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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 

NR. 09 din 28.05 2020 

Noi, acţionarii: 

Oraşul Buftea, prin Consiliul Local al oraşului Buftea, cu sediul în Piaţa Mihai Eminescu, nr. l , 

oraş Buftea,reprezentatîn A.G.A. de către domnul Grigore Dănuţ Mihăiţă -- mandatat prin H.C.L. 

nr. 35/28.02.2019, deţinător a 99% din capitalul social al Societăţii 

ŞI 

S. C. Buftea Admin Cons S.R.L. , cu sediul în Piaţa Mihai Eminescu, nr .1 , oraş Buftea, 

înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. 123/1500/201 O, CUI 26962254, reprezentată în 

A.G.A. de către doamnaVoicu Aurelia - mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

35/28.02.2019, deţinătoare a I% din capi.alul social al Societăţii 

A vând în vedere: 

HCL nr.60 din 30.04.2020 privind propunen~a unui membru in consiliul de administratie al 

SC GENERAL PUBLIC SERV S.A societate la care orasul Buftea este actionar majoritar, in 

conformitate cu prevederile OUG nr. I 09/2011; 

- Decizia nr.8/25.03.2020 privind numirea Directorului General al SC General Public Serv 

SA; 

prevederile art.111 din Legea nr. 31 /1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 O alin (2) li tera h din Actul constitutiv al societatii; 

- prevederile art. 29 din Ordonantei de Urgenta nr. I 09/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

HOTĂRJ\.M: 

Art. 1. (1) Se aproba completarea Actului Constitutiv al Societatii la art.I 1, alin.(14) la punctul 3, 

prin HCL nr. 60/30.04.2020, privind propunerea de numire pe pozitia vacanta in cadrul consiliului 

de administratie al SC General Public Serv SA, a candidatului declarat admis la art.11 , alin.(14) la 

punctul 3, dupa cum rnmeaza: 
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- Tighean Ion, cetatean roman, domiciliat in Sat Crevedia, (Corn Crevedia), strada Dealul 

Mare, nr. 739, Jud Dâmbovita, nascut la data de 13.09.1959, in comuna Mileanca, Jud. Botosani, 

identificat prin C.I. seria DD, nr. 733914, eliberata de SPCLEP Comesti, la data de 16.09.2014, 

CNP 1590913155223. 

(2) Numirea candidatului admis in Consiliul de Administratie al SC General Public Serv SA, 

se va încheia pana la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administratie respective data 

de 28.08.2021. 

Art. 2. (1) Se completeaza Actului Constitutiv al Societatii, conform Deciziei nr.8 din data de 

25.03.2020 al Cosiliului de Administratie privind desemnarea domnului Tighean Ion ca Director 

General, mandatul este valabil şi produce efecte juridice pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la 

data de 25.03.2024, cu posibilitatea prelungirii, la att.14 alin.(2) dupa cum urmeaza: 

(2) Directorul General al Socîetatii: Tighean Ion, cetatean roman, domiciliat m Sat 

Crevedia, (Corn Crevedia), strada Dealul Mare, nr. 739, Jud Dâmbovita, nascut la data de 

13.09.1959, in comuna Mileanca, Jud. Botosani, identificat prin C.I. seria DD, nr. 733914, eliberata 

de SPCLEP Comesti, la data de 16.09.2014, CNP 1590913155223, mandatul este valabil şi produce 

efecte juridice pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 25.03.2024, cu posibilitatea 

prelungirii. 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de 

Administraţie şi a Directorului General al S.C. General Public Serv S.A. 

Reprezentanţi A.G.A. în S.C. Genera 
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Voicu Aurelia - ~ - - ---- - +-
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