CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 37
Din 19 aprilie 2013
Privind împuternicirea reprezentan ilor Consiliului Local al oraşului
Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi i a
materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor) precum i aprobarea ordinii de zi i a materialelor de pe
ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor)
SC SOLCETA SA Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe
Iulian;
Având în vedere adresa cu nr. 604/2013 şi înregistrată la
sediul Primăriei oraşului Ştei sub nr. 1233/2013, a SC SOLCETA SA Ştei,
prin care solicită Consiliului Local al oraşului Ştei să-i mandateze pe
reprezentan ii Consiliului Local al oraşului Ştei în AGA SOLCETA SA Ştei ,
să susţină aprobarea ordinii de zi i a materialelor de pe ordinea de zi a
AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) precum i aprobarea
ordinii de zi i a materialelor de pe ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor) SC SOLCETA SA Ştei, edin e care se vor
desfă ura în data de 22.04.2013.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului SC
Solceta SA,Ştei i ale OUG nr. 109/2011 privind guvernan a corporativă a
întreprinderilor publice;
În temeiul art. 36, alin (2), lit. „a”, şi alin. 3, lit. „c” ,
ale art 45 i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se împuternicesc reprezentantii Consiliului Local al oraşului
Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să propună şi să susţină aprobarea ordinii
de zi i materialelor de pe ordinea de zi a AGOA( Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor) SOLCETA SA Ştei, astfel :
1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, intocmite
pentru exerciţiul financiar al anului 2012, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de Administraţie şi cenzorii societăţii ;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii
pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2012 ;
3. Discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a
politicii de investiţii pentru anul 2013 ;

4. Confirmarea membrilor Consiliului de Administraţie şi numirea
preşedintelui Consiliului de Administraţie;
5. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere
profesionala a membrilor Consiliului de Administratie;
6. Stabilirea si aprobarea remuneratiei lunare cuvenite membrilor
Consiliului de Administratie;
7. Stabilirea remuneratiei cenzorilor: Dan Violeta Diana, Bantas
Gheorghe, Coroiu Carmen si Pasca Laura (supleant);
8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini
formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârilor adunarii
generale ordinare a acţionarilor, inclusiv semnarea acestora.
Art.2 – Se împuternicesc reprezentantii Consiliului Local al oraşului
Ştei în AGA SC Solceta SA, Ştei, să propună şi să susţină aprobarea ordinii
de zi i materialelor de pe ordinea de zi a AGEA( Adunarea Generală
Etraordinară a Acţionarilor) SOLCETA SA Ştei, astfel :
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. SOLCETA S.A.;
2. Stabilirea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta
propuse pentru anul 2013, ce vor constitui criterii de apreciere a
activitatii CA si a directorului societatii;
3. Aprobarea nivelului maxim al retributiei lunare ce poate fi
acordat directorului general al societatii;
4. Supunerea spre aprobare a propunerilor de vanzare a unor active;
5. Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile
de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale
extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora;
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
încredinţează primarul ora ului tei, reprezentan ii Consiliului Local al
oraşului Ştei în AGA SC Solceta şi consilierul juridic al consiliului Local,
Ştei.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Reprezentan ii Consiliului Local al oraşului Ştei
în AGA SC Solceta;
- SC SOLCETA SA Ştei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, Ştei.
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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