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Nr. Înreg. 1263/ 19.02.2015 

 

CONVOCATOR 
  

 

 Președintele Consiliului de Administrație, 

În conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu 

modificările ulterioare respectiv: “Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă 

nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența 

adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”; 

Ținând cont de dispozițiile Actului Constitutiv privind modalitatea de vot în ședința 

respectivă:” Pentru validitatea deliberării adunării generale ordinară este necesară prezența 

reprezentanțiilor acționarului care să reprezinte 4/5 din numărul total de drepturi de vot . Votul este 

conform art. 4.3.3. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu votul a cel puțin 3 (trei) membri 

din cei prezenți. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor 

de mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare putând să delibereze asupra 

punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor 

exprimate;” 

În  data de 19.02.2015, orele 16.00,  la sediul Primăriei municipiului Rm. Valcea din str.     

G-ral Praporgescu, nr.14, în sala George Țărnea , Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă  

în ședință ordinară prin acordul unanim al tuturor membrilor AGA cu următoarea: 

 

Ordine de zi: 

 

1. Analizează proiectul bugetului de venituri și cheluieli pentru anul 2015 al ETA SA 

întocmit după aprobarea bugetului local pe anul 2015. 

 

Invitați: 

Domnul Cocoș Vasile - viceprimar 

Domnul Vîrlan Eduard – viceprimar 

Domnul Șovar Nicolae - director general 

 

Membrii  AGA: 

 

Bobeanu Maria …………… 

 

Dobrete Adina …………… 

 

Olteanu Marin …………… 

 

Preda Maria     …………… 

 

Voicu Iulian    …………… 

 

Președintele  Consiliului de Administrație                                    Secretar AGA              

Iorgu Gh. Ion                                                                                  Sanda Andreea    


