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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
din data de 22.05.2020
HOTĂRÂREA AGA NR. OG^

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Societatea Parking Focşani S.A. cu
sediul în Focşani, Str. Ştefan cel Mare, Nr.21, prin reprezentantul împuternicit în AGA în
bazaHCL Focşani nr. 89/23.02.2017
Având în vedere:
- Legea nr.31/1990 - Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.M.F.P. nr.l.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor reglementări contabile;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale
şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr.l09/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.l 11/2016, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 al.2, lit. h) din Actul Constitutiv de Organizare si Funcţionare al Societăţii
Parking Focşani SA, aprobat prin HCL nr 89/23.02.2017;
HOTĂRĂŞTE
Art.l Se aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data
de 31.12.2019 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza
Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019 şi a Raportului
auditorului financiar Gheorghe M. Dorinei asupra situaţiilor financiare anuale ale Societăţii
Parking Focşani S.A.
Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii Parking Focşani
S.A. pentru exerciţiul financiar 2019, corespunzător perioadei de exercitare a acestei funcţii în
anul 2019.
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Art.3 Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare întocmit în
conformitate cu prevederile art. 55, alin.2) şi 3) din O.U.G. nr.109/2011.
Art.4 Se împuterniceşte conducerea executivă a Societăţii Parking Focşani S.A. în
vederea îndeplinirii formalităţilor legale pentru înregistrarea menţiunilor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
Art.5 Preşedintele C.A. are obligaţia sa asigure publicarea, in termen de 48 de ore, pe
pagina de internet a societăţii, a următoarelor documente:
- Hotararea A.G.A.
- Situaţiile financiare anuale;
- Raportul de audit anual
- Raportul C.A.
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare.
Art.6 Se aprobă repartizarea profitului anului 2019 pentru acoperirea pierderii
înregistrata în anii precedenţi.
Art.7 Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare, câte un exemplar pentru C.A.,
Director, Serviciul Economic, O.R.C. şi dosarul A.G.A.

REPREZENTANT AL C.L. in A.G.A.
Jr. GUGUIANU CONSTANTIN

PREŞEDINTE al C.A.
Ing. PADINEANU GABRIEL
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ANEXĂ
la Hotărârea AGA nr.002/22.05.2020

Subsemnatul STATACEIE TITI NICUSOR, în calitate de reprezentant
legal al Societăţii Parking Focşani SA, declar prin prezenta că Hotărârea AGA
nr. 002/22.05.2020 conţine un număr de 3.805 caractere cu spaţii.
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