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HOTARAREA ADU NARII

G EN

ERALE EXTRAORDINARE A ACIIONARILOR

societetii comerciale Administralia Domeniului Public sA.
pe lSngi
inmatriculati la Oficiul Na1. al Registrului Comertuluide
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intruniti

Oradea
azi, data de 14.05.2019 ora 14,00 la sediul Primiriei Mun'

-

Sala Mare'

oradea cu sediul in
MUNtClpluL oRADEA - reprezentat prin consiliul Local al Municipiului
ACJIONAR UNIC' prin participarea
Mun. oradea, str. e-1a unirii, nr. 1, Jud. Bihor, in calitate de
calitate de reprezentant al
mandatarului/supleantului : Dragog Marcel - prezent in
a Aclionarilor la sc'
aclionarului unic - Municipiul oradea - in Adunarea GeneralS
Local al Municipiului oradea
Administralia Domeniului public sA. potrivit Hotiririi consiliului
nr, L237 din 20 dec. 2015;
Adunarea Generali a Aclionarilor, legal intruniti in Sedinla extraordinari ;
cu votul aclionarului unic;
gi
Hotdr6rea Adundrii Generale a Aclionarilor este legali statutari
nr' 4 din 14'05'2019 incheiat
AvAnd in vedere motivele expuse in procesul verbal de 5edin15
Administratia
cu ocazia intrunirii Adunirii Generale Extraordinare a Aclionarilor la SC.
prezenta hotirdre) ;
Domeniului Public SA. (proces verbal care face parte integrante din
Public sA' si ale
Domeniului
in temeiul prevederilor Actului constitutiv al sc. Administratia
comerciale, intruniti in
disp. tegii nr. 31/1990 rep., modif. 9i comptetati, privind societilile
voturi,
Adunare Generald Extraordinari a Aclionarilor, cu unanimitate de

HOrAnAru:

1.
2.
3.

de
aprobd modificarea/rectificarea Bugetului de venituri 9i cheltuieli 9i Programul
investilii 9i dotiri al societilii pe anul 2019
Se aprobi situaliile financiare anuale aferente anului 2018
privind activitatea societetii pe anul
Se aprobS Raportul consiliului de Administratie

Se

2018

aprobi Raportut Auditorului financiar independent cu privire la situaliile financiare
anuale ale societilii
gi remunerare din cadrul Consiliului
Se aprobd Raportul Comitetutui de nominalizare
de Administralie Pe anul 2018
constituirea fondului
Se aprobi repartizarea profitului societSlii aferent anului 2018 9i
de participare la profit a salarialilor

4. Se

5.

Adionarii pot participa personal, prin reprezentanlii lor legali sau prin reprezentanti
mandatali cu procuri sPeiciali.

ACflONAR UNIC al SC. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBIIC SA.
MUNICIPIUL ORADEA reprezentat prin
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUTUI ORADEA
prin mandatarul/suPleantul :

Dragog Marcel

