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   S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A 

Piaţa Victoriei, nr.19               Tel.0254241723 
Orăştie, jud.Hunedoara                        0254247187 
RC J20/675/1998 ; CUI 3186960            Fax.0254242242 
Capital subscris şi vărsat : 1158192 lei          E-mail :activitatea_goscom@yahoo.com 
              Web site : www.activitateagoscom.ro 
Nr.1149 din 30.03.2015  
 

      
  Consiliul de Administraţie al societăţii Activitatea Goscom SA  
cu sediul social în Orăştie, Piaţa Victoriei , nr.19, înmatriculată la Oficiul Registrul 
Comerţului sub nr.J20/675/1998 , Cod Unic de Înregistrare 3186960 
 

În temeiul prevederilor art.111 , art.113 şi art.117 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi completată de OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,   în baza dispoziţiilor 
art.12 din Actul Constitutiv al societăţii ,  

 
Convoacă pentru data de 04 mai 2015 , ora 15,00 ,  toţi acţionarii înregistraţi în 

Registrul Acţionarilor la data de 17 aprilie 2015 , la  SALA DE ŞEDINŢE A CONSILIULUI 
LOCAL din ORĂŞTIE - Piaţa Victoriei, nr.19 ,pentru ADUNAREA  GENERALĂ  ORDINARĂ  
şi ora 16,30 pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  ACŢIONARILOR ,  

 
Ordinea de zi a adunării ORDINARE este următoarea : 
 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ,estimările pentru anii 2016-2017     şi    
           Programul de investiţii , dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2015 - 2017  
2. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2014   şi 
           aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată  
           în exerciţiul financiar 2014 
3. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2014 
4. Prezentarea raportului auditorului financiar referitor la anul 2014 
5. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 şi aprobarea repartizării  
           profitului realizat în exerciţiul financiar 2014 
6. Prezentarea  raportului   Consiliului  de   administraţie ,    privind    activitatea        de  
           administrare în anul 2014 
7. Prezentarea raportului anual  al  Consiliului  de Administraţie  al  societăţii  pe   anul  
           2014, privind activitatea întreprinderii publice 
8. Prezentarea raportului Comitetului de Audit pe anul 2014 
9. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pe anul 2014 
10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii ,   pe anul 
           2015 
11. Informare referitoare la Comisia de Cenzori şi auditorul societăţii 

      
Ordinea de zi a adunării EXTRAORDINARE este următoarea : 

 
1. Aprobarea contractării unei linii de credit pentru cheltuielile curente ale societăţii , pe 

o perioadă de 12 luni 
2. Aprobarea retragerii unui acţionar al societăţii , respectiv Comuna Romos 
3. Aprobarea primirii unui nou acţionar în cadrul societăţii , Comuna Orăştioara de Sus 
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4. Aprobarea modificării corespunzătoare a actului constitutiv al societăţii , în cazul 
aprobării pct.2 şi 3. 

Propunerile de modificare a actului constitutiv : 
Art.6 Capitalul social  

Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi subscrise şi vărsate după cum urmează : 

c) Comuna Orăştioara de Sus , prin Consiliul Local Orăştioara de Sus cu un număr de 80 

acţiuni , integral vărsate , reprezentând aport în numerar în valoare de 2240 lei , reprezentând 

0,2 % din capitalul social. 

 

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi , vor fi puse la dispoziţia acţionarilor societăţii , începând cu data 
de 17.04.2015, la sediul societăţii. 
Persoanele interesate pot obţine , la cerere , copii ale acestor documente. 
 

 În caz de neîndeplinire a cvorumului legal şi statutar la data menţionată, şedinţa se 
convoacă pentru data de 05 mai 2015 , ora 15.00 ,  în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. 

 
 
 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE, 
SASU PETRU LIVIUS 


