
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 38/2015 

privind acordarea unui mandat special domnului primar Bokor Tiberiu pentru şedinţa AGA al 
Societăţii NEW FASHION SA din data de 4 mai 2015 

 
Consiliul local din Municipiul Târgu Secuiesc, întrunit în şedinţă ordinară din data de 30 

aprilie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie, 
Analizând: 
Expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiei de specialitate la proiectul prezentei hotărâri, 
Având în vedere: 
Convocatorul AGA nr. 7472 din 01.04.2014 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 Ordinară a Acţionarilor din data de 4 mai 2015, orele 10; 

b.)  să consimte şi să voteze în numele Consiliului Local punctele de pe ordinea de zi al 
AGA şi anume: 

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 
2014. 

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercițiul 
financiar 2014. 

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil și a Contului de profit şi 
pierderi aferent exercițiului financiar 2014 și repartizarea profitului. 

4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea planului de investiţii pe anul 2015. 
5. Alegerea auditorului financiar, urmare a expirării mandatului și actualizarea actului 

constitutiv cu datele acestuia. 
c.)  să semneze în numele şi pentru acţionarul Consiliul Local al municipiului Târgu 

Secuiesc actul adiţional la actul constitutiv unic al SC New Fashion SA, precum şi actul constitutiv 
unic actualizat al acesteia. 

                 Târgu Secuiesc, la  30 aprilie 2015 
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