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ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR      
 

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la numirea salariaților TERMO CALOR CONFORT S.A.  
pentru exercitarea activității de control financiar preventiv la nivelul societății 

 
Adunarea Generală a Acţionarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în şedinţă ordinară, 

legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând  99,7274%  din capitalul social 
al societăţii; 

Având în vedere referatul Direcție Economice nr. 8996/14.08.2019 cu privire la desemnarea 
persoanelor pentru exercitare viză de control financiar preventiv; 

Văzând Ordinul Ministerului finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Pitești nr. 205/20.06.2019 cu privire la acordarea unui mandat reprentanților în Adunarea generalăa a 
Acționarilor a scietăților comerciale aflate în subordinea consiliului local; 

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat şi votului pentru 
exprimat în proporţie de 99,7274%;  

În temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările 
ulterioare şi ale actului constitutiv al  TERMO CALOR CONFORT S.A., 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 Se aprobă numirea salariaților TERMO CALOR CONFORT S.A., pentru exercitarea activității 
de control financiar preventiv  propriu la nivelul socității. 

Art.2 În situația suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenței temporare de pe post a 
salariaților desmnati pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu potrivit art. 1, 
Directorul Generala al societății, poate numi o altă persoană pentru îndeplinire activității, pentru a 
perioadă de cel mult 30 de zile consecutive, conform Ordinul Ministerului finanţelor Publice nr. 923/2014 
– anexa nr.2, capitolul III,pct.7, ultimul paragraf. 

Art.3 Consiliul de Administraţie al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorica potrivit prevederilor 
legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri. 

Art.4 Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să facă 
înregistrările pe lângă Monitorul Oficiul să întocmească şi să semneze documentele necesare.  

 
Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A. 

 
 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ  

 
GONCEARU HORIA RADU  

Preşedinte Consiliu de Administraţie  
 
                                         

     CONTRASEMNEAZĂ                              
            SECRETAR AGA, 
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