SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerţului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acţionarilor
HOTĂRÂREA nr. 55 din 22.12.2016
privind aprobarea deschiderii a 3(trei ) puncte de lucru pentru desfasurarea activitatiilor
mentionate in contracte
Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA Intrunit
ă in şedinţă
extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţ
ionarilor reprezentând 100 % din
capitalul social al societăţii;
Având în vedere:
-Prevederile art.12.3, litera e din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
-Contract de inchiriere nr.567/1 3.10.2015;
-Contract de inchiriere nr.540 1 /1 7.11.2015;
-Act aditional nr.1 la Contractul de închiriere nr.5162/2 5.05.2016;
-Prevederile legii 3 1 /1 990 privind societăţile comerciale, republicată;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţ
ionarilor, procesul verbal încheiat la
data de 21.12.2016;
In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă deschiderea a 3(trei )punte de lucru pentru desfasurarea activitatiilor
mentionate in contracte, in urmatoarele locatii:
-Municipiul Tg-Jiu, str.Victoriei, nr.196, jud.Gorj;
-Municipiul Tg-Jiu, spatiu comercial situat la parterul imobilului din str.Nicolae Titulescu,
nr.8, jud.Gorj;
-Municipiul Motru, spatiu comercial nr.19, situat in"Piata Centrala Motru",Aleea Muncii
nr.1, jud.Gorj.
Art.2 Se împuterniceşte d-nul ing.Spiroiu Marian, preş
edintele Consiliului de Administraţie
al SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 01.03.1958 în com.Gheboeni,
jud.Dimboviţa,
domiciliat în Tg-Jiu, Aleea Smîrdan nr.4 b1.4, sc.1, et.1, ap.8, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ
nr.611395 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 09.02.2016, pentru depunere documente la Oficiul
Registrului Comertului Gorj.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Conducerii SC APAREGIO GORJ SA
care va lua măsuri pentru înscrierea noilor puncte de lucru la Oficiul Registrului Comer
ţului Gorj si
pentru declararea acestora la ANAF-DGFP Gorj.

Preşedinte de şedinţă,
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ing. Spiroiu Mar'an

Secretar A. .A
Butan Io

Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de cei 6 membri prezenţi,
din totalul de 7 membri ai AGA.

