
 

SC ADMINISTRATIA  PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA 
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Nr. _______ / _______ 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 27.07.2015 ora 1500 , in Braila, Sos Baldovinesti  nr. 
20  cu urmatoarea ordine de zi: 

 

1.Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna iunie 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.Aprobarea indicatorilor trimestriali si recalcularea indemnizatiei directorului 

general. 
3.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, a executiei bugetare a SC APT SA Braila la 30 iunie 

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 . 

4. Avizarea situatiilor financiare la semestrul I al anului 2015. 

5.Avizarea Regulamentului privind inchirierea activelor publice si a bunurilor 

mobile proprii sau aflate in administrarea SC APT SA Braila . 
6.Avizarea propunerii directorului general al SC APT SA Braila privind eficientizarea 

activitatii societatii prin externalizarea serviciului de intretinere si curatenie din 

punctele de lucru . 

7. Diverse: 
 - informare privind Raportul de specialitate pentru actualizarea inventarului 

bunurilor din domeniul public Lot 3 – Piata Centrala ; 

 - informare privind Raportul pentru actualizarea suprafetei de teren din 

incinta Targului Obor Braila ; 
 - informare privind Raportul privind trecerea din domeniul public in domeniul 

privat al statului a unor bunuri aflate in Piata Concordia – sector lactate . 

 

 

Director General, 
 

ing. Balan Costel Danut 


