RAGCL S.A.
Reghin, str. Apalinei nr.93/A , telefon / fax: +40 (265) 512.611, CUI: 1234735, Nr.RC: J26-947-1991

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
HOTĂRÂRE
nr. 4 din 23.07.2020
UAT Municipiul Reghin în calitate de acţionar unic al RAGCL SA cu sediul în Reghin, str. Apalinei
nr. 93A, CUI: 1234735, reprezentat prin Consiliul Local Reghin, a fost convocat în temeiul Legii 31/1990 și
OUG 109/2011 şi s-a întrunit în Adunarea generală ordinară a acţionarilor la data de 23.07.2020 orele 14:30 în
videoconferință online
În temeiul art. 641 din OUG 109/2011, având în vedere:


expirarea mandatelor administratorilor;



condițiile create de pandemia de coronavirus care au împiedicat desfășurarea normală a procedurilor de
reînnoire mandate și selecție noi administratori,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. În urma expirării mandatelor, se revocă din calitatea de administratori următorii: MOLDOVAN
TEOFIL, CNP: 1500808261456 - președinte, CSEGEDI SÁNDOR, CNP: 1601004261453 - membru,
COCEAN OVIDIU, CNP: 1800405261989 - membru, LIHĂT VASILE, CNP: 1361120261457 - membru.
RĂDOI CIPRIAN-COSMIN, CNP: 1810521520035 - membru.
Art. 2. Se numesc în funcţiile de administratori provizorii în Consiliul de administrație al RAGCL
S.A. cu sediul în Reghin str. Apalinei 93A, înmatriculată sub nr. J26-947-1991, CUI 1234735, pe o durată de
4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni, următorii:
• MOLDOVAN TEOFIL, CNP: 1500808261456, născut în jud. Mureş mun. Reghin în data de
08.08.1950, domiciliat în jud. Mureş mun. Reghin str. Toamnei nr. 59, cetăţean român, identificat
prin CI: MS 816830;
• CSEGEDI SÁNDOR, CNP: 1601004261453, născut în jud. Mureş sat Păingeni (com. Glodeni) în
data de 04.10.1960, domiciliat în jud. Mureş mun. Tîrgu Mureş str. Predeal nr. 49 ap. 2, cetăţean
român, identificat prin CI: MS 833761;
• COCEAN OVIDIU, CNP: 1800405261989, născut în jud. Mureş mun. Reghin în data de
05.04.1980, domiciliat în jud. Mureş mun. Tîrgu Mureş str. Ilie Munteanu nr. 31, cetăţean român,
identificat prin CI: MS 923389;
• LIHĂT VASILE, CNP: 1361120261457, născut în jud. Mureş sat Ibăneşti (com. Ibăneşti) în data
de 20.11.1936, domiciliat în jud. Mureş Reghin str. Mihai Viteazul bl. 13/E sc. 4 ap. 75, cetăţean
român, identificat prin CI: MS 306851;
• FEHER AURELIAN, CNP: 1810125261960, născut în jud. Mureș mun. Reghin în data de
25.01.1981 domiciliat în jud. Mureș mun. Reghin str. Someşului nr. 20, cetățean român identificat
prin CI: MS 726731
Art. 3. Remuneraţia lunară netă a administratorilor provizorii va fi de 500 lei în sumă fixă.
Art. 4. Se împuterniceşte dna director general Portik Adela, CNP: 2641111261467, să semneze orice
acte necesare aplicării prezentei hotărâri, pentru publicare în Monitorul Oficial, Registrul Comerţului, etc.
Art. 5. Consiliul de administrație va demara de îndată procedurile de selecție reglementate prin OUG
109/2011.
Art. 6. Consiliul de administrație va prezenta un calendar privind analiza de propuneri de modificare
ale statutului, care urmează a fi inițiate de un grup de reprezentanți în AGA ai acționarului unic.
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