ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 37 din 28.02.2018
Privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Urbis S.A.

Consiliul local
28.02.2018

al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta

ordinară în data de

Examinând:
- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" nr.
2487/02.02.2018, privind promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării
capitalului social la S.C. URBIS S.A.
- Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0041;
- Rapoartele de evaluare nr. 284/14.12.2017 și nr. 285/14.12.2017 întocmite de Eficient Serv
S.R.L. privind terenurile în suprafață de 27.793 mp și 527 mp, situate în municipiul Baia
Mare str. 8 Martie nr. 3, județul Maramureș, intrate în proprietatea S.C. Urbis S.A. în baza
Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0041;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată,
- H.G. nr. 834/14.12.1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile
comerciale cu capital de stat;
- O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale;
- art. 142 și art. 143 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea
societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002.

În temeiul prevederilor:
- art. 10, art. 36 alin. 3 lit. c) și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se propune aprobarea majorării capitalului social la S.C Urbis S.A. cu suma de
4.591.930 lei reprezentând valoarea terenului dobândit în baza Certificatul de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MM nr. 0041.
Art. 2 Majorarea capitalului social se va efectua prin emisiunea a 459.193 acțiuni noi.
Art. 3 Distribuirea acțiunilor noi se va efectua corespunzător cotei de capital social deținută
de fiecare acționar în parte după cum urmează:
• Municipiul Baia Mare cu un aport în natură în valoare de 4.456.927,3 lei și aport în
numerar în cuantum de 2,7 lei rezultând un aport total de 4.456.930 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 445.693 de acțiuni, reprezentând 97,06 % din capitalul
social;
• Orașul Tăuții Măgherăuș cu un aport în natură în valoare de 45.000 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 4.500 de acțiuni, reprezentând 0,98 % din capitalul social;
• Comuna Recea cu un aport în natură în valoare de 22.500 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 2.250 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
• Comuna Groși cu un aport în natură în valoare de 22.500 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 2.250 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
• Comuna Dumbrăvița cu un aport în natură în valoare de 22.500 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 2.250 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
• Comuna Săcălășeni cu un aport în natură în valoare de 22.500 lei, care reprezintă
contravaloarea unui număr de 2.250 de acțiuni, reprezentând 0,49 % din capitalul social;
Art. 4 Se propune aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C Urbis S.A. în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Se mandatează Primarul Orașului Tăuții Măgherăuș - Anton Ardelean, să voteze în
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare" pentru
mandatarea unui reprezentat al Orașului Tăuții Măgherăuș, care să voteze pentru majorarea
capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C Urbis S.A. în conformitate cu
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6
•
•
•
•

Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
Primaru orașului;
S.C. URBIS S.A.;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
Presedinte de ședință
Ispasoiu Pompiliu

Contrasemneaza Secretar
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 12 consilieri din 12 in functie
Adoptata cu unanimitate
Nr. 37/28.02.2018

5 ex. CL/BCI

