
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 133/2021 
privind aprobarea procesului –verbal  de negociere privind  vânzarea  pachetului de acțiuni 

deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - Fashion S.A. 
  
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
              Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a domnului primar  privind aprobarea 
procesului –verbal de negociere privind  vânzarea  pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New Fashion S.A., 
              În conformitate cu prevederile art.1730 alin.(1) și art.1731 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul  civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.12 al 
Actulul constituitv actualizat a societății New Fashion S.A.  privind dreptul de preempțiune ale 
celorlalți  acționari  la cumpărarea acțiunilor ,  
            Reținând prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr.108/2021 privind aprobarea procedurii de 
vânzare a pachetului de acțiuni deținute de către U.A.T Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New 
Fashion S.A.,  
             Având în vedere dispozițiile art.1 lit.b, art.5 alin.(1), art.7 și art.47 din Legea nr.137/2002 
privind  unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 
lit.b,  art.2 lit.a, art.43 alin.(2) lit.B, art.13 alin.(1) lit.c  din O.U.G nr.88/1997 privind privatizarea 
societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.29 din Norma metodologică 
din 13.06.2002 de aplicare a Ordonanței de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind  unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, aprobată prin H.G nr.577/2002 și art.98 din Legea nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
            Luând în considerare anunțul de vânzare  sub nr.înreg. 17923/14.09.2021,  

În temeiul prevederilor  art.129 alin. (3) lit.d , art.129 alin.(6) lit. b,  art.139 alin.(3) lit. g, 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. – Se aprobă procesul-verbal de negociere nr.19483/05.10.2021, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

               Art.2.  – Se aprobă vânzarea unui număr de 750 de acțiuni deținute de către U.A.T 
Municipiul Târgu Secuiesc la societatea New - Fashion S.A., cu sediul în Municipiul Târgu Secuiesc,  
str.Fabricii nr.11, jud.Covasna, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr.J14/182/1993, cod fiscal RO3600271, către acționarul M-Fashion GmbH, cu sediul în Germania, 
51580 Reichshof –Denklingen, str. Alte Gartenstrasse nr. 14, CUI DE122543155, pentru prețul de 
914.000 Euro, plătibil în lei la cursul euro/lei afișat de Banca Națională a României în ziua semnării  
contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică. 
              Art.3. -  Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu, să 
semneze contractul de vânzare –cumpărare în formă autentică.    
 Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Târgu Secuiesc .     

 Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2021 
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