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Din 29 august 2Ol9

Privtnd imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al oragului
gtei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - $tei, si susfini aprobarea ordinii de zi 9i a
materialelor de pe ordinea de zi a Adunirii Generale Ordinare a Actionarilor
qi Adunirii Generale Extraordinare a Acfionarilor S.C. SOLCETA S.A. $tei.
La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hotdrAre intocmit

Gheorghe Iulian, inregistrat la
la nr.3605/08.08.2OL9,
inregistrat
nr.36O7 108.08.2019 qi raportul de specialitate
intocmit de Tirla Liviu, consilier juridic in cadrul Instituliei Primarului oraqului $tei,
prin care propune imputernicirea reprezerttantului Consiliului Local al oraqului
$tei in A.G.A. S.C. Solceta S.A. - gtei, s5. susfinS. aprobarea ordinii de zi 9i a
materialelor de pe ordinea d,e zi a Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor Ei
Adundrii Generale Extraordinare a Aclionarilor S.C. SOLCETA S.A. $tei,
AvAnd in vedere adresele cu nr. 9291O5.O8.2OI9 qi nr. 9421O7.O8.2OI9,
inregistratd la sediul Primdriei oraEului $tei sub nr. 3573107.08.2019 a S.C.
Solceta S.A. gtei, prin care solicitS. Consiliului local aI oraqului $tei sd.-l
imputerniceascS. pe reprezentantul Consiliului Loca-l al oraqului $tei in A.G.A. S.C.
Solceta S.A. - $tei, sd. sus!in5. aprobarea ordinii de zi;i a materialelor de pe ordinea
de zi a Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor gi Adundrii Generale
Extraordinare a Acfionarilor S.C. SOLCETA S.A. $tei, qedint5. care se va desfdqura
in data de 09.09.2019, ora 17,00, respectiv ora 17,30,
Vdzend HCL nr. 93129.09.2014 Priuind desemnarea reprezentanfiilui
Consiliului Local aI oragului $tei tn A. G. A. S. C. SOICETA S. A. SfE/.
Jinand cont de prevederile Legii nr. 3I /L99O priuind societdlile comerciale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, ale Statutului SC Solceta SA,$tei gi ale OUG
nr. IO}I2OII priuind guuernanla corporatiud a intreprinderilor publice, cu
modificdrile qi completErile ulterioare ;
in temeiul art. I29, alin (1) alin. 2, Iit. ,,{, alin. (3), 1it.,,d"art.139 alin.(l) ,
art.196 alin.1, IIt.,,* , tt.197, alin.(l), a1in.(2) 9i alin.4, att.198 alin.(l) din OUG
nr.57 12019 privind Codul administrativ;

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

HOTAnA$TE:
ArtJ-

Se imputernicegte reprezentantul Consiliului Local al oraqului $tei
in A.G.A. SC Solceta SA, $tei, sd. propund. qi sd. susfin6. aprobarea ordinii de zi gi
materialelor de pe ordinea de zi a Adundrii Generale Ordinare a Acfionarilor qi
Adunhrii Generale Extraordinare a Acfionarilor S.C. SOLCETA S.A. $tei, astfel:

I.Adunarea Generali. Ordinari a ac{ionarilor va avea urmitoarea ordine
de zlz

I.Prezettarea Raportului Consiliului de Administrafie pe semestrul I 2Ol9;
2.Prezentarea bilanlului contabil al S.C.Solceta S.A. $tei pe semestrul I 2OL9;
3.Aprobarea introducerii unei anexe la contractul de administrare prin care
remuneralia membrilor CA s5. se acorde procentual cu participarea la qedinfele CA
din luna pentru care se acordd'.

Il.Adunarea Generali Extraordinari a acfionarilor va avea urmltoarea
ordine de zlz
l.Aprobarea revenirii la un Consiliu de administrafie format din 5 membri qi
in consecinf|. actu aJizarea actului constitutiv al societitii cu aceastd- modificare.
A- p - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prez'entei hotdrdri, se
incredintreaz[ reprez,entantul Consiliului Local aI oragului $tei in A.G.A. S.C.
Solceta S.A. 9i S.C. SOLCETA S.A. $tei.
Art.3 - Pt.ezenta hotdrAre se comunicd' cu:
- Institulia Prefectului judefului 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, $tei;
- Afigare pe site-ul Primdriei oraqului $tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
PIRTEA

Hotirirea

a fost a

prczentl dln totalul de 15

CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI $TEI

de

voturi "(14

