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SOCIETATE MEMBRĂ 

    

                                                                                                               

 

HOTĂRÂREA nr. 1 din 18.01.2017  

 

 

 

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor a ETA SA Rm. Vâlcea, numită prin HCL nr. 

151/39/2016, întrunită în ședința de astăzi 18.01.2017, orele 15.00 la sediul societății ETA SA din 

str. Depozitelor , nr.5, în sala de ședințe , în următoarea componență: dna Ştefănescu Simona Elena 

şi dl Popa Valentin Adrian. 

La prezenta ședință a mai participat: dl director Davidescu Andi-Ștefan, conform 

procesului verbal de ședință. 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.7/2017 privind avizarea profilului consiliului 

de administrație, al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și matricei 

profilului consiliului de administrație al societății ETA SA; 

Procedând în conformitate cu prevederile art. 4.2.12 din Actul Constitutiv : “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 de 

convocarea ei, cu acordul majorității simple al acestora“, coroborate cu dispozițiile din art.121 si 

art. 132 ale Legii 31/1990 privind societățiile comerciale, coroborate cu dispozitiile art. 4.3.3 din 

Actul Constitutiv al societății: ”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”, coroborate cu dispozițiile OUG nr. 

109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice; 

 Întrunind votul celor prezenți, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art.1 Membrii Adunării Generale a Acționarilor ia act de Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Rm. Vâlcea nr.7/2017 privind avizarea profilul consiliului de administrație, al 

candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și matricei profilului consiliului 

de administrație al societății ETA SA Rm. Vâlcea; 

Art.2 Se mandatează Sanda Andreea pentru a proceda la depunerea și ridicarea prezentei 

hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea.                                          

 

  

 

Membrii AGA 

Ştefănescu Simona Elena - membru AGA…………… 

Popa Valentin Adrian - membru AGA……………….. 

 

                                                                                                Secretar 

                                                                                                Sanda Andreea 

 

                                                                                           Râmnicu Vâlcea, 18.01.2017 
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