HOTĂRÂREA NR. 130
privind aprobarea majorării capitalului social al
S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de 300.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de
26 septembrie 2013;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de 300.000 lei, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie coraportul întocmit de Direcţia Economică şi S.C. Energoterm S.A. înregistrat sub
nr. 21904/18.09.2013, respectiv nr.2791/16.09.2013;
Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi b), alin.(3) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi e) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Energoterm S.A. Tulcea de la 300.000 lei,
numerar, la 600.000 lei, prin aducerea unui aport în numerar de către acţionarul Consiliului Local Tulcea
în valoare de 300.000 lei.
Art.2 Se măreşte numărul acţiunilor nominative ale S.C. Energoterm S.A. Tulcea de la 3.000 acţiuni
nominative la 6.000 acţiuni nominative.
Art.3 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al societăţii în valoare de 600.000 lei, aport
în numerar, reprezentând 6.000 acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 100 lei, se împarte
astfel:
-

acţionarul majoritar Consiliul Local Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Păcii, nr.20, cu 5.999 acţiuni
nominative, a câte 100 lei fiecare, în valoare totală de 599.900 lei, cota de participare la beneficii
şi pierderi reprezentând 99,97% din capitalul social şi

-

acţionarul S.C. Transport Public S.A., cu sediul în Tulcea, str.Prelungirea Taberei, nr.7, cu o
acţiune nominativă, având o valoare de 100 lei, cota de participare la beneficii şi pierderi
reprezentând 0,03% din capitalul social.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică şi

S.C. Energoterm S.A. Tulcea.

Art.5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.
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