
S,C. TROLEIBUZUL S,A,
J27/691/1995; CUI : RO 7613398

Nr. fi?f / /9. l/" 2021

CONVOCATOR

Domnul SAUCIUC Cristian - Director General al S.C. TROLEIBUZW

S.A., CONVOACA, in temeiul Legii societdlilor nr. 3IllggQ, republicatd, art.

r4l, alin. (3), al Actului constitutiv actuali zat al s.c. TROLETBIJZL S.A., art.

20, alin. (11), CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, pentru dara de 24.11.2021,

ora 11:00, la sediul societdlii din comuna Dumbrava Rogie , jud. Neam{ , str.

StrAmutali , nr. 2l bis , cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Alegerea Preqedintelui Consiliului de Administrafie;

2. Constituirea Comitetului de nominalizare qi remunerare gi a

Comitetului de audit in cadrul Consiliului de Administrafie;

3. Numirea secretarului de gedinld al Consiliului de Administrafie gi

propunere de numire a secretarului tehnic pentru Adunarea Generald a

Acfionarilor.

4. Aprobare Referat nr. 5193119.11.2021 privind aprobarea costurilor

pentru achizilionarea linutei vestimentare qi a echipamentului

individual de protecfie gi a echipamentului de lucru finutd

vestimentard specialS pentru salarialii societdlii;

5. Aprobarea acordbrii primei de Crdciun angajalilor societdfii, conform

Referat nr. 5 I 821 l8.I 1,.2021;

6. Demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncd

qi desemnarea echipei de negociere a Contractului din partea

patronatului ;i imputernicirea Directorului General sd semneze

Contractul Colectiv de Munc6:



7.

8.

Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea petrecerii de aniversar e a 26

ani de la ?nfiinfarea S.C. TROLEIBTJZUL S.A. , ce va fi organizatdin

data de 03.12.2021, conform Referat nr. 5 1 94119.11.2021.

Aprobarea cheltuielilor eferente modernizdrii Pavilionului

administrativ;

9. Convocarea Adunarii Generale a Aclionarilor li stabilirea ordinii de zi:
l0.Diverse,

Prezentul convocator se comunicd membrilor consiliului de

Administralie al s.c. TROLETBUZL s.A.. Dac6 la data, ora qi locul

primei convocdri nu se realizeazd cvorumul, gedinta'se reconvoacd

pentru data de 25.11.2021, ora ll:00, la sediul societdlii, cu aceeagi

ordine d'e zi.

Direc r General
SAUC Cristian
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