. 4997 din 15.12.2016 al Societăţii NEW FASHION SA, 
În baza art. 113 lit. m din Legea  nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a şi alin. (3) lit.c, art.45 alin. (1) şi art. 

115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ARTICOL UNIC – Se acordă mandat special domnului Bokor Tiberiu, primarul 

municipiului Târgu Secuiesc pentru următoarele: 
a.)  să reprezinte Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc cu drepturi depline 

la Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 25.01.2017, ora 10; 
b.)  să consimte şi să voteze în numele Consiliului Local punctele de pe ordinea de 

zi al AGA şi anume: 
1. Modificarea numărului membrilor Consiliului de administrație de la 5 la 7. 
2. Alegerea a doi membrii în Consiliul de administrație, mandatul acestora urmând a 

expira la data de 31.12.2019: 
- Simon-Csaszar Antal 
- Ciceo Katalin 

3. Adoptarea Actului constitutiv actualizat urmare a modificărilor intervenite, astfel: 
- Art. 17 va avea următorul conținut: 

”Art.17 Organizarea şi componenţa Consiliului de Administraţie: 
 Consiliul de Administraţie al societăţii este compus din 7 membri şi se întruneşte la 
sediul societăţii ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui sau a unuia dintre 
membrii acestuia. 
 Consiliul de Administraţie numit prin decizia Adunării Generale a acţionarilor, este 
alcătuit din următorii membri: 
 BAKK VITÁLIS MÁRIA KINGA născută la data de 8 iulie 1956 în mun. Tg. 
Secuiesc judeţul Covasna, domiciliată în mun. Tg. Secuiesc str. Molnár Józsiás nr. 65 judeţul 
Covasna, cetăţean român, numit si preşedintele Consiliului de Administraţie şi Director 
General - având două voturi la luarea deciziilor, CNP 2560708142050. 
 WILHELM WEGENER cetăţean german, născut la data de 25 martie 1939 în 
localitatea Ahaus Germania, domiciliat în Germania localitatea Waldbröl Jochen Klepper Weg 
nr. 6, având două voturi la luarea deciziilor. 



 

 

 MICHAELA MARIA MÜLLER WEGENER cetăţean german, născută la 
09.02.1963 in localitatea Waldbrol Germania, domiciliată în Germania localitatea Reichshof 
Denklingen 51580 Str. Garten nr. 19 - având un vot la luarea deciziilor. 
 BODI ANNA MÁRIA născută la data de 24 martie 1961 în mun. Tg. Secuiesc 
judeţul Covasna, domiciliată în mun. Tg. Secuiesc str. Gării nr. 45 bloc 45 scara B etaj 4 
apartament 18 judeţul Covasna, cetăţean român - având un vot la luarea deciziilor, CNP 
2610324142061. 
 MAKAI EMESE născută la data de 21 aprilie 1968 în localitatea Gheorgheni 
judeţul Harghita, domiciliată în mun. Tg. Secuiesc str.1 Decembrie 1918 nr. 40 bloc 40 scara 
A etaj 2 apartament 6 judeţul Covasna, cetăţean român - având un vot la luarea deciziilor, 
CNP 2680421141044. 
  SIMON-CSASZAR ANTAL, născut la data de 10.02.1982 în localitatea Tg. 
Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în satul Valea Seacă, comuna Sânzieni, nr. 40, jud. 
Covasna, cetățean român – având un vot la luarea deciziilor, CNP 1820210141817  
  CICEO JUDIT-KATALIN, născută la data de7.11.1978 în localitatea Tg. Secuiesc, 
județul Covasna,  domiciliată în loc. Tg. Secuiesc, str. Szabo Jeno nr. 1, bloc 3, scara A, etaj 1, 
apartament 3, jud. Covasna, cetățean român – având un vot la luarea deciziilor, CNP 
2781107142056.”  

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație, dna. Bakk Vitalis Maria 
Kinga cu ducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare a modificărilor 
intervenite la instituțiile competente. 
c.) să semneze în numele și pentru Consiliul local Actul constitutiv actualizat. 
 
 

Târgu Secuiesc, la  20 decembrie  2016 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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