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HOTĂRÂREA NR. 35 
Din 28 februarie 2019 

privind desemnarea reprezentanţilor acţionarilor în Adunarea Generală a 
Actionarilor a societătii General Public Serv S.A ' , 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară;· 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 5/31.01 .2013 privind desemnarea 

reprezentantului S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. în Adunarea Generală ,a Asociaţilor a S.C. 
General Public Serv S.A; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 41 /31.05.2011 privind înfiinţarea 
societăţii comerciale pe acţiuni S.C. General Public Serv S.A.; 

• Urmare demisiei doamnei Ion Corina înregistrată la societatea General Public Serv S.A 
cu nr.91 /17.01.2019; 

• fwizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
ln conformitate cu prevederile, art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. (3) lit. (c), alin. (9) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r) cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art.3 pct.2 lit. (a), art.643 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, . cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr.31 /1990 privind societăţile (r2) cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară; 

În temeiul art. 45 alin (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b, din Le=gea nr. 215/2001 a 

(\ administraţiei publice lîale, (r) cu mo:f:::e :~c:~:etările ulterioare, 

Art. 1. Se desemnează ca reprezentanţi ai acţionarilor în Adunarea Generală a 
Acţionarilor societăţii General Public Serv S.A. următorii: 

- Domnul Grigore Dănuţ - Mihăiţă cetăţean român, --nascut la data d 
eliberat de , la data de , ca reprezentant al Oraşului 
Buftea - prin Consiliul Local Buftea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 
General Public Serv S.A. 
- Doamna Voicu Aurel ia cetăţean român, domiciliată în_, 

născută la data de 
i en 'ficata prin . seria, I, nr. -• 

eliberată la data de ca reprezentant al S.C. Buftea Admin 
Cons S. R. L., în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea General Public Serv S.A. 
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Art . 2. - Persoanele desemnate la art. 1 vor reprezenta, cu titlu gratuit, interesele 
acţionarilor pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

Art. 3. - Pe perioada mandatului, persoanele desemnate la art. 1 sunt împuternicite să 
semneze, în numele acţiona rilor, hotărârile A.G.A. a societăţii General Public Serv S. A. 

Art . 4 . - Începând cu data prezentei hotărâri , 'îşi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 

Art. 5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, Primarului oraşulu i Buftea, 
serviciilor de specialitate, Societăţii General Public Serv S.A., Societăţii Buftea Admin Cons 
S. R. L. şi Instituţiei Prefectului - j udeţu l ll fov. 

Contrasemnează, . 
SECRETAR, 

AN~ A 




