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HOTARARE NR. 65 DIN 21.03.2018

privind aprobarea modului de repartizare pe sectii si pe activitati
a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitatii de transport public
Adunarea generală a acţionarilor a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
IASI S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 122/1473/2013, avand

CUI. 32175213,

intrunita in sedinta la sediul societatii, azi, 21.03.2018 ora 14.00,
Fiind legal constituita in prezenta tuturor membrilor sai,
Având în vedere:
&)

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 152/27.06.2013, privind infiintarea
SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.,

b)

art. 111 al. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

0) O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

d) 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.,
referatul nr. 4379/14.03.2018, intocmit de catre Sef Serviciu Contabilitate

—

ec. Dana

Cernat si Director economic - ec. Lavinia Dobrescu,
adresa Serviciului Audit Public Intern din cadrul Municipiului Iasi nr. 4558/19.03.2018,
g) Hotararea C.A. nr. 2/19.10.2016, privind aprobarea modului de repartizare pe sectii si pe
activitati a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitatii de transport public;
h) Hotararea C.A. nr. 11/ 17.01 .2018, privind actualizarea indicatorului capacitate medie de

transport a fiecărei secţii aferent modului de repartizare a veniturilor obtinute din
activitatea de transport public
În temeiul art. 8.4-8.6 din Actul constitutiv,
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HOTARASTE:
Art.

Se ia act de Hotararea C.A. nr. 2/ 19.10.2016, privind aprobarea modului de repartizare
pe
sectii si pe activitati a veniturilor si a cheltuielilor aferente activitatii de transport
public si de
1

ll/ 17.01.2018, privind actualizarea indicatorului capacitate medie de transport

Hotararea C.A. nr.

fiecărei secţii aferent modului de repartizare a veniturilor obtinute din activitatea de
transport public
si se dipune punerea lor in aplicare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesati pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea generală a acţionarilor:
1.

Constantin-Florin Serbescu -

2. Vasile Tiron

-

Presedinte Consiliu de administratie,
prof. univ. dr.

'

g.

Constantin Salceanu

Secretar A.G.A.,
Cristina Olariu—Cotnăreanu
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