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Operator de date cu caracter personal nr. 17382

SOCIETATE MEMBRĂ

   

                                                                                                              

Nr.înreg. 715./ 14.02.2019

CONVOCATOR

În conformitate  cu  dispoziţiile  art.  121  din Legea societăţilor  comerciale  nr.  31/1990,  cu
modificările ulterioare, respectiv: "Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici
unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării,
fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei", coroborate cu dispoziţiile art.129, alin.7
din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990;

Ţinând  cont  de  dispoziţiile  Actului  Constitutiv  privind  modalitatea  de  vot  în  şedinţa
respectivă:" Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezenţa celor
doi  reprezenanți  ai  acţionarului  unic.  Hotărârile  adunarii  generale  extraordinare  se  iau  cu  votul
unanim al acestora. În situaţia în care unul dintre reprezentanti nu este prezent, este împotrivă sau se
abţine,  adunarea se va întruni la o a doua convocare, urmând să delibereze asupra punctelor de pe
ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit și voturilor exprimate ale celor
prezenți."

În data de 15.02.2019, orele 11:00, la sediul ETA SA Rm. Vâlcea din str. Depozitelor, nr.1, în
sala de şedinţe, Presedintele Consiliului de Administraţie, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor
în şedinţă ordinară, prin acordul unanim al tuturor membrilor AGA cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 
1. Discutarea solicitarii Primariei municipiului Ramnicu Valcea privind aprobarea transmiterii catre

Unitatea Administrativ Teritoriala -  municipiul Ramnicu Valcea, a dreptului de folosinta asupra
mijloacelor de transport public detinute de ETA SA,  care fac obiectul proiectului ,,Modernizarea
statiilor de imbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui
centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea,,
accesat  prin  Programul  Operational  Regional  2014  –  2020,  Axa  prioritara  4,  Prioritatea  de
Investitii 4 e, Obiectivul Specific 4.1.,  pe o perioada cuprinsa intre momentul depunerii cererii de
finantare,  in  etapa  precontractuala  ,  in  etapa  de  implementare  ,  precum  si  pe   perioada  de
durabilitate a acestuia.

Membrii AGA:
Domnul Popa Valentin Adrian
Doamna Popescu Iuliana Maria

Președinte Consiliul de Administrație                                                              Secretar tehnic,
Doamna Mărginean Rodica – președinte Şedinţă: 15.02.2019
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