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Nr. 6161 / 11.08. 2015 
 

CONVOCATOR 
 

Prin prezenta sunteti convocat, in conformitate cu prevederile art.141 
alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la sedinta Consiliului de Administratie al 
SC APT SA Braila care va avea loc in data de 31.08.2015 ora 1500 , in Braila, 

Sos Baldovinesti  nr. 20  cu urmatoarea ordine de zi: 

 
1.Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna iulie 2015, conform 

anexelor nr.1 si nr.2 la contractul de mandat al directorului general al SC APT 
SA Braila, modificate conform Hotararii Consiliului de Administratie al SC APT 

SA Braila, nr. 2 / 30.01.2013; 
2.Avizarea , conform art.142 alin.2 lit.b din Legea nr.31 / 1990 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si art. 17 lit.A pct.2 si pct.10 din actul 
constitutiv al SC APT SA Braila, executiei bugetare a SC APT SA Braila la 30 

iulie 2015, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor 
SC APT SA Braila, conform art.111 din Legea 31 / 1990 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare . 
3. Avizare Raport director general privind fundamentarea pentru executia 

lucrarilor la obiectivul Piata de gross la Targul Obor Braila . 
4. Avizare Caiet de sarcini privind eficientizarea activitatii societatii prin 

externalizarea serviciului de intretinere si curatenie din punctele de lucru , 

urmare avizarii propunerii directorului general in sedinta din data de 
27.07.2015. 

5. Avizarea Regulamentului pentru modul de închiriere a bunurilor ce aparţin 
domeniului public sau privat al UAT Braila date in administrarea S.C. 

Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila sau aflate in domeniul privat al 
acesteia.  

6. Avizarea , conform art. 17 lit. A , pct. 5 din actul constitutiv al SC APT SA 
Braila , virararii de credite bugetare intre subdiviziunile clasificatiilor bugetare. 

7. Avizarea caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a 
imobilului – teren arabil , in suprafata de 22,22 ha , situat pe raza localitatii 

Vadeni din domeniul privat al Municipiului Braila. 
8.Informare privind necesitatea achizitionarii serviciului de expertiza 

cadastrala in vederea corectarii mentiunilor din cartea funciara pentru 
imobilele din punctele de lucru ale societatii. 

9.Diverse. 

 
Director General, 

ing. Balan Costel Danut 


