ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.RAGCL S.A.

HOTĂRÂRE nr. 1 din 03.03.2021
privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al
SC RAGCL SA, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor
desfășurată de expertul independent
Adunarea Generală a Acționarilor SC RAGCL SA Reghin, cu sediul în mun. Reghin, str.
Apalinei, nr.93A, CUI 1234735, Nr.ORC J26-947-1991, convocată în temeiul Legii nr.31/1990
și OUG nr. 109/2011, întrunită în ședință ordinară de îndată în data de 03.03.2021, ora 15.00,
în sala de festivități a Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” Reghin, str. Republicii, nr. 2.
Având în vedere:
-

Prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

-

Prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 alin.(1), art. 64^1 alin. (3), (4), (5) din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,

-

Prevederile Statutului SC RAGCL SA , cu modificările și completările ulterioare,

-

Hotărârile AGA SC RAGCL SA nr. 4/23.07.2020 și nr. 6/19.11.2020
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de încetarea de drept a mandatelor provizorii în consiliul de administrație a
următorilor membri: Moldovan Teofil, Csegedi Sandor, Cocean Ovidiu, Lihăt Vasile, Feher
Aurelian.
Art.2. Se aprobă numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC
RAGCL SA, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 03.03.2021, până la finalizarea
procedurii de selecție a administratorilor desfășurată de expertul independent conform OUG
nr. 109/2011, aprobată prin HCL Reghin nr. 163/2020, după cum urmează:
1.

DEAC ARTEMUS-CORNELIU – CNP 1711130261491, născut în jud. BistrițaNăsăud, mun. Bistrița, la data de 30.11.1971, domiciliat în jud. Mureș, mun.
Reghin, B-dul Unirii, bl. 11, sc. 1, ap. 9, cetățean român, identificat prin CI seria
MS nr. 896088;

2.

PINTEA IONUȚ – CNP 1880201261986, născut în jud. Mureș, mun. Reghin, la
data de 01.02.1988, domiciliat în jud. Mureș, mun. Reghin, B-dul Libertății, bl. 2,
sc. 2, ap. 13, cetățean român, identificat prin CI seria MS nr. 793626;

3.

LATEȘ CĂTĂLIN – CNP 1940206261967, născut în jud. Mureș, mun. Reghin, la
data de 06.02.1994, domiciliat în jud. Mureș, mun. Reghin, str.Gării, nr. 96A,
cetățean român, identificat prin CI seria ZS nr. 049127;

4.

CSEGEDI SÁNDOR – CNP: 1601004261453, născut în jud. Mureș, sat
Păingeni, com. Glodeni, la data de 04.10.1960, domiciliat în jud. Mureș, mun. Tg.
Mureș, str. Predeal, nr. 49, ap.2, cetățean român, identificat pin CI seria MS nr.
833761;

5.

MOLDOVAN TEOFIL – CNP: 1500808261456, născut în jud. Mureș, mun.
Reghin, la data de 08.08.1950, domiciliat în jud. Mureș, mun. Reghin,
str.Toamnei, nr. 59, cetățean român, identificat prin CI seria MS nr. 816830.

Art.3. Se aprobă modelul cadru al contractului de mandat pentru membrii provizorii ai
consiliului de administrație, obiectivele și criteriile de performanță, conform Anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Remunerația lunară netă a administratorilor provizorii va fi de 500 lei în sumă fixă.
Art.5. Se împuternicește d-na Portik Adela – director general al SC RAGCL SA să ducă la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.2 din prezenta
hotărâre și SC RAGCL SA.
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