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CONVOCARE
Consiliul de administratie al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A.
(J22/1473/2013; C.U.I. 32175213) si Municipiul Iasi, in calitate de actionar unic al
SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. (J22/1473/2013;
C.U.I. 32175213), prin reprezentantii sai in A.G.A., convoaca Adunarea generala a
actionarilor in data de 21.03.2018 ora 14.00, la sediul societatii din Iasi, str. Silvestru nr.
5, C20, etaj 2, camera 3,jud. lasi.
Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:
1. numirea cu caracter provizoriu a membrilor Consiliului de administratie;
2. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, in concordanta
cu HCL. nr. 70/ 28.02.2018;
3. privind aprobarea modului de repartizare pe sectii si pe activitati a veniturilor
si a cheltuielilor aferente activitatii de transport public;
aprobarea actului adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin concesiune nr. 93298/16.09.2016,
încheiat între Municipiul Iaşi si Societatea Compania de Transport Public Iaşi
S.A.;
aprobarea actului aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local prin concesiune nr. 93298/16.09.2016,
încheiat între Municipiul Iaşi şi Societatea Compania de Transport Public Iaşi
S.A.;
6. diverse.
Hotararile Adunarii generale a actionarilor se iau cu respectarea procedurilor
prevazute de lege, prin vot deschis, dreptul de vot neputand fi cedat.
In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,
Adunarea generala extraordinara se convoaca pentru data de 22.03.2018 ora 14, in acelasi
loc si cu aceeasi ordine de zi a sedintei.
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