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Hotararea nr. 1 S/10.03.2015
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de
10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul
Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al
AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza
materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE
Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor si toata Conducerea executiva a
Societatii au luat cunostinta de sanctiunile pentru indicatorii nerealizati din BVC, in
conformitate cu prevederile OG 26/2013
Art.2. Avand in vedere cele prezentate se impune ca Directorul Economic,
Directorii si Contabilii Sefi ai Sucursalelor au obligatia sa monitorizeze lunar urmatorii
indicatori:
plăţile restante
cheltuielile de natură salarială
numărul de personal
sursele de finanţare a investiţiilor aprobate
gradul de realizare a veniturilor totale, deoarece se pot efectua cheltuieli totale
doar proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art.3. In cazul in care se observa ca acesti indicatori nu sunt realizati la nivelul
celor prevazuti in BVC, Conducerea Societatii si a Sucursalelor trebuie sa propuna
masuri pentru respectarea indicatorilor prevazuti in BVC.
Art.4. De realizarea prezentei hotarari raspund Directorul Economic si Contabilii
Sefi.
Art.5. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea şi raportarea stadiului
de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.
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Art.6. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a
Administratorului de retea IT.
Reprezentantii actionarilor in AGA:
Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Secretar tehnic
Popovici Ioan

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela
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