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Iniliator: Balaj Gheorghe Iulian, pri
Privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al
$tei
in A.G.A. sc Solceta s.A. gtei si suslini in qedin(a A.G.o.A(Adunarea
Generald Ordinari a Aclionarilor) S.C.Solceta S.A. Stei modificarea
numdrului de membri ai Consiliului de administra{ie al societi{ii conform
propunerilor fEcute in Eedin$a de lucru ordinari a Consiliului local al
oraEului $tei din data de 29.O8,2OL9 in sensul reducerii acestora de la 7

la 5 membri

La initiativa primarului oraqului gtei, ing. Baiaj Gheorghe Iulian;
Avand in vedere Referatul pentru aprobarea Proiectului de hotArAre
intocmit de cdtre primarul oragului $tci,ing.Balaj Gheorghe Iulian, inregistrat
la nr.4208 I 17 .O9.2OI9 qi raportul de specialitate inregistrat la
nr.4207 l17.O9.2OI9, intocmit de 'lirla Liviu, consilier juridic in cadrul

Instituliei Primarului oraqului $tei, prin care propune imputernicirea

reprezentantului Consiliului local al oraqului $tei in A.G.A. SC Solceta S.A. $tei
se suslind in Eedinfa A.G.O.A(Adunarea Generala Ordinard a Aclionarilor)
S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numarului de membri ai Consiliului de
administralie al societAlii conform propunerilor fAcute in qedinfa de lucru
ordinara a Consiliului local al oraqului $tei din data de 29.08.2OI9 in sensul
reducerii acestora de la 7 la 5 membri
,

AvAnd in vedere adresa cu nr. 1108 1f 1.09.2019, inregistratd la sediul
Primdriei oraqului $tei sub nr.4115/12.09.2019 a S.C. Solceta S.A. $tei, prin
care solicitd Consiliului local ai oraqului $tei adoptarea unei hotdrAri privind
demararea procedurilor de reducere a numArului de membri din Consiliul de
administrafie al SC Solceta SA $tei, de la 7 Ia 5, ca urmare a discufiilor si
propunerilor avute in gedinla ordinara a Consiliului local al oragului Stei dirr
data de 29.O8.2019,
Vaz,and HCL nr. 93129.09.2014 Priuincl desern,narea, reprezerft.antului
Consiliului Local al ora$ulul ,S/ei tn A,G.A. S.C. SOr( )E'l'A "S.A. S'18/.

linAnd cont de prevederile Legii nr. 3111990 priuind

societafile
comerciale, cu modificd.rile qi completArile ulterioare, ale Statutului SC Solceta
SA,$tei gi ale OUG nr. IO9l2OlI priuind guuernanla corporatiud a
tntreprinderilor publice, cu modificd,rile qi completdrile ulterioare ;
in temeiul art. 129, aLin (1) qi ai,;ln. 2, lit. ,,a", art.139 alin.(l) , art.196
alin.1,Iit.,,a" , art.I97, alin.(1), alin.(2) gi alin.4, art.198 alin.(1) din OUG
nr.57 12O19 privind Codul administrativ;

HOTAnAQTE:
Se imputerniceqte reprezentantul Consiliului local al oraquJui $tei in
A.G.A. SC Solceta S.A. $tei sd, susfinA ir-r qedinfa A.G.O.A(Adunarea Generald
Ordinard. a Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numdrului de

AIt.l-

membri ai Consiliului de administrafie al societafii conform propunerilor
fd"cute in qedinfa de lucru ordinard a Consiliului local al oraqului $tei din data
de 29.08,2019 in sensul reducerii acestora de la 7la5 membri.

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentet hotdrAri, se
incredinfeazd. reprezenlantul Consiliului Local al oraqului $tei in A.G.A. S.C.
Solceta S.A. 9i S.C. SOLCETA S.A. $tei.

Art.3 - Prezenta hotArAre

se comunicd cu:

- Institulia Prefectului judelului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Reprezentantul Consiliului Local al oraEului $tei in A.G.A. S,C, Solceta
S.A. Stei;
- S.C. SOLCETA S.A. $tei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, $tei;
- Afiqare pe site-ul Primd-riei oragului $tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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Subsemnatul Tirla Liviu, consilierr juridic rn cadrul aparatului propriu :rl
Instituliei Primarului oraqului $ter,
AvAnd in vedere adresa cu nr.1i08 llI.O9.2OI9, inregistratA la sediul
Primdriei oraqului $tei sub nr. 4115/ 12.O9.2O 19, prin care solicita adoptarea
unei hotArAri de consiliu local in vederea demardrii procedurilor de reducere a
numdrului de membri in Consiliul de administratie al SC Solceta SA $tei de la
7 Ia 5 ca urmare a demisiilor domniior Becheanu Raul Constantin qi Dofa Alin
Robert, precum Ei disculiilor qi propuneriior avute in Eedinta ordinara a
Consiliului local al oraEului $tei din data de 29.08.2019,
JinAnd cont de prevederile Legii nr. 3I lI99O priuind societafile
comerciale, cLr modificarile gi completarile ulterioare, ale Statutului S.C. Solceta

S.A. $tei, ale OUG nr.

I09 l20II priuind guuernan{a corporatiua o
tntreprinderilor publice, cu modificarile gi completarile ulterioare, precum qi ale
HG nr. 72212016 pentnt aprobarea Normelor metocTologice de aplicure a unor
preuederi din Ordonanlu de Urgenlu e ()uuernului rtr. 109/2011 prtuind
guu ernanlct corp oratiu a a tntrep rinderilo r pub lice ;
In temeiul art. 129, ahn (1) Ei ahn.2, lit. ,,a", art.139 alin.(l) , art.196

alin.1,lrt.,,a" , arl.I97, alin.(1), alin.(2) qi alin.4, art.198 aiin.(i) din
nr.57 12019 privind Codul administrativ;
Propun consilierilor locali din cadrui Consiliului Local

OUG

al oragului Stei,
adoptarca unei hotArAri Privind imputernicirea reprezentantultti Cc-,nsiliului
local al oragului $tei in A.G.A. SC Solcelri S.A. $tei sa suslina in qedinla
A.G.O.A(Adunarea GeneralA Ordinara a Acgionarilor) S.C.Solceta S,A. $tei
modificarea numArului de membri ai Consiliului de administralie al societdtii
conform propunerilor fdcute in qedinla de lucru ordinarA a Consiliului local al
oraqului $tei din data de 29.O8.2O19 in sensul reducerii acestora de la 7 Ia 5
membri.
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Proiectului de hotdrAre privind imputernicirea reprezentantului Consiliului
local al oraqului $tei in A.G.A. SCI Solceta S.A. $tei sa suslina in qedinta
A.G.O.A(Adunarea GeneralA Ordinara er. Actionanlor) S.C,Solccta S,A, $tei
modificarea numdrului de membri al Consiiiului de administrafie al societafii
conform propunerilor facute in Eedinta de lucru ordinara a Consiliului local al
oraqului $tei din data de 29.O8.20I9 in sensul reducerii acestora de la 7laS
membri

,

Subsemnatul Balaj Gheorghe Iulian, in calitate de primar al oraQului gtei
propun Consiliului local al oragului $tei, adoptarca unei hotarAri Privind
imputernicirea reprezentantului Consiliului local al oraqului $tei in A.G.A. SC
Solceta S.A. $tei sa suslind in gedinfa A.G.O.A(Adunarea Generala Ordinar;a a
Acfionarilor) S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numdrului de membri al
Consiliului de administratie al societalii conform propunerilor fd.cute in
Eedinla de lucru ordinard a Consiliului local al oraqului $tei din data de
29.08.2O19 in sensul reducerii acestora de la 7 la 5 membri ,
AvAnd in vedere documentcle depuse lar scdiul ir-rstitufiei noastre dc cdtre
S.C. Solceta S.A. $tei, prin care sunt prezentate o scrie de propuncri privind
aspecte legate de buna funclionare a firmei,
Jinand cont cd, Consiliul local al oraqului $tei este aclionar majoritar la
S.C, Solcc'ta S.A. cr-r pestc 98% din ac(iuni,
LuAnd in considerare faptul ca in calitate de acfionar majoritar, Consiliul
local al oraqului $tei trebuie sA contribuie la desfdsurarea in bune conditii a
activitdtii societd-f ii,
In vederea identificarii aspectelor legate de buna funcfionare a societalii,
precum gi pentru identificarea Ei solufionarea problemelor cu care se confruntd
aceasta,

Pentru toate aceste motive, rog aprobarea solicitdrilor formulate de cd,tre
Consiliul de administralie al S.C, Solceta S.A. $tei privind reducerea
numd,rului de membri din Consiliul de administralie erl SC Solceta SA, de la 7
la 5 prin adoptarea unei l'iotarAri de cALre Consiliul Local al oraqului $tei prin

care se aprobe solicitd.rile SC Solceta SA $tei privind Privind imputernicirea
reprezentantului Consiliului Local al oraEului $tei in A.G.A. SC Solceta S.A.
gtei sd suslina in qedinla A,G.O,A(Adunarea Generala Ordinara a Acfionarilor)
S.C.Solceta S.A. $tei modificarea numArului de membri ai Consiliului de
administralie al societdlii conform propunerilor fAcute in qedinla de lucru
ordinard a Consiliului local al oraqului $tei din data de29.O8,2OI9 in sensul
reducerii acestora de la 7 La 5 membri ,
interneiez prezentul referat pe prevederile Codului administrativ,
art.I29 alin.(1) qi alin.(2) Iit.,,a", ale Legii nr. 31lI99O pnuind societdlile
comerciale, crt modificarile gi completarile ulterioare, ale Statutului S,C. Solceta

imi

S.A. $tei, ale OUG nr.

l20II priuind guuernanfa

corporatiua a
intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completarile ulterioare, precum qi ale
HG nr, 72212016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
preuederi din Ordonan{a de urgenla a Guuernului nr. 109/2011 priuind
guuernanfa corporatiua a

tntr

109

rinderilor publice.
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CONSILIUL LOCAL AL ORAST]LI]I
ACTIONART]L MAJORITARAL S.C. SOLCETA S.A.
SOLCETA S-A-, cu sediul in Stei, str. Cuza Voda nr. 13, judetul
Bihor, inregistrata la O.R.C. Bihor sub nr. J05/880/1995 si avand CUI RO 7401263, prin
Presedintele Consiliului de Adminishatie, ing Turi Tiberiu Viorel, prin prezenta,
Subscrisa S.C.

Avand invedere demisiile domnului Becheanu Raul Constantin si domnului Dota
Alin Robert din fimctiile de adminishatori ai SC SOLCETA SA, va solicitam adoptarea
unei hotarari de Consiliu Local in vederea demararii procedurilor de reducere a
numarului de membri din Consiliul de administratie al SC SOLCETA SA, de la 7 la 5,
astfel cum a fost propus si aprobat in principiu prin HCL Stei nr. 100/29.08.2019.
Va multurrim,

Presedintele Consiliului de Administratie

