HOTARAREAADUNARIIGENERALEAACTIONARILOR
NR.6 115.12.2020
Adunarea Generald a Aclionarilor (AGA) societ[1ii LACURILE NATURALE OCNA
jud. Sibiu, avdnd
SIBIULUI S.A.. cu sediul social in oraEul Ocna Sibiului, str. Piala Traian, nr. 6 ,
J32138112011 qi CUI 28355992,
Cu votul aclionarilor:
ORA$UL OCNA SIBIULUI, cu sediul in oraEul Ocna Sibiului, str. Piala Traian, nr.6,
judelul Sibiu, av6nd cIF 44g0149, delinltor a99,89o/o din capitalul social, rcprezentatprin consiliul
Lo.ut al oraqului ocna Sibiului, vot exprimat prin adoptarea HotdrArii nr.80/08.12.2020.
JUDETUL SIBIU, cu sediul in mun. Sibiu, str. G-ral Magheru nr.I4,judelul Sibiu, avAnd
CIF 4406223, de\rndtor a 0,1 !%o dtn capitalul social, reprezentat, in baza Hotdrdrii Consiliului
juridic superior in cadrul
Jude{ean Sibiu nr. rogl 26.04.2018, ptin Va.utu Bogdan, consilier
aparatllui de specialitate al Consiliului Judelean Sibiu, vot exprimat prin e-mail in data de
15.12.2020,
In 6aza Referatului de specialitate Nr.7199102.12.2020 privind dezbarerea, anahza si insusirea
semestrul 12020:
rapoartelor directorului geneial si C.A. privind situatiile
une
a serviciului de
Tinand seama de prJvederile Contractului de delegar
e din Orasul Ocna
utilitate publica de intretinere, administrare si exploat
Sibiului, anexa la H.C.L. Ocna Sibiului nt.27122'04'201I ,

In temeiul prevedelilor Actului constitutiv al societatii LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI S.A. ;i in temeiul urmatoarelor acte normative: Legii nr.3Il1990 si oUG nrj092011,

locari ai
Cu votul aclionarilor reprezentAnd 100% din capitalul social, vot exprimat de consilierii
orasului Ocna Sibiulr.ri si reprezentantul Judetului Sibiu,

HOTARASTE

Art. 1. -

privind
Se ia act si se insuseste Raportul semestrial al directorului general Costea Ionut

situatia economico - financiara la semestrul I 2020 al S.C. LACURILE NATURALE Ocna Sibiului
S.A., conform Anexei 1 Ia prezenta.
Art. 2. - Se ia act si se insuseste Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al S.C.
LACURILE NATURALE Ocna Sibiului S.A., activitate si venituli rea\zate, conform Anexei 2 la
prezenla.

Art. 3. - Cu data prezentei hotarari, orice dispozitie contrara avand ca obiect de reglemantare cele
prevazute la art.l isi inceteaza aphcabrlitatea"
Art. 4.-Se inputerniceste d-nul Ionut Costea, directorul general si membrii Consiliului de
Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S,A,, cu ducerea la indeplinire a prezentei

hotarari.

.

Redactata si procesata azi, 15.12.2020 la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare originale, cate
qutoritatii publice tutelare, Consiliul
unul pentru fiecire actionar si un exemplar pentru comunicare
Locttl al Orasului Ocna Sibiului.

ORASUL OCNA SIBTULUI
PRIN INSPE,CTOR
RESTANTA NICOLAE
JUDETUL SIBIU
PRIN CQNSILIER JURIDIC SUPERIOR
VACARU BOGDAN

