
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.23 din data de 29.08.2018 a 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

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

Consiliul Local Oneşti, alaturi de dl. Copăcel Gelu, întrunit în şedinţa a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale Domeniu Public 
si Privat Oneşti S.A., în data de 29.08.2018 la sediul din Mun.Oneşti, B-dul 
Republicii nr.43, jud.Bacău, ora 15:00.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a nr.2885 de vineri, 27 iulie 2018, în ziarul „Bursa” din data de 27 
iulie 2018, pe site-ul societăţii la adresa http://dpponesti.ro/convocare-adunarea- 
generala-a-actionarilor-A fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut in art. 41 din 
O.U.G. 109/2011, art.l5(5) din Actul Constitutiv al S.C.Domeniu Public si Privat 
Oneşti S.A. si art.l 17 din Legea nr. 31/1990 modificata si completata ulterior.

Având in vedere participarea directă la şedinţă a membrilor A.G.A., prezenţi 
12 din 21 în funcţie, reprezentând legal Acţionarul Unic -  Municipiul Oneşti fiind 
intrunit cvorumul legal pentru desfasurarea şedinţei .

în baza prevederilor art.l 10 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. (5) alin.(7)-(9), 
art. 16, art. 17, alin.(9), art. 19, alin.(6),Art.20 alin 1. A) art.202, alin.(10), art.21, 
alin.(l), art.26, art.31 si art.32 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu 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 art.9 litera e), art. 10 , art. 55 alin. 1 din OUG nr. 
109/2011, art. 160 alin. 1, art.163, alin 3, din Legea nr. 31/1990 a Societăţilor 
Comerciale, republicata, 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 ordinare, 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR S.C. 
’’Domeniu Public si Privat Oneşti” S.A. a hotărât:

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


Art.l. Se ia act si se aproba Raportul asupra activitatii de administrare aferent 
semestrului I , al exerciţiului financiar 2018.

Art.2. Se aproba completarea Contractului Colectiv de munca cu următoarele 
articole:
Cap. IV - Formarea profesionala
-  Art.39

(2) Cheltuielile pentru reanoirea/obtinerea atestatelor impuse de lege in 
legătură cu desfasurarea activitatii profesionale a personalului angajat vor fi 
suportate de către angajator , conform prevederilor art.l97 al. ( l)-(3) din Codul 
Muncii.

(3) Modalitatea concreta de formare profesionala , drepturile si obligaţiile 
pârtilor, durata formarii profesionale ,precum si orice alte aspecte legate de 
formarea profesionala , inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului in raport cu 
angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala , se 
stabilesc prin acordul pârtilor si fac obiectul incheierii unor acte adiţionale la 
contractele individuale de munca conform prevederilor art.196 al. (1) si (2) din 
Codului Muncii .

Cap. VI - Salarizarea si alte drepturi băneşti
- Art. 68 -  se abroga
- Ârt.70, va avea următorul conţinut:

(1) Sporul pentru munca de noapte se acorda in conformitate cu prevederile 
art. 125-128 din legea nr. 53/2003 modificata si completata ;

(2) Repausul saptamanal este de 48 h consecutive de regula sambata si 
duminica;

(3) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia 
interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi 
acordat si in alte zile din cursul saptamanii;

(4) In situaţia prevăzută la al. (3) salariaţii vor beneficia in luna respectiva 
de un spor de 5% aplicat la salariul de baza, potrivit prevederilor art. 137 din 
Codului Muncii ;

Cap. VII -  Drepturi si obligaţii de serviciu
-  Art. 77 (3) va avea următorul conţinut:

(3) In zilele in care fenomenele meteo intense (canicula ,ploi ,viscol ) nu 
permit desfasurarea activitatii de producţie la intreaga capacitate , pentru 
eficientizarea activitatii ,fiecare secţie va lucra cu un număr minim de angajaţi 
necesar pentru realizarea lucrărilor urgente , diferenţa de personal urmând a 
beneficia de ore timp liber care se vor presta suplimentar in cursul lunii de referinţa 
,astfel incat sa se realizeze pana la sfârşitul lunii numărul de ore lucratoare 
necesare unui program normal de lucru.
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-  Art. 82 lit. k, va avea următorul continui:
In cazul in care un angajat paraseste definitiv S.C.Domeniu Public si Privat 

Oneşti S.A. , fara a preda echipamentul de protecţie , scule ,dispozitive sau alte 
obiecte aflate in inventarul sau , va suporta contravaloarea acestora urmandu - se 
procedurile stabilite de legislaţia in vigoare.

Art.3. Se numeşte auditor financiar statutar, pe o perioada de 3 (trei) ani S.C. 
Proexpert S.R.L. Bacau, cu sediul in Mun. Bacau , str.Ana Ipatescu , nr. 2, bloc 
2, sc. B, ap. 4, Jud.Bâcau, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. 
J04/627/2003, Cod Unic de înregistrare 15494174, atribut fiscal RO, reprezentata 
prin Haineala Petre, domiciliat in mun. Bacau, Jud. Bacau, str. Bucegi nr. 5, 
identificat cu C.I., seria XC nr. 819393, emisa de SPCLEP Bacau, la data de 01. 
11.2011, CNP 1520613040021, născut la data de 13.06.1952, in oraş Targu Ocna , 
jud. Bacau.

*

Art.4 Se imputemiceste directorul general al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti 
S.A., ing. Paris Ioan, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor la Oficiul National 
al Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau .

Art.5. Se imputemiceste Preşedintele Consiliului de Administraţie, Blidaru 
Valentin Iulian, pentru a semna in numele acţionarilor Hotararea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.6. Se aprobă data de 29.08.2018,ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

Art.7 Prezenta hotărâre a fost redactată în 10 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 ;
- Compartiment Resurse Umane.
- Oficiul National al Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau



Secretariatul Tehnic al A.G.A.,
ec. Alexandru Alina

ec. Conache Carmen

4


