CONSILruL DE ADMINISTRATIE
SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA
Oras Ocna Sibiului, Str. Piata Traian. nr.6, Jud, Sibiu
J32l38ll20l l; CUI RO 283s5992
HOTARAREA NR.9/28l I I /2016
CONSILruL DE ADMINISTRATIE aI SC LACURILE NATURALE OCNA SIBruLUI SA,
intrunit in sedinta statutara din data de 2811112016, sedinta la care au participat urmatorii
mernbri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase Olimpiu, BobeE Liliana,
ln tenreiul OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Legli
nr.3111990 a societatilor si a Actului constitutiv al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului
S.A.,
Cu rnajoritatea voturilor rnembrilor prezenJi, Consiliul de Adrninistratie:

HOTARASTE

Art1. Luarea tuturor misurilor necesare , de cdtre conducerea societilii SC LACURILE
NATURALE OCNA SIBIULUI SA, pentru intocmirea unui raport in care sa se prezinte
-veniturile planificate si realizate, pe tipuri de venituri pana la 30 octombrie2016
-cheltuielile efectuate si inregistrate de societate, pe feluri de cheltuieli pana la 30 octombrie
20t6.
Se vor specifica, in principal, contractele existente.
Aceleasi informatii vor fi inscrise in raport si petrtru perioada corespunzatoare a anului 2015 in
:

vederea realizartj unei comparatii. Termen de raportare'.20.12,20 | 6
2. Demararea, de citre conducerea societatii SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI
SA, a procedurilor privind reahzarea unui sistem de incalzire aapei utllizata la dusuri (proiect,
licitatie, angajare si executare lucrare).Tennen :3 | .03.2017
3. La plata, in'perioada sezonului estival, a orelor suplimentare efectuate in zilele de s6mbdti,
duminici si sdrb6torile legale, ore efectuate de c[tre directorul general, s-a avut in vedere faptul
ca indernnizatiadirectoruluigeneral a fost stabilita, in conditiile OUG 10912011, art 38, fara a se

acorda si o componenta variabila, anuala, sub forma a 6 indemnizatii dupa depunere
bilant.Valoarea orelor suplimentare platite este sub nivelul contponentei variabile, in aceste
conditii a fost respectat principiul economicitatii.Consiliul de administratie isi pastreaza decizia
luata prin Hotararea CA 6126.07.2016.
Membrii Consil

administratie,

Mihai Florea
Ganea Petru

Avrant Marcela
Tanase Olimpiu
Bobeq Liliana
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CONSILM DE ADMINISTRATIE aI SC LACI'RILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA,
intrunit in sedinta statutara din data de 2711212016, sedinta la care au participat
urmatorii
membri : Mihai Florea, Ganea petru, Avram Marcela, Tanase olimpiu, BobeE
Liliana,
In temeiul oUG nr' l09l2oll privind guvernanta corporativa a intreprind".ilo, publice,
aLegii
nt'3111990 a societatilor si a Actului constitutiv al iocietatii Lacurile
Naturale Ocna Sibiului
S.A.,

cu unanimitatea voturilor membrilor prezenli, Consiliul de Administratie:
HOTARASTE

Artl'

Conducerea societatii va intocmi proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul
2017, astfel ca pana la finele lunii ianuarie 2017, acesta sa fie analizat de catre
CA si sa fie

supus

aprobarii AGA in conditiile legii.

Art2 Conducerea societatii va intocmi Raporrul osupra sistemului cJe control intem managerial
la dan de 31 decembrie 2016, in baza art.4 alin. (3) din Ordonanfa Guvernului nr. Il9ll999
privind controlul intem/managerial gi controlul financiar preventiv, republicati,
cu modificdrile
gi completirile ulterioare, conform modelului prezentat in anexa nr. 4,3 ale ORDINULUI
40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitililor publice, Raport
care va

fi

prezentat pana la

3

1 ianuarie 2017

.

.

AGA 1 ex. CA

