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S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI  S.A. 

Str. Piața Moldovei, Nr.1 

Mun. Focșani, Jud. Vrancea 

CUI: 27430581 

Nr. ORC: J39/380/2010 

Capital social: 90.000 lei 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A  ACȚIONARILOR 

din data de 18.12.2017 

 

HOTĂRÂREA AGA NR.16 

 

             Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A. cu sediul în Focşani, Str. Piaţa Moldovei, Nr.1, prin reprezentanţii împuterniciţi în 

AGA,  

           - ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare  și ale Actul Constitutiv al Societăţii, 

            -  având în vedere Hotărârea AGA nr.1/22.11.2017 a Societăţii Transport Public SA, 

             - în baza HCL Focşani nr.462/26.10.2017 şi HCL Focşani nr.252/28.09.2010, precum şi 

în temeiul  Contractului de mandat nr.31663/23.05.2016 aprobat prin HCL Focşani nr.198/2016 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

         Art.1 Ia act de desemnarea d-lui Diaconu Ion, director general al Societăţii Transport 

Public SA, ca reprezentant al societăţii în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

Administraţia Pieţelor Focşani S.A. 

         Art.2 Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii Administraţia Pieţelor Focşani 

S.A. prin aportul în numerar adus de acţionarul majoritar Municipiul Focşani, în sumă de 

160.000 lei, de la 90.000 lei la 250.000 lei, prin emiterea a 16.000 acţiuni a câte 10 lei fiecare. 

          Art.3 Se aprobă modificarea art.7, pct.7.1. din Capitolul IV din Actul Constitutiv al 

Societăţii Administraţia Pieţelor Focşani S.A. care va avea următorul cuprins: 

          “7.1.Capitalul social subscris este de 250.000 lei  împărţit într-un numar de  25.000 de 

acţiuni, cu valoare nominală de 10 lei. 

Structura capitalului social este următoarea: 

                  - 170.000 lei, aport in numerar, pentru care au fost emise 17.000 de acţiuni 

                  - 80.000 lei, aport in natură constând in bunuri conform Raportului de evaluare 

întocmit în luna septembrie 2010 de domnul Lăţcan Tomiţă – expert evaluator – pentru care au 

fost emise un număr de 8.000 de acţiuni. 

 Capitalul social este împărţit între acţionari astfel: 

            - Municipiul Focşani, deţine un nr. 24.910 de acţiuni, în valoare de 249.100 lei, din care 

aport în numerar 169.100 lei şi aport în natură  80.000 lei – 99,64 %  procent de participare la 

capitalul social;         
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            - TRANSPORT PUBLIC SA Focşani -  deţine  90 de acţiuni, în valoare de 900 lei aport 

în numerar  - 0,36 % procent de participare la capitalul social.” 

          Art.4 Se aprobă modificarea art.5.1. din Capitolul III din Actul Constitutiv al Societăţii 

Administraţia Pieţelor Focşani S.A., conform HCL Focşani nr.252/2017, care va avea următorul 

cuprins: 

          “5.1.  Societatea este operatorul serviciului public de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local având ca obiect: “construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi 

exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Focşani.” 
          Art.5 Se împuterniceşte d-na Tăbăcaru-Nazarie Dana, consilier juridic în cadrul Societății 

Administraţia Pieţelor Focşani S.A., domiciliată în Focşani, Str. Timiş, Nr.17, Judeţul Vrancea, 

posesoare a C.I. seria VN, nr.433669 eliberată de SPCLEP Focşani la data de 15.09.2011, să 

îndeplinească procedurile prevăzute de lege  la Oficiul Registrului Comerţului Vrancea. 

 

 

 

 

                                                                      

             Reprezentant A.G.A.,                                               Preşedinte C.A., 

              MELINTE VASILE                                    RADU IGNAT      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


