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Către:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comuna Şura Mică, în atenţia d-lui Valentin Ristea – Primar;
Judeţul Sibiu, în atenţia d-nei Daniela Cîmpean – Preşedinte;
Municipiul Sibiu, în atenţia d-nei Astrid Fodor – Primar;
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, în atenţia d-lui Eugen
Iordănescu – Director;
Fundaţia Româno–Germană Sibiu, în atenţia d-nei Ileana Dumitraș – Director;
Centrul pentru Iniţierea şi Promovarea Afacerilor Sibiu, în atenţia d-lui Ştefan
Şoiman – Director;
S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, în atenţia d-lui Mircea Niculescu – Director;
S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii S.A. Sibiu, în atenţia d-nei Crina Todescu
– Administrator special;
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, în atenţia d-lui Nicolae Muntean – Director.

În conformitate cu prevederile art. 111-113, art. 117 alin. 4 şi art. 121 din Legea
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile Actului constitutiv,
CONVOCĂM Adunarea Generală a Acţionarilor în şedinţă ordinară și
extraordinară, pentru data de 10 martie 2017, ora 12.00, la sediul Soc. Parcuri
Industriale Sibiu - Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Numirea membrilor Consiliului de administrație al Soc. Parcuri Industriale SibiuȘura Mică SA, propuși în urma selecției efectuate de Comisia de selecție numită
de Consiliul Local Șura Mică;
2. Prezentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 propus spre aprobare
Consiliului Local Șura Mică;
3. Diverse
Documentele aferente punctelor menţionate pe ordinea de zi vor fi comunicate
începând cu data de 27.02.2017. Oricare din acţionarii care deţin, singuri sau împreună,
minim 5% din capitalul social, poate propune noi puncte pe ordinea de zi, cel târziu până
la data de 27.02.2017.
În cazul în care nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea
Adunarii generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor în data de 10 martie 2017,
ora 12.00, aceasta va avea loc în data de 13 martie 2017, ora 12.00, în acelaşi loc.
Reprezentanţii legali ai acţionarilor care nu pot participa la adunare, vor putea fi
reprezentaţi prin alţi acţionari sau prin angajaţi ai acţionarului titular, în baza unui
mandat de împuternicire.
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În situaţia în care niciunul dintre acţionari nu îşi exprimă în scris, până cel mai târziu la
data de 27 februarie 2017, dezacordul privind ţinerea adunării în data de 10 martie 2017
sau refuzul de a participa la adunarea astfel convocată, acordul acţionarilor se consideră
dat pentru constituirea legală a adunării acţionarilor, neputându-se invoca ulterior
nelegalitatea hotărârii ce ar urma să fie luată, pentru nerespectarea termenului de 30 de
zile prevăzut de art. 117, alin. 4 din Legea 31/1990, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare.
Prezenta convocare va fi afişată pe pagina de internet a societăţii şi comunicatǎ
tuturor acţionarilor sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandatǎ cu
confirmare de primire, prin grija Directorului societăţii, dl. Pop Ioan Dorel.

Consiliul de Administraţie al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică SA
Preşedinte CA, Marin Mihai
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