ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov
din data de 21 noiembrie 2016

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Braşov a fost convocată pentru data de 21 noiembrie 2016, orele
14:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.
8, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul instituţiei şi afişat la
avizierul Primăriei Municipiului Braşov, prin proces-verbal de
afişare în data de 21.11.2016.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Paula P itiş
face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi 18.
Absentează dl. Chifu Sergiu – Marian, Tărăbuţă D umitru, D uţu
Tudor Alexandru, Crivineanu Alexandra Ioana, Stroe Ioan, Donosă
Adina, Macedonschi Cristian, Ungar Arnold, Şovăială Şerban.
Domna Secretar Paula Pitiş precizează că şedinţa este
statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Viceprimar Barabas La szlo şi
domnul Viceprimar Mihai Costel
Doamna Secretar al Municipiului B raşov, Paula P itiş
informează Consiliul Local că este o şedinţă de îndată, în temeiul
art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001.
*
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei
P reşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin – Adrian
precizează că pe ordinea de zi este un singur punct, re spectiv,
Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.
Tetkron S.R.L.
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P reşedintele şedin ţei dl. Oprică Florentin – Adrian
supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Domnul Viceprimar – dl. Mihai Costel precizează că s-a
strecurat o eroare materială în expunerea de motive, la majorarea de
capital este pus un zero în plus.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian
mulţumeşte colegilor care au răspuns invitaţiei, care au înţeles
importanţa acestei şedinţe.
Precizează faptul că fiecare are în faţă o copie atât după
expunerea de motive, cât şi după proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă cite şte fiecare articol:
“Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Bra şov la
majorarea capitalului social al S.C. Tetkron S.R.L, prin aport în
numerar, în valoare de 18.500.000 lei.
Art.2. Majorarea de capital social se va realiza prin emisiunea
de noi părţi sociale cu valoare nominală de 50 lei/parte socială.
Art.3. Ca urmare a majorării capitalului social, asociatul
Municipiul B ra şov va deţine un număr de 739.639 părţi sociale, din
capitalul social al S.C. Tetkron S.R.L.
Art.4. Primarul Municipiului B ra sov si S.C. Tetkron S.R.L.
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate.
Preşedintele şedinţei dl. Oprică Florentin – Adrian - declară
încheiate lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Oprică Florentin Adrian

SECRETAR,
Pitiş Paula
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