
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEŞTI 
S.C. ’’DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEŞTI” S.A. 

J04/626/2010, CUI RO 27231643 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

H O T Ă R Â R E A  Nr. 11 din 08.12.2016 a 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

de la S.C. ’’Domeniu Public si Privat Oneşti” S.A.

Consiliul Local Oneşti reprezentat prin persoana d-lui Gabureanu Neculai, in 
calitate de acţionar unic in Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale ’’Domeniul Public si Privat Oneşti” S.A., în data de 8.12.2016 la sediul din 
Mun.Onesti, B-dul Republicii, nr.43, jud.Bacău, ora 14:00;

Având în vedere Convocatorul publicat, pe site-ul societăţii la adresa 
http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-generala-a-actionarilor.

Având in vedere participarea directă la şedinţă a reprezentantului A.G.A., 
reprezentând legal Acţionarul Unic -  Municipiul Oneşti,

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.(lO), art.21, alin.(l), art.26, art.31 si art.32 din 
Actul Constitutiv al S.C. Domeniul Public şi Privat Oneşti S.A., aprobat prin H.C.L. 
Oneşti nr.42/12.07.2010, cu modificările si completările ulterioare.

In baza prevederilor art. 110 din Legea nr. 31/1990 modificata si completata 
ulterior si cu H.C.L. Oneşti nr. 96/07.07.2016 .

După dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, cu votul reprezentantului 
Consiliului Local, consemnat în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării 
generale ordinare, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
S.C. ’’Domeniul Public si Privat Oneşti” S.A. a hotărât:

Art.l. Se aproba Organigrama societăţii, urmare a desfiinţării postului de 
director general adjunct;

Art.2. Se aproba Statul de Funcţii al societăţii, urmare a desfiinţării postului de 
de director general adjunct;

http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-generala-a-actionarilor


Art.3. Se aproba cererea d-lui Cosor George Ionut de a ocupa funcţia de Sef 
Secţie Iluminat Public si Semnalizare Rutiera, incepand cu data de 01.01.2017, 
care presupune ca va avea un contract individual de munca si se constata ca acesta 
isi va pierde calitatea de administrator in cadrul Consiliului de Administraţie;

Art.4. Se revoca din funcţia de administrator dl. Cosor George Ionut, si 
inceteaza contractul de administrare nr.26382/27.05.2015, la data de 31.12.2016;

Art.5. Se aproba reducerea numărului de membri din cadrul Consiliului de 
Administraţie, de la 5 la 3 membri, in baza;

- masurilor de restructurare si eficientizare propuse de catre Consiliu de Administraţie 
in vederea eficientizarii activitatii economico - financiare a societăţii;

- masurilor de reducere a membrilor A.G.A. de la 21 de reprezentanţi la un singur 
reprezentant;

- desfiinţării funcţiei de director general adjunct din cadrul societăţii;

Art.6. Se revoca din funcţia de administrator dl.Paris loan, si inceteaza contractul 
de administrare nr.26378/27.05.2015, la data de 31.12.2016;

Art.7. Se aprobă data de 08.12.2016, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.8. Se împuterniceşte Directorul General a S.C. Domeniu Public si Privat 
Oneşti S.A , ing. Paris loan, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.A.

Art.9. Se imputemiceste dl.Blidaru Valentin Iulian, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie de a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Oneşti , Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. 
Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.10. Prezenta hotărâre a fost redactată în 7 exemplare, un exemplar în original 
se arhivează la Secretariatul Tehnic al AGA si se va comunica prin grija acestuia:

- Acţionarului Unic -  Municipiul Oneşti;
- Consiliului de Administraţie al S.C. DPP Oneşti S.A.;
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- Directorului General
- d-lui Cosor George Ionut
- Compartimentului juridic al S.C. DPP Oneşti S.A.;
- Serviciu Resurse Umane
- Serv.Financiar Contabilitate
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