HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A
NR.03 din 28 mai 2020
Noi, acţionarii:
Oraşul
oraş

Buftea, prin Consiliul Local al oraşului Buftea, cu sediul în

Piaţa

Mihai Eminescu, nr. I ,

Buftea,reprezentatîn A.O.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
înregistrată

Piaţa

Mihai Eminescu, nr. I, oraş Buftea,

la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. 123/ 1500/20 I O, CUI 26962254, reprezentată în

A.O.A. de către doamnaVoicu Aurelia -- mandatată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
35/28.02.2019, deţinătoare a I% din capitalul social al

Societăţii

Având În vedere:
- art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi
completările

ulterioare,

- art. I O din Actul Constitutiv al

Societăţii;

- Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 58/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al SC General Public Serv SA
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea fom1atului şi structurii bugetului de venituri ş1
cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul

În temeiul:
- prevederilor art. I Oalin. 2 lit. e) din Actului Constitutiv al Societăţii
- prevederile art. 111 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile
comerciale, cu modificările

şi completările

ulterioare,

1

Prin vointa tuturor acţionarilor reprezentând întregul capital social al societăţii, întruniţi în
Adunarea Generală ordinară la sediul Societăţii în data de 08 mai 2020, În unanimitate de
voturi,
HOTĂRÂM:

Art. 1. (I) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. General Public Serv

S.A., conform Anexei parte

integrantă

(2) Bugetul de venituri

şi

a prezentei hotărâri .

cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2020, este

stabilit astfel : venituri estimate în

sumă

de 5.040 mii lei

şi

cheltuieli estimate în

sumă

de 4.987

mii lei.

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de
Administraţie şi

Reprezentanţi

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

A.G.A. în SC General Public Serv S.A.
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