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

 
 
 

HOTARAREA  
ADUNᾸRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC  

AL 
S.C. “ECOPIAŢA” S.A 

Nr. 52/17.04.2019 
 
 
 

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,  
 

Având ȋn vedere : 
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată ; 

- Legea nr. 50/2019 privind bugetului de stat pentru anul 2019 ; 

- O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 

ori indirect o participaţie majoritară ; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice completată și 

modificată prin Legea nr. 111/2016. 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată și republicată, 
și actul contitutiv al societății , au hotărât în unanimitate următoarele :  
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1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 și a estimărilor pentru perioada 2020 – 
2021, împreună cu anexele 2 - 5, astfel : 

- Venituri totale :   6.900.000 lei  
- Cheltuieli totale :  6.859.000 lei 
- Rezultat brut :       41.000 lei 

2. Aprobarea Listei de investiţii pe anul 2019, în valoare de 217.500 lei ; 
3. Aprobarea Planului de achiziții pe anul 2019 ; 
4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru 

perioada iulie - decembrie 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 
109/2011, astfel cum a fost aprobat prin Decizia C.A. nr. 01/29.01.2019 . 

 

 

ACȚIONAR UNIC , 
 

MUNICIPIUL IAŞI, 
Prin reprezentanti statutari : 

 
 
 
 
Dl. TIRON VASILE     __________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dl. SOFICA NICULAE     __________________________ 


