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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR 
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A 

NR{t?.. din 28 mai 2020 

Noi, acţionarii: 

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

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 capitalui social al Societăţii 

ŞI 

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

înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. ]23/1500/201 O, CUI 26962254, reprezentată în 

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

35/28.02.2019, deţinătoare a 1 % din capitalul social al Societăţii 

A vând în vedere: · 

Prevederile Actului Constitutiv al SC Generall Public Serv SA 

Prevederile Legii societăţilor comerciale nr_ 31/1990 

HOTĂRÂM: 

Art. 1. (1) Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, cu pnv1re la majorarea 
procentuala de la 15% la 40% in ceea ce priveste îndatoririle si împuternicirile Consiliului de 
Administratie prevazute la art.12, alin.( 1) litera d si g, dupa cum urmeaza: 
„d. să aprobe toate operaţiunile specifice obiectului de activitate al Societăţii, cu o valoare 
care nu depăşeşte 40% din capitalul social al acesteia;" 
„să autorizeze contractarea de împrumuturi bancare şi de credite de la alte Societăţi, ca şi 
dispoziţia privind garanţiile asociaţilor a căror valoare nu poate depăşi 40% din capitalul 
social subscris;" 

(2) Se modifica si prevederile art.1 l .alin.(6) si va avea urmatorul cuprins: Preşedintele 
Consiliului de Administraţie şi Directorul General al Societăţii, aflat sub directa supraveghere 
şi conducere a Preşedintelui, au dreptul de a reprezenta separat Societatea, cât şi de a implica 
Societatea prin semnăturile fiecăruia dintre ei date pe seama Societăţii, in acord cu domeniul 
şi obiectul de activitate al Societăţii şi în limitele autorizaţiei date de prezentul Act Constitutiv 
şi/ sau a celei date, din când in când, de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul 
de Administraţie, după caz. Limita autorizaţiei menţionată mai sus este de 7.000 
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Euro/operaţiune .. Pentru operaţiuni ce depăşesc limita de 7.000 Euro, cei doi membrii 
Consiliului de Administraţie pot reprezenta separat Societatea numai in condiţiile in care 
exista acordul prealabil scris al Adunării Generale a Acţionarilor. 

(3) Se modifica si prevederile art.1 O, alin.(6) litera i, k, 1, si alin. (9) punctele 6, 7, 8, vor 

avea urmatorul cuprins:" 

(6) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 

hotărâre pentru: 

i. contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii care depăşesc 40% din 

valoarea capitalul social subscris; 

k. a hotărî asupra investiţiilor majore ale Societăţii care depăşesc 40% din capitalul social al 

acesteia; 

I. achiziţionarea şi Înstrăinarea de bunuri de o valoare ce depăşeşte 40% din valoarea 

capitalul social subscris" 

(9) Deciziile privind: 

• investiţiile majore ale Societatii care depăşesc 40% din capitalul social al acesteia; 

• contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garanţii care depasesc 40% din 

valoarea capitalul social subscris, 

• achizitionarea si instrainarea de bunuri de o valoare ce depaseste 40% din valoarea 

capitalului social. " 

Art. 2. 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. 

Re~rezen:anţi ~-~~~- în_},· Genen1~ Public Serv S.A. 

Grigore Danuţ M1ha1ţ~ 7 
Voicu Aurelia l;/,. 
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