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CONSILIU D ^ M ^ tf^ I^ R A Ţ IE  AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEŞTI S.A.

CONVOCARE

In temeiul art.117 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicata si 
modificata si ale art.15 alin.(4) si art.16 alin.(l) si alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. 
Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea 
Generala Ordinara a Acţionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor, 
in data de 18.05.2017, ora 15:00 - pentru Adunarea Ordinara, respectiv ora 16:30 - pentru 
Adunarea Extraordinara, la sediul societăţii din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul 
Oneşti, jud. Bacau.

I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru data de
18.05.2017, ora 15.00:

1. Aprobarea actualizării planului de administrare, urmare a modificărilor legislative 
aparute, in vederea realizării obiectivelor de performanta pe durata mandatului 
Consiliului de Administraţie al S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEŞTI S.A.;

2. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorilor asupra activitatii de administrare 
a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A. pentru exerciţiul financiar al anului 2016;

3. Prezentarea si aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare si 
remunerare;

4. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situaţiile financiare ale 
societăţii pentru anul 2016;

5. Prezentarea si aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar al anului 2016 - 
Bilanţul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, datele informative, notele explicative;

6. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2016;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si a programului de 

investiţii pentru anul 2017;
8. Descărcarea de gestiune a administratorilor si a directorului general al societăţii, 

pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2016;
9. Aprobarea anexelor la Contractele de mandat ale administratorilor societăţii privind 

indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, stabiliţi in conformitate cu 
dezideratele autoritatii publice tutelare si a acţionarilor, exprimate in “Scrisoarea de 
aşteptări” aprobata prin HCL nr.8/19.01.2017;

10. împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Ec.Blidaru Valentin Iulian, 
pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Oneşti, 
hotararea A.G.O.A.;
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ILOrdinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de
18.05.2017, ora 16.30:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A. 
cu suma de 1.000.000 lei, prin aport in numerar al acţionarului unic;

2. Aprobarea propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al S.C.Domeniu Public 
si Privat Oneşti S.A., in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Oneşti, nr.39/10.03.2017, după cum urmeaza:

CAPITOLUL IV - Capitalul social şi acţiunile 
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 
înmatriculare BC 08 BSN, marca HATTAT A HO, număr de identificare 
HHA1CSG43203, cu Iama model PSV 271UP, cod fabricaţie D3DTOL100SS, nr.serie 
15507, in suma de 144.500 lei; Tractor cu lama, nr. înmatriculare BC08BSO, marca 
HATTAT A 110, număr de înmatriculare HHA1CSG43201, cu lama model PSV 271UP, 
cod fabricaţie D3DTOL100SS, nr. serie 15505, in suma de 144.100 lei. Totalul capitalului 
social subscris, varsat in numerar este in suma de 3.000.000 lei, iar capitalul social, prin 
aport in natura este in suma de 726.700 lei.

3. Aprobarea imputemicirii directorului general al S.C.Domeniu Public si Privat Oneşti 
S.A., Ing. Paris Ioan, sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al societăţii 
cu toate propunerile de modificări menţionate la pct.2.

4. împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Ec.Blidaru Valentin 
Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Oneşti, hotararea A.G.E.A.;

5. împuternicirea directorului general al S.C.Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., Ing. 
Paris Ioan, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare a Actului 
Constitutiv al societăţii la ORC Bacau, cu modificările de la pct.2.
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In cazul neideplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima 
convocare, Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a 
Acţionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A. se reprogrameaza pentru data de
24.05.2017, ora 15:00, respectiv ora 16:00, la adresa menţionata pentru prima convocare, cu 
aceeaşi ordine de zi.

Materialele si documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a Adunărilor, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii, din B-dul Republicii 
nr.43, zona B, municipiul Oneşti, jud. Bacau.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. DOMENIU
PUBLIC SI

PRIVAT ONEŞTI S.A.

Ec. BLIDA

?

ALENTIN IULIAN
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