
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 74/2016 

privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGEA 
al Societăţii NEW FASHION SA din data de 11 august 2016 

 
Consiliul local din Municipiul Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 

iulie 2016, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie, 
Analizând: 
Expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiei de specialitate, avizul de legalitate dat de secretarul oraşului la proiectul prezentei hotărâri, 
Având în vedere: 
Convocatorul AGEA nr. 3210 din 19.07.2016 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de 11 august 2016, orele 12; 
b.)  să consimte şi să voteze în numele Consiliului Local punctele de pe ordinea de zi al 

AGEA şi anume: 
1. Aprobarea modificării actului constitutiv ca urmare a cesiunii de acțiuni de către 
acționarul Wilhelm Wegener către Fundația,”W.Wegener-Stiftung” cu sediul în 
Reichshof - Denklingen,după cum urmează: 
”Paragraful 3 al Art. 7. – Capitalul social va avea următorul conținut: Fundația Wegener, 

deţine 825 acţiuni, în valoare totală de 508.307,25 lei echivalent cu 421.814,25 EUR, reprezentând 
11% din totalul acţiunilor.” 

c.) să semneze în numele și pentru Consiliul local Actul constitutiv actualizat. 
 

Târgu Secuiesc, la  21 iulie 2016 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Kelemen Andrei 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                               Zátyi Andrei 
 

  

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


