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30 01 .2018

CONSILruL DE ADMINISTRATIE AI SC LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA. sa intrunit in sedinta statutara din data de 30.01.2018 , potrivit competentelor legale, sedinta la
care au participat urnratorii membri : Mihai Florea, Ganea Petru, Avram Marcela, Tanase
Olimpiu, Bobes Liliana
Numarul celor prezenti respecta conditirle legale, astfel ca deciziile luate in unanimitate sa fie
opozabile sr sa fie puse in executare.Sedinta a fost deschrsa de catre Mihai Florea
Ordinea de zi a constat din

.

I

Analiza propunerilor conducerii societdlii privind bugetul pe anul 2018 referitoare la lucrarile
de investilii qi reparatir;

2

Analiza 5i aprobarea rnodif'jcirilor organigramei gi a statului de func1ii, prin actualizare.

3.Analiza propunenlor concJucerii societalri referitor la nivelul cheltuielilor lunare, pentru lunile
anului 2018, p6nd la aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al anului 20 | 8
Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate, prin vot deschis si s-a trecut la dezbaterea punctelor
mentronate
a. Directorul general trl societalii a propus, pentru cuprinderea in planul de buget al anului 2018,

urmdtoarele

-realizarea unui complex de .joacd pentru copii in incinta lacurilor naturale, lucrare de investitii
efectuatd de societate, prin oblinerea aprobdrii din partea consiliului local al oragului Ocna

Sibiului.Investilia

va f-r recuperati pe calea amortiz[rii, iar la incetarea contractului

de

concesionare, partea investigrei nerecuperatd va fi pldtitn de Primdria Ocna Sibiului;
-extindere canahzare si racordarea la reteaua oraEului pentru excluderea penalit6tilor datorate
c6tre Agentia de Mediu, prin oblinerea aprobirii din partea consiliului local al oragului Ocna

va fi

rcouperatd pe calea amortizdrii, iar la incetarea contractului de
conceslonare, partea rrrvestrtrer nerecuperati va fi plStitd de Prim6ria Ocna Sibiului;
Sibiului Investilia

L

a dusurilor calde,
-achizigia de panouri solare qi realtzarea, in regie proprie, de citre societate,
iar la incetareti
aiugal la duEurile existente. Investilia va fi recuperati pe calea amoftizhrri,
Prrmdria Ocna
platitd
de
contractului de concesionare' partea investiliei nerecuperatd va fi
Sibiului;
de inventar,
-achizilie componente umbrele care vor fi montate de personalul societilri, obiecte
cheltuieli de recuperat conform legii;
ca sediu, conform
-modemizare cl6dire "Stalie pr"o;',primitd in administrare in scopul folosirii
contractului
HCL 1 l2l25llOl2OlT.Investigia va fi recuperati pe calea amortrzdr\, iar la incetarea
Sibiulur;
Ocna
de concesronare, partea investiliei nerecuperatd va fi pbtite de Prinidria
lacului Brincoveanu'
malurilor
a
-lucrdri reparalii pentru scdrile de acces in lacuri Si
recondilionat binci.
de mai sus, acestea
Membrii consiliului de administralie Ei-au insuEit, in unanimitate, propunerrle
urmAnd s[ fie evaluate qi incluse in bugetul de venituri 9i cheltuieli
general au fost
b. Statul de func1ii/grila de salarizare Ei organigrama, prezentate de dlrectorul
noilor prevederi
insugite de membrii consiliului de administragie, modific[rile se datoreazi
legislative privind plata contribuliilor in sarcina angajalilor.

pini la aprobarea

bugetului de venituri
stabilte in condigiile legii, respectiv sunt inf'erioare mediei
Ei cheltuieli al anului 201g, au fost
prezentat
lunare aprobate pentru anul 201 7 , aqa cum rezultd din referatul

c. Nivelul cheltuielilor lunare, pentru lunile anului 2018,

prin vot deschis,
Toate propunerile din prezentul proces verbal au fost aprobate in unanimitate,
in termen de 3 zile de la
urmAnd s6 fie formalizate prin decizie a Consiliului de administralie,
data semnlrii acestui act, propunerile de la punctele 1,2 ,5'

Hotiririle consiliului de administralie vor fi publicate qi pe site-ul societalri, urmare aprobarii
punctelor de mai sus

.
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administratie,

