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 HOTĂRÂREA NR.23 

   din 30.09.2021 
 

 

 

Ținând cont de Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.847/29.10.2020 privind 

numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul 

Oradea este acţionar majoritar și de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea 

nr.731/30.09.2021 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea și ai Societății 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise 

pe ordinea de zi a ședinței extraordinare  a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 

30 septembrie 2021 (prima convocare) și în data de 01 octombrie 2021 (a doua convocare),    

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de 30.09.2021, ora 15,30, 

Luând în considerare Hotărârea nr.778/23.10.2014 adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Oradea, 

Ținând cont de Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., 

În temeiul art.113, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul 

art.2013 și urm. din Codul Civil și al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice,  

În baza art.8, a art.10 și a art.11 din Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ ORADEA S.A.,  

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal convocată și întrunită la 

sediul Societății, la data de 30.09.2021, ora 15,30, la care au participat în mod valabil deținătorii unui 

număr de 5771 (cincimiișaptesuteșaptezecișiunu) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent 

de 100% din capitalul social 

 
 

 

A  HOTĂRÂT 

 
următoarele: 

 

 
Art.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

ORADEA S.A. în sensul modificării următoarelor articole:  

 
Nr. 

Crt. 

Nr. 

Articolului 

care se 

modifică 

Forma actuală a Actului Constitutiv Propunere de modificare 

1. Art.9.1. 9.1. Adunările Generale ale 

Acționarilor sunt convocate de către 

Consiliul de Administrație prin 

9.1. Adunările Generale ale Acționarilor 

sunt convocate de către Consiliul de 

Administrație prin Președintele său, cu 
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Președintele său sau de către 

Directorul General al Societății care 

deține și calitatea de administrator, 

cu respectarea termenelor și 

procedurilor legale. 

Acţionarii care deţin individual sau 

împreună cel puţin 5% din capitalul 

social au dreptul, dacă consideră că 

anumite probleme sunt importante 

pentru Societate și dacă cererea lor 

cuprinde dispoziții care intră în 

atribuțiile Adunării Generale, să 

solicite Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie ori Directorului 

General al Societății care deține și 

calitatea de administrator convocarea 

unei Adunări Generale. 

Adunarea Generală va fi convocată 

în termen de cel mult 30 (treizeci) 

zile și se va întruni în termen de cel 

mult 60 (șaizeci) zile calculate de la 

data primirii cererii. 

respectarea termenelor și procedurilor 

legale. 

Acţionarii care deţin individual sau 

împreună cel puţin 5% din capitalul social 

au dreptul, dacă consideră că anumite 

probleme sunt importante pentru 

Societate și dacă cererea lor cuprinde 

dispoziții care intră în atribuțiile Adunării 

Generale, să solicite Preşedintelui 

Consiliului de Administraţie convocarea 

unei Adunări Generale. 

Adunarea Generală va fi convocată în 

termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se 

va întruni în termen de cel mult 60 

(șaizeci) zile calculate de la data primirii 

cererii. 

2. Art.9.9. 9.9. Ținerea Adunărilor Generale 

poate avea loc și prin corespondență. 

Corespondența se va realiza prin  

intermediul scrisorilor recomandate. 

Cu cel puțin 48 de ore înainte de data 

desfășurării ședinței, acționarii vor 

avea obligația să transmită 

Consiliului de Administrație 

formularul de vot prin corespondență 

pus la dispoziția acționarilor de către 

Societate, astfel cum este completat, 

datat și semnat de către acționari.    

Președintele Consiliului de 

Administrație sau Directorul General 

al Societății care deține și funcția de 

administrator va centraliza și va 

verifica atât întrunirea cvorumului, 

cât și a voturilor exprimate, iar 

secretarul de ședință va consemna 

rezultatul acestor verificări în 

procesul-verbal al ședinței Adunării 

Generale. 

9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate 

avea loc și prin corespondență. 

Corespondența se va realiza prin 

intermediul scrisorilor recomandate. Cu 

cel puțin 48 de ore înainte de data 

desfășurării ședinței, acționarii vor avea 

obligația să transmită Consiliului de 

Administrație formularul de vot prin 

corespondență pus la dispoziția 

acționarilor de către Societate, astfel cum 

este completat, datat și semnat de către 

acționari.    

Președintele Consiliului de Administrație 

va centraliza și va verifica atât întrunirea 

cvorumului, cât și a voturilor exprimate, 

iar secretarul de ședință va consemna 

rezultatul acestor verificări în procesul-

verbal al ședinței Adunării Generale. 
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3. Art.10.1. 10.1.  În ziua, la ora și în locul 

arătate în convocare, ședința 

Adunării Generale se va deschide și 

se va conduce de către Președintele 

Consiliului de Administrație sau de 

către Directorul General al Societății 

care deține și funcția de 

administrator ori de către persoana 

care îi ține locul. 

În absenţa Preşedintelui ori a 

Directorului General al Societății 

care deține și funcția de 

administrator, acţionarii pot, în orice 

moment pe parcursul ședinței 

Adunării, să numească dintre ceilalţi 

Administratori sau Acţionari o altă 

persoană care să prezideze ședința 

Adunării. 

10.1.  În ziua, la ora și în locul arătate în 

convocare, ședința Adunării Generale se 

va deschide și se va conduce de către 

Președintele Consiliului de Administrație. 

În absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în 

orice moment pe parcursul ședinței 

Adunării, să numească dintre ceilalţi 

Administratori sau Acţionari o altă 

persoană care să prezideze ședința 

Adunării. 

4. Art.10.2. 10.2. Preşedintele Consiliului de 

Administrație sau Directorul General 

al Societății care deține și funcția de 

administrator ori persoana 

desemnată din rândul 

administratorilor ori acționarilor să 

conducă ședința va numi, dintre 

Acţionarii prezenţi la Adunarea 

Generală a Acţionarilor, o persoană 

în calitate de secretar al Adunării.  

Secretarul va nota şi va înregistra 

Acţionarii care sunt prezenţi, precum 

şi Acţionarii care sunt absenţi, 

redactând o listă de prezenţă. 

Secretarul va întocmi procesul verbal 

al şedinţei. 

Preşedintele Consiliului de 

Administrație sau Directorul General 

al Societății care deține și funcția de 

administrator ori persoana 

desemnată din rândul 

administratorilor ori acționarilor să 

conducă ședința va putea desemna, 

dintre angajații Societății, unul sau 

mai mulți secretari tehnici care să 

parte la executarea operațiunilor 

prevăzute la alineatul precedent. 

10.2. Preşedintele Consiliului de 

Administrație ori persoana desemnată din 

rândul administratorilor ori acționarilor să 

conducă ședința va numi, dintre 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală 

a Acţionarilor, o persoană în calitate de 

secretar al Adunării.  

Secretarul va nota şi va înregistra 

Acţionarii care sunt prezenţi, precum şi 

Acţionarii care sunt absenţi, redactând o 

listă de prezenţă. Secretarul va întocmi 

procesul verbal al şedinţei. 

Preşedintele Consiliului de Administrație 

ori persoana desemnată din rândul 

administratorilor ori acționarilor să 

conducă ședința va putea desemna, dintre 

angajații Societății, unul sau mai mulți 

secretari tehnici care să parte la 

executarea operațiunilor prevăzute la 

alineatul precedent. 

După constatarea îndeplinirii cerințelor 

legale și a prevederilor prezentului Act 

Constitutiv pentru ținerea Adunării 

Generale, se intră în ordinea de zi. 

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor 

puncte de pe ordinea de zi care nu au fost 
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După constatarea îndeplinirii 

cerințelor legale și a prevederilor 

prezentului Act Constitutiv pentru 

ținerea Adunării Generale, se intră în 

ordinea de zi. 

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra 

unor puncte de pe ordinea de zi care 

nu au fost comunicate acţionarilor o 

dată cu convocatorul, cu excepţia 

cazului în care toţi acţionarii au fost 

prezenţi şi niciunul nu s-a opus sau 

nu a contestat această hotărâre. 

comunicate acţionarilor o dată cu 

convocatorul, cu excepţia cazului în care 

toţi acţionarii au fost prezenţi şi niciunul 

nu s-a opus sau nu a contestat această 

hotărâre. 

5. Art.10.3. 10.3. Procesul verbal al Adunării 

Generale a Acţionarilor se semnează 

de către Preşedintele Consiliului de 

Administrație sau de către Directorul 

General al Societății care deține și 

funcția de administrator ori de către 

persoana desemnată din rândul 

administratorilor ori acționarilor să 

conducă ședința şi de secretarul 

Adunării şi va cuprinde data, ora şi 

locul ţinerii adunării generale, 

acţionarii prezenţi, numărul 

acţiunilor, dezbaterile participanţilor 

(în rezumat), hotărârile adoptate, iar 

la cererea acţionarilor, declaraţiile 

făcute de ei în şedinţă. La procesul-

verbal se vor anexa înscrisurile 

referitoare la convocare şi listele de 

prezenţă a acţionarilor. 

10.3. Procesul verbal al Adunării 

Generale a Acţionarilor se semnează de 

către Preşedintele Consiliului de 

Administrație ori de către persoana 

desemnată din rândul administratorilor ori 

acționarilor să conducă ședința şi de 

secretarul Adunării şi va cuprinde data, 

ora şi locul ţinerii adunării generale, 

acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, 

dezbaterile participanţilor (în rezumat), 

hotărârile adoptate, iar la cererea 

acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în 

şedinţă. La procesul-verbal se vor anexa 

înscrisurile referitoare la convocare şi 

listele de prezenţă a acţionarilor. 

6. Art.10.4. 10.4. Hotărârile Adunărilor Generale 

al Acţionarilor se redactează de către 

secretar, pe baza procesului-verbal 

de şedinţă şi se semnează atât de 

secretarul care le-a redactat, cât şi de 

Preşedintele Consiliului de 

Administrație sau de către Directorul 

General al Societății care deține și 

funcția de administrator ori de către 

persoana desemnată din rândul 

administratorilor sau acționarilor să 

conducă ședința, precum și de către 

mandatarii acționarilor, prezenți la 

ședință. 

10.4. Hotărârile Adunărilor Generale al 

Acţionarilor se redactează de către 

secretar, pe baza procesului-verbal de 

şedinţă şi se semnează atât de secretarul 

care le-a redactat, cât şi de Preşedintele 

Consiliului de Administrație ori de către 

persoana desemnată din rândul 

administratorilor sau acționarilor să 

conducă ședința, precum și de către 

mandatarii acționarilor, prezenți la 

ședință. 

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile 

Adunărilor Generale ale Acţionarilor vor 

fi depuse la Oficiul Registrului 
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Pentru a fi opozabile terţilor, 

hotărârile Adunărilor Generale ale 

Acţionarilor vor fi depuse la Oficiul 

Registrului Comerţului şi vor fi 

publicate în Monitorul Oficial al 

României, conform legii. 

Comerţului şi vor fi publicate în 

Monitorul Oficial al României, conform 

legii. 

7. Art.8.3. 8.3. Adunarea Generală Ordinară are 

următoarele competențe și atribuții: 

 

lit. o) aprobă Planul de administrare 

întocmit de către Consiliul de 

Administrație care include strategia 

de administrare pe toată durata 

mandatului Consiliului de 

Administraţie, pentru atingerea 

obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă aprobate de către 

Adunarea Generală a Acționarilor și 

anexate la contractele de mandat; 

Adunarea Generală a Acționarilor va 

putea decide completarea sau 

revizuirea Planului de administrare 

dacă acesta nu prevede măsurile 

pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în contractele de mandat şi 

nu cuprinde rezultatele prognozate 

care să asigure evaluarea 

indicatorilor de performanţă stabiliţi 

în contractile de mandat.  

Dacă Planul de administrare revizuit 

nu este aprobat de Adunarea 

Generală a Acționarilor, 

administratorii în funcţie vor 

convoca de îndată Adunarea 

Generală a Acționarilor, pentru 

numirea, în conformitate cu art.8.3, 

litera c), a unor noi administratori.  

Mandatul administratorilor în funcţie 

încetează de drept la data numirii 

noilor administratori. În acest caz, 

administratorii nu sunt îndreptăţiţi la 

daune-interese; 

8.3. Adunarea Generală Ordinară are 

următoarele competențe și atribuții: 

 

lit. o) negociază și aprobă indicatorii de 

performanță financiari și nefinanciari 

rezultați din planul de administrare 

analizat și aprobat de Consiliul de 

Administrație al Societății, în condițiile și 

cu respectarea procedurii date de 

dispozițiile legale în vigoare în materie. 

Astfel, negocierea indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari 

fundamentați pe baza planului de 

administrare și scrisoarea de așteptări se 

face în termen de 45 zile de la data 

comunicării acestora acționarilor. Dacă la 

expirarea acestui termen negocierea nu 

este finalizată, termenul se poate prelungi 

o singură dată, cu maxim 30 de zile, la 

solicitarea oricăreia dintre părțile 

implicate. În cazul eșuării negocierii în 

cele două runde, membrii Consiliului de 

Administrație sunt revocați, fără a fi 

îndreptățiți la plata unor daune – interese. 

Indicatorii de performanță financiari și 

nefinanciari negociați și aprobați de 

Adunarea generală a acționarilor 

constituie elemente față de care se 

determină componenta variabilă a 

remunerației pentru administratorii și 

directorii Societății. 

8. Art.9.7. 9.7. Şedinţele Adunării Generale se 9.7. Adunarea general a acționarilor poate 
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desfăşoară la sediul social al 

Societăţii sau în orice alt loc precizat 

în convocare. 

fi ținută prin mijloace electronice de 

comunicare directă la distanță, precum 

teleconferința sau videoconferința, cu 

respectarea caracterului secret al votului, 

dacă este cazul, în condițiile prevăzute de 

OUG NR.62/2020, și a dreptului de 

exercitare a votului prin corespondență. 

9. Art.13.2. 13.2. Consiliul de Administraţie 

exercită, în principal, următoarele 

atribuţii: 

 

lit. j) propune, spre aprobarea 

Adunării Generale a Acționarilor, 

Planul de Administrare care include 

strategia de administrare pe durata 

mandatului Consiliului de 

Administrație; 

13.2. Consiliul de Administraţie exercită, 

în principal, următoarele atribuţii: 

 

 

lit. j) În termen de maximum 30 zile de la 

data numirii sale, Consiliul de 

Administrație elaborează o propunere 

pentru componenta de administrare a 

planului de administrare, în vederea 

realizării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari. 

 

 
Art.2. Aprobarea modificării Articolului 9 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor – Aliniatul 

9.1. care va avea următorul conținut:  

“9.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație prin 

Președintele său, cu respectarea termenelor și procedurilor legale. 

Acţionarii care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă 

consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate și dacă cererea lor cuprinde 

dispoziții care intră în atribuțiile Adunării Generale, să solicite Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie convocarea unei Adunări Generale. 

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 (treizeci) zile și se va întruni în 

termen de cel mult 60 (șaizeci) zile calculate de la data primirii cererii.” 

 

Art.3. Aprobarea modificării Articolului 9 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor – Aliniatul 

9.9. care va avea următorul conținut:  

“9.9. Ținerea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va 

realiza prin intermediul scrisorilor recomandate. Cu cel puțin 48 de ore înainte de data 

desfășurării ședinței, acționarii vor avea obligația să transmită Consiliului de Administrație 

formularul de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, astfel cum 

este completat, datat și semnat de către acționari.    

Președintele Consiliului de Administrație va centraliza și va verifica atât întrunirea cvorumului, 

cât și a voturilor exprimate, iar secretarul de ședință va consemna rezultatul acestor verificări în 

procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.” 

 

Art.4. Aprobarea modificării Articolului 10 – Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor – 

Aliniatul 10.1. care va avea următorul conținut:  

“10.1.  În ziua, la ora și în locul arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide și 

se va conduce de către Președintele Consiliului de Administrație. 
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În absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul ședinței Adunării, să 

numească dintre ceilalţi Administratori sau Acţionari o altă persoană care să prezideze ședința 

Adunării.” 

 

Art.5. Aprobarea modificării Articolului 10 – Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor – 

Aliniatul 10.2. care va avea următorul conținut:  

“10.2. Preşedintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul 

administratorilor ori acționarilor să conducă ședința va numi, dintre Acţionarii prezenţi la 

Adunarea Generală a Acţionarilor, o persoană în calitate de secretar al Adunării.  

Secretarul va nota şi va înregistra Acţionarii care sunt prezenţi, precum şi Acţionarii care sunt 

absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei. 

Preşedintele Consiliului de Administrație ori persoana desemnată din rândul administratorilor ori 

acționarilor să conducă ședința va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți 

secretari tehnici care să parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent. 

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului Act Constitutiv pentru 

ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi. 

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate 

acţionarilor o dată cu convocatorul, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi şi 

niciunul nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.” 

 

Art.6. Aprobarea modificării Articolului 10 – Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor – 

Aliniatul 10.3. care va avea următorul conținut:  

“10.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele 

Consiliului de Administrație ori de către persoana desemnată din rândul administratorilor ori 

acționarilor să conducă ședința şi de secretarul Adunării şi va cuprinde data, ora şi locul ţinerii 

adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile participanţilor (în rezumat), 

hotărârile adoptate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. La procesul-

verbal se vor anexa înscrisurile referitoare la convocare şi listele de prezenţă a acţionarilor.” 

 

Art.7. Aprobarea modificării Articolului 10 – Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor – 

Aliniatul 10.4. care va avea următorul conținut:  

“10.4. Hotărârile Adunărilor Generale al Acţionarilor se redactează de către secretar, pe baza 

procesului-verbal de şedinţă şi se semnează atât de secretarul care le-a redactat, cât şi de 

Preşedintele Consiliului de Administrație ori de către persoana desemnată din rândul 

administratorilor sau acționarilor să conducă ședința, precum și de către mandatarii acționarilor, 

prezenți la ședință. 

Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor vor fi depuse la 

Oficiul Registrului Comerţului şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform 

legii.” 

 

Art.8. Aprobarea modificării Articolului 8 – Prerogative. Atribuții. Funcții – Aliniatul 8.3., lit. o), care va 

avea următorul conținut:  

“8.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții: 

lit. o) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul 

de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al Societății, în condițiile și cu 

respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie. 

Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza 

planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 zile de la data 

comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, 

termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre 

părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de 

Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune – interese. Indicatorii de 
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performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea generală a acționarilor 

constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru 

administratorii și directorii Societății.” 

 

Art.9. Aprobarea modificării Articolului 9 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor – Aliniatul 

9.7. care va avea următorul conținut:  

“9.7. Adunarea general a acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare 

directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al 

votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG NR.62/2020, și a dreptului de exercitare 

a votului prin corespondență.” 

 

Art.10. Aprobarea modificării Articolului 13 – Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea 

conducerii Societății directorilor – Aliniatul 13.2., lit. j), care va avea următorul conținut:  

“13.2. Consiliul de Administraţie exercită, în principal, următoarele atribuţii: 

lit. j) În termen de maximum 30 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație 

elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea 

realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.” 

 
Art.11. Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ ORADEA S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 
Art.12. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al 

Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile 

legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens. 

 

Art.13. Aprobarea împuternicirii domnului Hebriștean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic, 

în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a 

modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

ORADEA S.A. (modificat, completat și actualizat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

Hotărârea). 

Art.14. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, 

publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 

 

 

Acționarii Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.: 

 

 

Dl IOAN ALEXANDRU TIRLA  (Municipiul Oradea)            __________________________ 

 

Dl LIVIU ANDRICA  (Soc. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.)                  

                                                                                              ________________________________ 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație FLORIN MAL ______________________________ 

 

 

Hotărârea nr.23/30.09.2021 a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 


