
ADLNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
ADMINISTRARE $I E,XPLOATARE A PATRIMONIULUI
$r sERVrcrrLoR DE urrt-rrArr pusucE ARGE$ s.A

norAnAnn
Privind majorarea capitalului social qi aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv.

AvAnd in vedere:
- Dispoziliile art. 20, art. 21, art. 33 lit. f) gi art. 34 paragraful 2 din Actul constitutiv al AEPSUP
Argeg SA.
-Hotirdrea Consiliului Judelean rtr.150129.06.2017, privind desemnarea reprezentanlilor Judelului
Arge$, in calitate de autoritate tutelar[, in A.G.A. a societd{ii Administrare gi Exploatare a

Patrimoniului gi Serviciilor de Utilitli Publice Argeg S.A,
- Hotdrdrea Consiliului Judelean nr.302129.11.2017, privind numirea temporar[ a domnului Dinca
Dragog,cd membru in A.G.A a societl{ii Administrare gi Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de
UtilitAfl Publice ArgeE S.A;
- Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.271126.10.2018 privind aprobarea procedurii privind
acordarea unui ajutor de minimis individual pentru ajorarea capitalului social al societdlii Administrare
gi Exploatare a Patrimoniului gi Serviciilor de Utilit1li Publice ArgeE S.A,
- Extrasul de cont al Trezoreriei Piteqti, editat in20.12.2018, prin care se atest[ incasarea sumei de
900.000 lei cu destinalia de majorare a capitalului social, sumd virati de cdtre ac{ionarul unic al
societdtii.

HOTARASTE:

Art. 1. Se majoreazd capitalul social al AEPSUP Argeq SA cu suma de 900.000 lei, prin v[rsarea
aportului in numerar al aclionarului unic Judelul Argeg gi creqterea numdrului acliunilor cu 9.000 de

ac{iuni, cu aceeagi valoare nominald de l00lei fiecare.

Art.2. Acliunile nou emise de la nr. 20901-29900 apar,tin aclionarului unic Judelul ArgeE .

Art.3. Se aprobd forma actualizatd, a Actului constitutiv, formd in care este modificatatt. 10 si 11,

care au urmdtorul cuprins:

Art. 10. Societatea pe acliuni are Lrn capital social fn valoare de 2.990.000 lei, cu urmdtoarea
structurd: 58.460,44 lei aport in natura Si 2.931.539,56 lei aport in numerar, din care contribulia
Judelului ArgeS, in calitate de aclionar unic - 2.930.512.26 lei

Art.l I. Capitalul social este divizat fn 29.900 acliuni cu o valoare nominald de 100 lei fiecare.

Art. 4. Directorul general este imputemicit cd efectueze formalitdtile necesare la Oficiul Registrului
Come(ului.

Art. 5. Prezenta hotdrAre va fi publicat6 pe site-ul societdfii.
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Secretar,


