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Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al orargului
gtei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, si srusfini aprobarea ordinii de zii ;i a
materialelor de pe ordinea de zi a A.G.O.rl. (Adunarea Generali Ordinarri a
Acfionarilorf S.C. SOLCETA S.A. $tei.
La irLiliativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Vdzdnd raportul de specialitate expunere de motive inregistrat ler nr.
1779/2}ltl intocmit de dl. Hasan Andrei, conLsilier juridic in cadrul aparatulrui de
specialitate al primarului oragului $tei, prin care propune imputernicirea
reprezenta.rntului Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A. S.C. Solceta S.r\. sd
susfinS. aprobarea ordinii de zi a A.G.O.A. (Adunarea GeneralE OrdinarS. a
Acfionarilor) S.C. SOLCETA S.A. $tei.
AvAnd in vedere adresele cu nr. 425|IO.O4.2OI9 qi nr. 4O9/IO.O4.2\.OL9,
inregistrate la sediul PrimS.riei oraqului $teii sub nr. 1744112.04.2019 a S.C.
Solceta S.A. $tei, prin care solicitd Consiliului Local al oraqului $tei sd-l
imputerniceascd. pe reprezentantul Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A. S.C.
SOLCETA S.A. $tei, sd. susfind aprobarea ordinii de zi gi a materialelor dle pe
ordinea de zi a A.G.O.A. (Adunarea Generald. OrdinarS. a Acfionarilor) S.C. SOLCETA
S.A. $tei, ;;edinfa care se va desf5.gura in data dle 15.O5.2O19.
Ydzdnd HCL nr. 93129.O9.2OI4 h;iuind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al oragului $teitn A.G.A. S.C. SOTCETA S.A. S?EI.
findnd cont de prevederile Legii nr. 3I I 1990 priuind societdfile comerciale, crt
modificdril,e qi completdrile ulterioare, ale Statrltului SC Solceta SA,$tei gi ale OUG
nr. logl2,Ofi priuind guuernanlq" corporatiud. a intreprinderilor publice:, cu
modificdril,e qi completdrile ulterioare ;
in te:meiul art. 36, alin (2l,lit.,&', Si alirr. 3, lit.,c", ale art 45 gi art. 11,5 din
Legea nr.2I5l2OO1 privind administra{iei publicd. locald., republicatS., cu
modificdril,e gi

ulterioare;
"o-p1et5.ri1e
Consiliul Loca,l al ora.sului;Stei

HorAnAqre:
reprezentantul Consiliului Local al oraqului $t.ei in
A.G.A. SC Solceta SA, $tei, s5. propund. gi sri susfinS. aprobarea ordinii de zi qi
materialelcrr de pe ordinea de zi a A.G.O.A. (Aduno;reo Generald Ordinara__s
Ac?ionarilld S.C. SOLCETA S.A. $tei, astfel:
7. Preze'ntarea, discutarea gi aprobarea Bila:.nfului contabil al S.C. SOLCETA, S.A.
pe 2(t18;
2. Preze'ntarea discutarea gi aprobarea Raportului Consiliului de Administra[ie
pentru anul 2018 cu urmdtoarea anexd:
- Lista Grad indeplinire criterii econornice de performan[d pentru 2018;
3. Raportul cenzoilor;
4. Aprobarea descdrcdrii de gestiune a administratorilor societd$ii pentru
actiuitatea desfd.suratd in exercifiulfinanci,ar al anului 2O18;
5. Disctttarea gi aprobarea Bugetului de \,'enituri gi Chelfitieli gi a politic:ii de
inuesti,tii p entru anul 2 O 7 9 ;

A1!J- fie imputernicegte

6. helungirea mandatului Comisiei de cenzorz gi a mandatului cenzorului supleant
al sotietdfti, audnd in uedere cd durata m.andatului pentnt care au fost alegi a

expirat la data de 07.04.2019 gi / sau nurnirea unor noi cenzori, an respec',tarea
preuederilor arL 159 alin. 4 din Legea nr. 31/ 1990 rep. 2 potriuit cdrora: ,, La
societdftIe pe acliuni an capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, tn mod
obligatoriu, reprezentant al Ministentlui Ec'onomiei gi Finanfelor".
7. Aprobarea de cdtre AGA a aplicdrii preuederilor art.18 din Legea cadr'u nr.
153/2017 priuind salarizarea personaluhti pldtit din fonduri publice, resptectiu
acordarea indemniza[iei de hrand pentru personalul societdfii, tn confornitate
an modiftcdrile preudzute la art. 36, cap. II din OUG nr. 114/ 2018;
8. Imputernicirea consilierului juridic al socie;tdlii sa reprezinte societateq la Ctftciul
Registrului Comeqtului de pe ldngd Tribunalul Bilnr in uederea impleme,ntarii
tuturor demersurilor ne:cesare pentru publicarea hotdrdrii tn Monitonil Oficial al
Romdniei, Parlea a IV-a.

la indeplinire a prevederilor prezentei hotd.r6ri, se
incredinfeazl, reprezentantul Consiliului Local aI oragului $tei in A.G.A. S.C.
Art.2

- Cu ducerea

Solceta S.A. 9i S.C. SOLCETA S.A. $tei.
Aft.3 - Prezenta hotdr6re se comunic5, cu:
- Institufia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Reprezentantul Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A. S.C. Solceta. S.A.
$tei;
- S.C. SOLCETA S.A. $tei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, [itei;
- Afigare pe site-ul Primdriei oraqului $tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.
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Hotdrirea a fost a fost adoptaE[ cu 13 voturji ,pentru"( un
participat la votf (14 consilieri prezenfi din totalul de 15 consilierif.

