
 

                          C O N V O C A T O R 
 

In conformitate cu prevederile art. 195, alin.(1) din Legea 31 / 1990 privind 

convocarea in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Asociatilor S.C. SERVICIUL PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., va solicitam prezenta in data de 

23 ianuarie 2018, ora 1700 in sala de consiliu a Primariei com. Aricestii Rahtivani, pentru 

dezbaterea, aprobarea si emiterea Hotararii A.G.A., transmisa in proiect catre dvs. În 

caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfăşurării şedinţei în data de 23 

ianuarie 2018, ora 1700 Adunarea Generală a Asociaţilor, se convoacă din nou pentru 

data de 24 ianuarie 2018, ora 1700, in sala de consiliu a Primariei com. Aricestii 

Rahtivani. La şedinţa convocată din nou se poate decide indiferent de cvorumul 

întrunit, cu majoritatea voturilor exprimate. 

Ordinea de zi propusa este : 
1. Validarea componentei Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., conform HCL nr. 88 din 
20.12.2017. 
2. Aprobarea contractului de mandat – cadru pentru membrii Consiliului de 
Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII 
RAHTIVANI S.R.L. 
3. Suspendarea Contractului Individual de munca al D-lui Frinculescu Ion incepand 
cu data semnarii contractului de mandat. 
4. Imputernicirea unui reprezentant al AGA in vederea semnarii contractelor de 
mandat ale administratorilor. 
5. Stabilirea indemnizatiei fixa bruta lunara pentru administratorul executiv la 
valoarea de 6900 lei. 
6. Stabilirea indemnizatiei fixa bruta lunara pentru administratorii neexecutivi la 
10% din indemnizatia fixa bruta lunara a directorului general/administratorului 
executiv, la valoarea de 690 lei, indiferent de numarul de sedinte, comitete si 
comisii la care participa.  
7. Stabilirea indemnizatiei fixa bruta lunara pentru Presedintele Consiliului de 
Administratie la 15% din indemnizatia fixa bruta lunara a directorului 
general/administratorului executiv, la valoarea de 1035 lei. 
8. Stabilirea componentei variabile a indemnizatiei membrilor Consiliului de 
Administratie, presedintelui Consiliului de Administratie si directorului general: se 
propune ca aceasta sa se stabileasca dupa inceperea furnizarii serviciului de 
colectare si epurare a apelor uzate si stabilirea indicatorilor de performanta. 
9. Diverse. 

 
 
 
 
 

 


