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ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

H O T Ă R Â R E A  Nr. 1 din data de 17.02.2020 a 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

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

Consiliul Local Oneşti, alături de dl. Copăcel Gelu, întrunit în şedinţa a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale Domeniu Public Şi 
Privat Oneşti S.A., în data de 17.02.2020 la sediul din Mun.Onesti, B-dul Republicii 
nr.43, jud.Bacău, ora 15:30.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-anr. 178/18 ianuarie 2020 şi „Romania Libera” din data de 16.01.2020, 
pe site-ul societăţii la adresa http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-generală-a- 
actionarilor-/, fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut în art. 41 din 
O.U.G.109/2011, art.l5(5) din Actul Constitutiv al S.C.Domeniu Public şi Privat 
Oneşti S.A. şi art. 117 din Legea nr. 31/1990 , republicata modificată şi completată 
ulterior.

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

în baza prevederilor art.110, art. 111 alin.(2), lit. b 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 ulterioare.

în temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 15, alin.(2), art. 16, art. 17, art.21, alin.(l), 
din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., aprobat prin 
H.C.L. Oneşti nr.42/12.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu art. 4, alin (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 111, alin.(2) 
lit.(e) din Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a intrepinderilor publice, cu modificările 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 ordinare, ADUNAREA
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GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. ’’Domeniu Public şi 
Privat Oneşti” S.A. a hotărât:

Art. 1. Se respinge, majorarea cotei de profit de la 2% la 5%, aplicată asupra 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat din Municipiul Oneşti .

Art.2. (l)Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. 
Domeniu Public si Privat Oneşti S.A., în care veniturile sunt în sumă de 15.725.000 
lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 15.320.000 lei.

(2) Se aprobă Programul de invesţii al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti
S.A.

Art.3. (1) Se aprobă actele adţionale ale contractelor de mandat ale administratorilor 
societăţii.

(2) Se împuterniceşte dl. Ostache Florin, în calitate de reprezentant al A.G.A, 
să semneze actele adiţionale ale contractelor de mandat, ale administratorilor 
neexecutivi ai societăţii.
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Art.4. Se împuterniceşte dl. Robert Ionut Chiriac - Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, de a semna în numele acţionarului Hotărârea Adunării Generale
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Ordinare a Acţionarilor S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A.

Art.5. Se aprobă data de 17.02.2020, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare 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 ;
- Contabil şef- ec. Ramona Dragomirescu ;
- Serviciul P.P.L.U.P. Investiţii - ing.Radu Dumitraş

Preşedintele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
a S.C. Domeniu Public şi Pwvat^neşti S.A. 

cons.jur. Robert Iomiţ Clăiriac

Secretariatul Tehnic al A.G.A.
ec. Alexandru Alina 
ec. Conache/Carmen


