ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA
1

HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social al SC APAVIL SA Vâlcea prin
În natură al judeţului Vâlcea

mărirea

aportului

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de 29 februarie 2008, la care
un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
Înregistrată la nr.619 din 17 ianuarie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Înregistrat la
nr.din 620 din 17 ianuarie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit."a", lit."c" şi lit."d ", alin.(2) ut.o".
alin.(5), lit."a" pct.13 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, ale
art.37 alin.(7) şi (10) din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum şi cu
prevederile art.210 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
participă

republicată,

HOT Ă R Ă Ş T E:

Art.1(1) Se majorează capitalul social al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea prin mărirea
aportului În natură al judeţului Vâlcea, constând În autoturismul ARO 244, cu număr de
Înmatriculare VL-18-JUD, număr de inventar 600051 şi valoarea de inventar de 18.510,15
lei.
(2) Majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea se face prin emiterea
de acţiuni nominative, În valoare nominală de 10 lei fiecare, după evaluarea bunului
prevăzut la alin.(1) de către un expert, În condiţiile legii.

Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie,
prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Societăţii Comerciale APAVIL
S.A. Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin (3)
coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr 215/2001,
republicată, cu un număr de 29 voturi pentru, O voturi Împotrivă şi O abtineri.
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