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Privind exercitarea dreptului de preemtiune cu privire la cumpararea actiunilor 

 detinute de actionarul Oras Borsa la societatea SC VITAL SA; 

 

 

        Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 21.11.2012; 

 

Avand in vedere : 

-   Adresa SC Vital SA prin care se cere sa comunicam daca in calitate de actionar, 

intelegem san e exercitam dreptul de preemtiune cu privire la cumpararea actiunilor 

detinute de actionarul Oras Borsa la societatea SC VitalSA;  

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Vital SA nr. 6/12.11.2012; 

- Raportul de specialitate promovat de Biroul urbanism din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului orasului prin care se propune cumpararea actiunilor; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului; 

Tinand cont de :  

- prevederile art. 9 din Actul constitutive al SC Vital SA 

- competentele conferite de art. 36 alin. 1,al. 2, lit.a, al.3, lit.c si art. 115, al. 1, lit. b, 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 
 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1.Se aproba cumpararea de catre orasul Seini a unui numar de 5 (cinci) actiuni 

detinute de catre Orasul Borsa la societatea SC Vital SA, pentru pretul de 10 lei/actiune, 

pretul total fiind de 50 lei.  

 Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei  se insarcineaza Directia Economica si 

Directia Juridica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  

 Art.3.Prezenta hotarare se comunica:  

- Primarului orasului Seini.  

- Institutia prefectului judetul Maramures.  

- SC Vital SA Baia Mare. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

 
 

                      Presedinte de sedinta,       Contrasemneaza 

                             Bud Vasile                                                     Secretar, 

                                              Bud Ioan    

  


