
 
1 

 

 
Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi 
ORC Iaşi : J22/1092/2010 
CUI : 27272228 

 
HOTĂRÂREA  

ADUNᾸRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC  
A 

S.C. “ECOPIAŢA” S.A 
Nr. 58/30.06.2020 

 
Subsemnații , 
- Dl. TIRON VASILE, cetăţean român, născut la data de 19.06.1960 în Com. Lespezi, Jud. Iaşi, 

domiciliat în Mun. Iaşi, Jud. Iaşi, str. Păcurari nr. 141, bl. 593, et. 1, ap. 2, legitimat cu CI seria MZ nr. 
520015, eliberată de SPCLEP Iaşi la data de 29.07.2016 ; 

- Dl. SOFICA NICULAE, cetăţean român, născut la data de 07.12.1968 în Oraș Tîrgu Neamț, Jud. 
Neamț, domiciliat în Mun. Iaşi, Jud. Iaşi, Str. Hlincea nr. 27, bl. 1054, sc. A, et. 2, ap. 12,  legitimat cu 
CI seria MZ nr. 185660, eliberată de SPCLEP Iaşi la data de 14.06.2013. 

 

În calitate de reprezentanţi statutari ai MUNICIPIULUI IAŞI, persoana juridică română, înfiinţată în 
baza Legii 215 / 2001, cu sediul în Municipiul Iaşi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Judeţul Iaşi, 
România, Cod unic de înregistrare 4541580, ȋn calitate de acţionar unic al S.C. ECOPIAŢA S.A., 
persoană juridică română cu sediul în Municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judeţul Iaşi, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Iaşi sub nr. J22/1092/2010 , având 
Cod Unic de Înregistrare 27272228 , atribut fiscal tip RO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, modificată și republicată, și actul contitutiv al societății , au hotărât în 

unanimitate următoarele :  
 

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru exercițiul 
financiar aferent anului 2019 ; 

2. Aprobă bilanțul contabil împreună cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului 
statutar privind activitatea S.C. ECOPIAȚA S.A. în anul 2019 ; 

3. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului fiscal 2019 ; 
4. Aprobă referatul de specialitate al departamentului financiar contabil privind îndeplinirea obiectivelor 

și indicatorilor de performanță realizați la nivelul anului 2019 de către directorul general și membrii 
Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAŢA S.A., precum și aprobarea cuantumului cotei 
variabile în conformitate cu prevederile contractelor de mandat ; 

5. Împuternicirea dlui. STĂRICĂ CRISTINEL - VALERICĂ, în calitate de director general si dlui. 
MURARAȘU LIVIU CONSTANTIN , în calitate de contabil șef, să semneze în numele și pentru S.C. 
ECOPIAȚA S.A. documentele financiar contabile necesare înregistrării bilanțului contabil împreună 
cu anexele, a contului de profit și pierderi și a raportului auditorului statutar privind activitatea 
societății în anul 2019. 

ACȚIONAR UNIC 
MUNICIPIUL IAŞI 

Prin reprezentanți statutari : 
 
Dl. TIRON VASILE      Dl. SOFICA NICULAE 
 
 
__________________________    __________________________ 

 


