coNsILruL LOCAL AL ORASULUI

9TEr

HOTANAREANT.

138
Din 31 oetombrie 2O19

Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al oraqulut $tei
aprobarea ordinil de zl gt a
pe
zi
A.G.E.A(Adunarea
materialelor de
ordinea de a
Generali Extraordlnar{ a
Acfionarilorf gi AGOA(Adunarea Generali Ordlnari a Acflonarilorf S.C.Solceta
S.A. $tei.

in A.G.A. S.C. Solceta S.A. $tei si susfini

La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;
Avdnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hotdrAre intocmit

de c5.tre primarul oraqului $tei,ing.Balaj

Gheorghe Iulian, inregistrat la
nr.4799 /L7.IO.2O 19 qi raportul de specialitate inregistrat Ia nr.478l /17.IO.2OI9,
intocmit de dl.Tirla Liviu, consilier juridic in cadrul Instituliei Primarului oragului
$tei, prin se ca-re propune imputernicirea reprezentantului Consiliului local al
oragului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. $tei s5. susfind aprobarea ordinii de zi qi a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.E.A(Adunarea Generald. ExtraordinarS. a
Acfionarilor) qi AGOA(Adunarea GeneralS. Ordinard a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A.
$tei,

Avdnd in vedere adresele cu nr. I29O/2O19 qi I29l/2O19, inregistrate la
sediul Primdriei oragului $tei sub nr.472O|I5.IO.2OI9 a S.C. Solceta S.A. $tei,
prin care solicitd. Consiliului local al oraqului $tei sd.-l imputerniceascd pe
reprezentantul Consiliului local al oragului $tei in A.G.A. SC Solceta S.A. $tei s5.
susfind. aprobarea ordinii de d qi a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.E.A(Adunarea GeneralS. ExtraordinarS. a Acfionarilor) qi AGOA(Adunarea
GeneralS. Ordinard. a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei, qedinte care se vor
desfd.qura in data de 17.1I.2O19, de la orele L7,OO qi de la orele 18,00,

nr.

93/29.O9.2OI4 hiuind desemnarea reprezentanfitlui
Consiliului Local al oragului $teitn A.G.A. S.C. SOTCETA S.A. $TEI.
JinAnd cont de prevederile Legii nr. 3I I I99O priuind societdftle comerciale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, ale Statutului SC Solceta SA,$tei gi ale OUG
nr. LOgl2OIt priuind gauernarya corporatiud" a. intreprindeilor publice, cu

V1zend HCL

modificdrile qi completdrile ulterioare ;
In temeiul art. L29, alin (1) Si aIin.2,ILt.,*, art.139 alin.(l) , fft.196 alin.1,
Lit.,,{, fft.L97, aiin(l), alin.(2) qi alin.4, art.198 alin.(l) din OUG nr.57/2OI9
privind Codul administrativ;

HorAnA$TE:
ArtJ- Se imputerniceqte reprezentantul Consiliului local al oraqului $tei in
A.G.A. SC Solceta S.A. $tei sd. susfind aprobarea ordinii de zr qi a materialelor de
pe ordinea de zt a A.G.E.A(Adunarea Generald. Extraordinard. a Acfionarilor) qi
AGOA(Adunarea Generald. Ordinard. a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei, astfel:
A. Adunarea Generald. Extraordinar6. a Acfionarilor este convocatd. pentru
data de 77.7I.2019 , ora I7,OO, in sala de qedinte a Primdrei oraqului $tei cu

urmdtoarea ordine de zi:

in

I.MOCtlIlCarea Statutulul socletatu

Consiliul de Administralie de

la 7

m scopul rectucenl numarulul de membrl
membri la 5 membri conform HCL $tei

nr.114129.O9.2019.

B. Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor este convocat6. pentru data de
19.11.2OI9, ora 18,00 in sala de qedinle a Primdriei oraqului $tei, cu urmatoarea
ordine de n:
1. Aprobarea demisiilor domnilor Dofa Alin Robert qi Becheanu Raul din
Consiliul de Administralie at SC Solceta S.A. $tei;
2.Aprobarea noului Consiliu de Administratie cu un numbr de 5 membri, in
componenfa r5.masd. dupi demisia celor doi membri.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5rAri, se
incredinfeazd. reprez,entantul Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A. S.C.
Solceta S.A. 9i S.C. SOLCETA S.A. $tei.
Art.3 - Prezenta hotdrAre se comunicd" cu:
- Institufia Prefectului judetului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Reprezentantul Consiliului Local al oragului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A.
$tei;
- S.C. SOLCETA S.A. $tei;
- Jrs. Orag Ionu1, consilier juridic;
- Afigare pe site-ul Primdriei oragului $tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI
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12 voturi rrpentnrt( un
prezenfi
participat la votf 113 consilieri
din totalul de 15 consillerif.
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