CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEŞTI
S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEŞTI S.A.
J04/626/2010, CUI R027231643
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

H O T Ă R Â R E A Nr. 14 din data de 13.03.2017 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Consiliul Local Oneşti întrunit în şedinţa a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor Societăţii Comerciale Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., în data de
13.03.2017 la sediul din Mun.Onesti, B-dul Republicii nr.43, jud.Bacău, ora 13:00
la sediul din Mun.Onesti, B-dul Republicii nr.43, jud.Bacău.
Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a nr.464/10 februarie 2017 si în ziarul local „Oneşti Expres” din data
de 10 februarie 2017, pe site-ul societăţii la adresa http://dpponesti.ro/convocareadunarea-generala-a-actionarilor-/, fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut in
art. 41 din O.U.G. 109/2011 ,art. 15(5) din Actul Constitutiv al S.C.Domeniu Public
si Privat Oneşti S.A. si art.117 din Legea nr. 31/1990 modificata si completata
ulterior.
Având in vedere participarea directă la şedinţă a membrilor A.G.A., prezenţi
15 din 17 în funcţie, reprezentând legal Acţionarul Unic - Municipiul Oneşti fiind
intrunit cvorumul legal pentru desfasurarea şedinţei.
In baza prevederilor art. 110 din Legea nr.31/1990 a Societăţilor Comerciale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare şi ale art.41 din O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările ulterioare.
în temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 15, alin.(2), alin.(4), alin.(7)-(9), art. 16,
art. 17, alin.(9), art. 19, alin.(6), art.202, alin.(10), art.21, alin.(l), art.26, art.31 si
art.32 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniul Public si Privat Oneşti S.A., aprobat
prin H.C.L. Oneşti nr.42/12.07.2010, cu modificările si completările ulterioare.
In baza H.C.L. nr. 169/20 decembrie 2017; H.C.L. nr. 84/28.10.2011 care
modifica si completează H.C.L. nr. 169/20.12.2017; H.C.L. nr. 25/ 06 februarie
2017, H.C.L. nr.13/19 ianuarie 2017 si H.C.L.nr. 35/28.02.2017.
Raportul de activitate nr.2337/03.03.2017, privind furnizarea serviciului de
apa si canalizare, pe perioada 21.12.2016-28.02.2017, intocmit de directorul
general al S.C. Domeniul Public si Privat Oneşti S.A.
După dezbaterea punctului de pe ordinea de zi, cu cvorumul si 13 voturi
„ pentru” , cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de actul constitutiv,
consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale
ordinare, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR S.C.
’’Domeniul Public si Privat Oneşti” S.A. a hotărât:
/N

t

A rt.l. Se ia act de Raportul privind activitatea economica - financiara desfasurata
in cadrul societăţii la secţia E9 - Apa Canal, activitate ce a înregistrat pierderi
semnificative de la data preluării prin H.C.L.169/20.12.2016, datorita faptului ca
aceste reţele de distribuţie a apei se afla intr-o stare avansata de degradare tehnica.
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Art.2. (l)Se aproba continuarea activitatii serviciului public de alimentare cu apa
si de canalizare, in conformitate cu Contractul de delegare de gestiune a serviciilor
de apa si canalizare nr. 224/20.12.2016, pe o perioada determinata de 3 luni,
maxim pana la data de 30.06.2017, pana la finalizarea demersurilor de delegare a
gestiunii către un operator regional prin intermediul unei asociaţii de dezvoltare
intercomunitara.
(2)
Se aproba propunerea de achiziţionare a unui contor de apa, destinat
măsurării volumului de apa cumparata de la S.C. CRAB Bacau S.A., contor ce va
fi montat in punctul de măsurare de la Statia Cuciur, acest lucru urmând a se
demara după verificarea celui existent de care un reprezentant BRML, in vederea
îndeplinirii cerinţelor metrologice si tehnice prevăzute de normele legale.
(3) Se aproba necesitatea încheierii unui Protocol cu fostul operator S.C.
Apa Canal S.A. Oneşti si luarea unei hotarari in acest sens in următoarea şedinţa a
Consiliului Local Oneşti, privind asigurarea următoarelor servicii:
- închirierea de utilaje, autospeciale, scule, dispozitive specifice pentru
intervenţie in cazul avariilor;
- închirierea de dotări - vestiare, centrala electrica, mobilier si aparatura
de laborator, instalaţie de clorinare, etc.;
- utilizarea programului de servicii informatice integrate prin care se
poate folosi toata baza de date (reţea, consumatori, branşamente, contori, rapoarte,
producţie, incasari si emitere facturi, evidenta contabila si mijloace fixe);
furnizarea de utilitati (energie electrica si gaze naturale) pentru desfasurarea
activitatii la punctele de lucru si la staţiile de epurare si tratare apa.
Art.3. Se împuterniceşte Directorul General - Dl.Paris Ioan, pentru semnarea
tuturor documentelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.A.
Art.4. Se împuterniceşte dl Blidaru Valentin Iulian - Preşedintele Consiliului de
Administraţie, de a semna in numele acţionarilor Hotararea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.
Art.5. Se aprobă data de 13.03.2017, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.6. Prezenta hotărâre a fost redactată în 10 exemplare, un exemplar în original
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se arhivează la Secretariatul Tehnic al AGA si se va comunica prin grija acestuia:
- Acţionarul Unic - Municipiul Oneşti;
- Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.
(administratorii neexecutivi);
- Directorul G eneral;
- Compartimentul juridic al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.
- Compartimentul Financiar Contabilitate ;
- Inginer Sef
- Sef Serviciu PPLUP;

Preşedintele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
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