
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. 17 din data de 18.05.2017 a 
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR 

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

Consiliul Local Oneşti , alaturi de dl. Copăcel Gelu, întrunit în şedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale Domeniu 
Public si Privat Oneşti S.A., în data de 18.05.2017 la sediul din Mun.Oneşti, B-dul 
Republicii nr.43, jud.Bacău, ora 16:30.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a nr.1249/14 aprilie 2017 si in în ziarul local „Oneşti Expres” din 
data de 14 februarie 2017, pe site-ul societăţii la adresa
http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-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 
13 prezenţi din 21 în funcţie, reprezentând legal Acţionarul Unic -  Municipiul 
Oneşti fiind întrunit cvorumul legal pentru desfasurarea şedinţei.

în 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 guvernanţa 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.(lO), 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 conformitate cu HCL nr. 39 din 10 martie 2017 si art. 113 din Legea 
nr.31/1990 a Societăţilor Comerciale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare.

După dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, cu cvorumul si cu 
majoritatea necesară, prevăzută de lege si de actul constitutiv, consemnate în 
procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare,
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ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR S.C.
’’Domeniul Public si Privat Oneşti” S.A. a hotărât:

Art.l. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Domeniu Public si Privat 
Oneşti S.A. cu suma de 1.000.000 lei, însemnând aport in numerar al acţionarului 
unic, conform Hotărârii nr. 39 din 10 martie 2017, a Consiliului Local al municipiului 
Oneşti.

Art.2. Se modifica si se completează actul constitutiv al S.C. Domeniu Public si 
Privat Oneşti S .A ., după cum urmeaza :

Art.7. (2) Capitalul social este in valoare totala de 3.726.700 lei, impartit in 
37.267 de acţiuni nominative cu o valoare nominala de 100 lei/actiune.

(3) Capitalul social în numerar subscris a fost vărsat astfel: 120.000 lei la 
constituire şi 84.000 lei în data de 25.10.2010 cu O.P. nr.5795, 196.000 lei în data de 
07.04.2011 cu O.P. nr.1574, 50.000 în data de 26.09.2012 cu O.P. nr.3892, 50.000 în 
data de 27.09.2012 cu O.P. nr.3892, 50.000 în data de 28.09.2012 cu O.P. nr.3892, 
50.000 în data de 01.10.2012 cu O.P. nr.3971, 40.000 în data de 02.10.2012 cu O.P. 
nr.3972, iar diferenţa de 360.000 lei a fost vărsată astfel: 55.000 lei OP referinţa nr. 
NOTD140520101 din data 21.02.2014, 40.000 lei O.P. referinţa nr.
055NOTD140620001 din data de 03.03.2014, 100.000 lei O.P. referinţa nr.
000ITMV141050546 din data 15.04.2014, 66.000 lei O.P. referinţa nr.
000ITMV141360138 din data de 16.05.2014, 50.000 lei O.P. referinţa
055NOTD143090006 din data de 05.11.2014, 49.000 lei O.P. referinţa nr.
055NOTD143100003 din data 06.11.2014, 1.000.000 lei O.P. 4494 din data de 
27.12.2016, 1.000.000 lei O.P. 4494 din data de 21.03.2017, totalul capitalului social 
subscris, varsat in numerar este in suma de 3.000.000 lei, iar suma de 726.700 lei 
aport in natura a acţionarului unic, însemnând autobasculanta Mercedes Benz 
model Arocs 2635 6x4, euro 6, SERIE SASIU WDB9642141L916745 in suma de 
438.100 lei ; Tractor cu lama, nr. de inmatriculare BC 08 BSN, marca HATTAT A 
110 , număr de identificare HHA1CSG43203, cu lama model PSV 271UP, cod 
fabricaţie D3DTOL100SS, nr.serie 15507, in suma de 144.500 lei; Tractor cu lama, 
nr. inmatriculare BC08BSO, marca HATTAT A 110 , număr de inmatriculare 
HHA1CSG43201, cu lama model PSV 271UP, cod fabricaţie D3DTOL100SS, nr. 
serie 15505, in suma de 144.100 lei . Totalul capitalului social subscris, varsat in
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numerar este in suma de 3.000.000 lei, iar capitalul social, prin aport in natura 
este in suma de 726.700 lei.

Art.2. Se aproba imputernicirea directorului general al S.C. Domeniu Public Si
Privat Oneşti S.A. , Ing. Ioan Paris , sa semneze forma actualizata a Actului 
Constitutiv al societăţii.

Art.3. Se împuterniceşte Directorul General -  Dl.Paris Ioan, pentru semnarea 
tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităţilor, la Oficiul Registrului 
Comerţului precum si oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii

Art.4. Se imputerniceste dl Blidaru Valentin Iulian Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, de a semna in numele acţionarilor Hotararea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.5. Se aprobă data de 18.05.2017, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre a fost redactată în 8 exemplare, un exemplar în original 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 General;
- Compartimentul juridic al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.
- Compartimentul Financiar Contabilitate ;

A.G.A.


