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Nr. Înreg.8110/ 27.12.2016 

 

CONVOCATOR 
  

 

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”, coroborate  cu dispozițiile 

art.129, alin.7 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990; 

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

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

reprezentanțiilor acționarului. 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 28.12.2016, orele 16.00,  la sediul ETA SA Rm. Valcea din str. Depozitelor, 

nr.5,în sala de ședințe, Președintele Consiliului de Administrație convoacă, Adunarea Generală a 

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

 

Ordine de zi: 

 

 1. Discutarea și analizarea prelungirii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de 

Administrație al societății ETA SA, prin act adițional la contractul de mandat, conform Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea, nr. 313/201/2016; 

 2. Discutarea, analizarea art.2 din HCL nr.313/201/2016 privind declanșarea procedurii de 

selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor  Consiliului de Administrație și ca primă 

etapă, stabilirea termenului de declanșare a procedurii, iar o altă etapă, aprobarea de către membrii 

Adunării Generale a Acționarilor ca selecția să se efectueze de către Autoritatea publică tutelară în 

conformitate cu anexa 1, art.5, alin.3 din HG 722/2016; toate aceste secțiuni se vor regăsi într-un 

plan de selecție constituit pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație.  

 

 

 

Invitați: 

Domnul Davidescu Andi-Ștefan – director  

 

 

 

Membrii  AGA: 

Domnul Popa Valentin Adrian 

Doamna Ștefănescu Simona Elena 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație                                               Secretar AGA 

Iorgu Ion                                                                                                   Sanda Andreea 
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