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CONVOCATOR

Subscrisa "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in sectorul de
api 9i api uzatii din judelul Satu Mare, prin pregedintele Asociafiei, d-nul Pataki Gsaba,
in baza prevederilorart. 19, alin. (1) Si (2) din StatutulAsocialiei gi a dispoziliilor arl.21"
(5)
alin.
din O,G, nr. 2612000 privind asociafiib gi fundafiile, cu modificirile gi completdrile
ulterioare.

precum gi in baza prevederilor din Decizia Consiliului Director al Asocia(iei nr. 512020
privind Regulamentul de desfdgurare a Adunirilor Generale ale Asocialiei, prin utilizarea votului
prin mijloace electronice de transmitere a datelor, convoacd Adunarea Generald a Asociatilor
pentru data de 30.05.202| cu urmitoarea ordine de zi:

ORDINE DE Zl=

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea depunerii de cdtre Apaserv Satu Mare SA a proiectului
,,Centrale de producere a energiei electrice din sursi regenerabild solard- Apaserv Satu Mare SA"
pt. oblinerea de finanlare nerambursabilS din PNRR, precum 9i aprobarea cofinanlirii aferente gi a
altor cheltuieli, altele decAt cele eligibile, din fondul llD.

2.

Proiect be hotirTre privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ,,Centrale de producere a energiei electrice din sursi regenerabild solard- Apaserv
Satu Mare SA"

3. Proiect de hotdrire privind aprobarea modificirii Planului de lucrdri de intrefinere, inlocuire gi
dezvoltare(llD) aprobat pt. anul 2022.

4.

Proiect de hotirTre privind avizarea introducerii codului CAEN 3511 la puncte de lucru ale
Apaserv Satu Mare SA.
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1. Materialele aferente Ordinii de zi

propuse

odatd cu convocatorul pe site-ul

Asociatiei gi pot fi consultate la urmitoarea
2.Eventualele propuneri de modificare/completare
de hotirAri pot fi transmise pAnd la
data de 30.05.2022la urmitoarea adresd de mail:tavi lazin@vahoo.com.
3.Votul va fi transmis electronic la adresa de mail tavi lazin@vahoo.com., pe modelul de bulletin
de vot anexat la proiectul de hotdrAre.
4. in cazul netransmiterii votului, se consideri ca vot favorabil pentru toate punctele inscrise pe
ordinea de zi, prin aprobare taciti.
5. HotirArile, odati adoptate prin aceastd procedurd, vor fi semnate gi postate pe site-ul Asocialiei
givor intra in vigoare la data publicdrii.

