HoTARAREA ADUNARI QENERALE oRDINARE A AcItoNARtLoR

societetii comerciale {dministralia Domeniului Public SA.
inmatriculati la Oficiuf RegistruluiComerlului de pe l6ngi
Tribunalul Bihor sub nr. l.5lLlL995, CUl. RO. 7997507

Nr.3/b din25.O4.2OL7

intruniti

azi data de 25.05.20L7 ora L4

la sediul Primiriei Mun. Oradea .

-

MUNICIPIUL ORADEA - reprezentat
Consiliul Local al Municipiullui Oradea cu sediul in
Mun. Oradea, str. P-!a Unirii, nr. 1, jud.
, in calitate de ACJIONAR UNIC, prin participarea
mandataru[ui : lonescu Romeo in
de reprezentant al actionarului unic - Municipiul
Oradea - in Adunarea Generali a
rilor la SC. Administrafia Domeniului Public 5A.
potrivit Hotirdrii Consiliului Local al M icipiului Oradea nr.L237 din 20 decembrie 20L6;
- Adunarea Generali a Aclionarilor,
intruniti in gedinla ordinari ;
- AvSnd in vedere motivele expuse in
verbal de Sedinti nr. 3 din 25.O5.2OL7 ?ncheiat
cu ocazia intrunirii Adunirii
Ordinare gi Extraordinare a Aclionarilor la 5C.
Administragia Domeniului Public SA. (
verbal care face parte integranti din prezenta

hotirire);
in temeiul prevederilor Actului co
disp. Legii rnr. 31/1990 rep., modif.
Adunare Generald Ordinari a
-

9i

al SC. Administralia Domeniului Public SA. si ale
privind societdlile comerciale, intruniti in
; cu unanimitate de voturi,

uorAnAru:

aprobi modificarea listei de
a SC. Administralia Domenfiului Public SA. pe anul
2017 conform Notei de fundamentare
5773 din 22.05,20L1 ce face parte integranti din
prezenta hotir6re;
2. Se aprohi situaliile financiare
aferente anului 20L6 ; Raportul administratorilor
privind activitatea societitii pentru a I 2016; Raportul auditorului financiar independent
pentru anul 2OL6; Raportul
lui de Remunerare gi Nominalizare precum gi
repartizarea profitului societ5lii aferent
2016 astfel cum sunt expuse in actele anexi la
prezenta hotirire (Bilan| contabil la da de 31.12.2016, Contul de profit gi pierdere la data
de 31.12.201$ Balanli contabilS la
de 3I.L2.2016, Repartizare profit pentru anul 2015
cu nr. de inregistrare 5225 din 096.
; Raportul auditorului financiar independent cu
privire la situaliile financiare anuale ale
la data de 3t.L2.2016 cu nr. de inregistrare
5224 din 09.05.2017 ; Raportul anual al
ide Remunerare gi Nominalizare din cadrul
Consiliului de Administratie al societiilii
nr. de inregistrare 5255 din 09.05.2017 )
1. Se

ACflONAR UNIC a sc. ADMTNTSTRATIA DOMEN|UTU| pUBUC SA.
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