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ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

v

Consiliul Local al municipiului Oneşti, alături de dl. Copăcel Gelu, întrunit 
în şedinţa a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale 
Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., în data de 28.08.2019 la sediul din 
municipiul Oneşti, B-dul Republicii nr.43, judeţul Bacău, ora 16:00.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a nr. 3077/25.07.2019, în ziarul „România Liberă” din data de 
26.07.2019 şi pe site-ul societăţii la adresa http://dpponesti.ro/convocare-adunarea- 
generala-a-actionarilor-/, fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut de art. 41 
din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.117 din Legea nr. 31/1990 a 
societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A..

Având în vedere participarea directă la şedinţă a membrilor A.G.A., prezenţi 
14 din 22 în funcţie, reprezentând legal Acţionarul Unic -  Municipiul Oneşti, fiind 
întrunit cvorumul legal pentru desfăşurarea şedinţei.

In baza prevederilor art. 110 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.41 din O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.

în temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 15 alin.(l), alin.(3), alin. (4) şi 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. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., 
aprobat prin H.C.L. Oneşti nr.42/12.07.2010, cu modificările şi completările 
ulterioare.

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr. 61/10 aprilie 2019 
şi art.113 alin. d) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

După dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, cu cvorumul şi cu 
majoritatea necesară, prevăzută de lege şi de actul constitutiv, consemnate în 
procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraodinare, 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
S.C. ’’Domeniu Public şi Privat Oneşti” S.A. a hotărât:
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Art.l. Se aprobă radierea punctului de lucru din cadrul societăţii: Sera Borzeşti, 
situat în Calea Adjudului nr. 244 A, Oneşti, Mun. Oneşti, Jud. Bacău.

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Domeniu 
Public şi Privat Oneşti S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Oneşti nr.42 din 12 iulie 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, în forma prezentată, astfel:

L Art. 17 din Actul Constitutiv se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART 17 (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie, 

mandatat pentru 4 ani, până în data de 21.04.2023. Mandatul administratorilor care 
şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile,-poate fi reînnoit pentru o durata de 
maxim 4 ani.

(2) Consiliul de Administraţie este format din 3 membri şi are următoarea 
componenţă:

1. D1. Blidaru Valentin-Iulian, cetăţean român, născut la data de 22.02.1968, în 
municipiul Oneşti, judeţul Bacău, domiciliat în mun. Oneşti, Str. Casa de Apă nr.4, 
jud. Bacău, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberată de SPCLEP Oneşti la data 
de 22.01.2015, CNP 1680222044444 - Director General;

2. D1. Chiriac Robert Ionut, cetăţean român, născut la data de 07.01.1979, în 
municipiul Bacău, judeţul Bacău, domiciliat în mun. Oneşti, Str. Pinului nr. 4, sc. B, 
ap.7, jud. Bacău, posesor C.I. Seria XC nr. 840000, eliberată de SPCLEP Oneşti la 
data de 23.02.2012, CNP 1790107044431 — Preşedintele Consiliului de 
Administraţie;

3. D1. Paris Ioan, cetăţean român, născut la data de 24.11.1954, în corn. Sascut- 
Tîrg, judeţul Bacău, domiciliat în municipiul Oneşti, Cal. Scutarului nr. 44 posesor 
C.I. Seria ZC Nr. 127349, eliberată de SPCLEP Oneşti la data de 03.08.2015, CNP 
1541124044431- Administrator

2. Alineatele (2) şi (4) ale Art.201 din Actul Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:

„(2) Comitetele sunt formate din câte 2 membri ai Consiliului de Administraţie, 
administratori neexecutivi, cel puţin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind 
administrator independent.

(4) Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezenţa 
tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorităţii 
celor prezenţi.în caz de paritate, votul preşedintelui Comitetului, este hotărâtor şi 
decisiv.”
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0  • • • • o c3. După Art.20 din Actul Constitutiv se introduc trei noi articole, Art.20 ' , care vor 
avea următorul cuprins:

„Art.203 (1) Comitetul de Audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din 
Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al 
situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, şi 
anume:

a) informează administratorul entităţii sau membrii consiliului de 
administraţie/supraveghere ai entităţii auditate, după caz, cu privire la rezultatele 
auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea 
raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau 
propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a 
sistemelor de management al riscului entităţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce 
priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 
financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările 
şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din 
Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

e) evaluează şi monitorizează independenţa auditorilor financiari sau a firmelor 
de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 şi 29 din prezenta lege şi cu art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 şi, în special, oportunitatea prestării unor servicii care 
nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul 
regulament;
f) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit şi 

recomandă adunării generale a acţionarilor/membrilor organului de administraţie sau 
supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi 
desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, 
cu excepţia cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 
537/2014.”

Art.204 - Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unui Director 
General, în persoana D-lui. Blidarii Valentin -  Iulian. Directorul General este numit 
din cadrul Consiliului de Administraţie, din rândul administratorilor, în urma 
procedurii de selecţie. Obligaţiile şi drepturile Directorului General sunt precizate în 
contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administraţie nr. 5/01.07.2019, în 
conformitate cu Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioareşi a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 
privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Art.205 - Directorul General are, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a îndeplini toate actele necesare şi utile pentru asigurarea unui 

management performant în vederea realizării obiectului de activitate al Societăţii, cu

3



respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv, cu excepţia celor rezervate de 
lege pentru CA şi/sau AGA.;

b) obligaţia de a gestiona şi conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate a 
societăţii;

c) obligaţia de a exercita în cadrul Directoratului, sub controlul CA, în condiţiile 
prevederilor statutare şi regulamentare ale Societăţii şi ale legii aplicabile, 
competenţele legale, statutare şi cele prevăzute în Regulamentele interne şi de a 
reprezenta Societatea în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin lege sau prin 
înscrisuri emise de CA şi sau AGA

4. Alineatul (2) al Art.25 din Actul Constitutiv se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) vor fi ţinute prin grija Consiliului 

de Administraţie, iar cele prevăzute la lit. d) prin grija structurilor din cadrul
societăţii.”»

* N’

Art.3. Se împuterniceşte dl. Robert Ionuţ Chiriac - Preşedintele Consiliului de
Administraţie, de a semna în numele acţionarului Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A..

9 9 9

4*  **

Art.4. Se împuterniceşte directorul general al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti
5. A., dl. Blidaru Valentin Iulian, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor la
O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.5. Se aprobă data de 28.08.2019, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A..

Art.6. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale, unul se 
arhivează la Secretariatul Tehnic al A.G.A., iar celelalte 2 se înaintează către 
Acţionarul Unic - Municipiul Oneşti şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bacău, şi se va comunica în copii conforme cu originalul, către :

- Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.;
- Birou juridic - cons. jur. Minodora Popa.

Preşedintele Adunării Generale 
Domeniu Public 

ms.jur. Robe

rşpfdinare a Acţionarilor 
vat Oneşti S.A.
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ut Chiriac

ecretariatul Tehnic ai A.G.A.
ec. Alexandru Alina 
ec. Conache>6armen
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