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Consiliul de Administratie

DECIZIA NR.34 din 09 august2022
a Consiliului de Administra(ie

S.C. RECONS S.A. Arad

Avdnd in vedere:

- Convocatorul nr. 47 40109.08.2022;

- Prevederile Legii nr. 3ll1990 - privind societdtile comerciale;
- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- Procesul verbal al secretarului de gedinla al Consiliului de Administratie din data

de 09 august2022;
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.c. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. l. Se avizeazd gradul de realizare a obiectivelor gi criteriilor de performanld ale
Consiliului de Administralie pentru anul 2021.

Art.2. Se avizeazd' obiectivele qi criteriile de performanld cuprinse in Anexa nr. I gi Anexa
nr.2la contractul de mandat nr.2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al S.C. RECONS
S.A. Arad, programate pentru anul2022.

Art. 3. Se avizeazd, obiectivele qi criteriile de performanld, ale directorului general pentru
lunile ianuarie - iunie 2022, conform contractului de mandat nr.2655 din 05 iulie 2017 .

Art. 4. (1) Se aprobd propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul
Consiliului de Administraiie al S.C. RECONS S.A. Arad privind componenla comisiei de seleclie
a directorului economic al S.C. RECONS S.A. Arad. Comisia de selec{ie va fi format[ din
rnembrii Consiliului de Administralie qi un reprezentant din cadrul Biroului Resurse Umane al
S.C. RECONS S.A., ASTFEL:

- Dl. Ignat Ioan - preqedinte
- Dl. Hristov Constantin - membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor - membru
- Dl. VAlcea Ddnuf - membru
- Dna Ostafi Valentina - secretar.



(2) Doamna Ardelean Cornelia av6nd in vedere Contractul Individual de Munc[
nt.394 din 0l .08.2022, cod COR 263106 - economist, incheiat pdnd la 3l august 2022, va
intocmi un plan de interviu.

Art. 5. Se amdnd completarea Consiliului de Administralie al S.C. RECONS S.A. Arad
pind,la o datd ulterioard.

Art. 6. Se aprob[ intocmirea, semnarea gi depunerea raportdrilor contabile la 30.06.2022
de cdtre doamna Ardelean Cornelia Elisabeta, av6nd in vedere Contractul Individual de Muncd nr.
394 din 01.08.2022, cod COR 263106 - economist, incheiat in vederea finaliz1rii raportarilor
contabile la 30.06.2022.

Art.7. (1) Se aprobd tarifele practicate pentru activitatea de intrelinere instalalii sanitare gi
de incdlzire pe bazd, de abonament lunar pentru contractele incheiate cu asocialiile d;
proprietari/locatari, dar gi cu terli, incepAnd cu 01 septembrie 2022,in forma prezentatd.

(2) $eful Departamentului Tehnic va transmite notificdri, incepdnd din l0 august
2022, cdtre asocialiile de proprietarillocatari privind noile tarife practicate, pentru activitatea de
intrelinere instalalii sanitare gi de incdlzire pebazd de abonament Iunar.

(3) $eful Departamentului Tehnic va informa Consiliul de Administrafie
referitor la notificdrile transmise, astfel:

- la prima gedinld din luna septembrie, se va prezenta o informare privind impactul noilor
tarife, situalia cererilor de reziliere etc.

- Ia prima gedinld din luna noiembrie, se va prezenta o informare referitoare la situalia
economicd a activitAlii de intrelinere instalalii sanitare gi de incdlzire pe bazd de abonament lunar
pentru contractele incheiate cu asocialiile de proprietarillocaLari, ca urmare a aplicdrii noilor tarife.

(4) Se recomandd contactarea Uniunii Locale a Asocialiilor Locative Arad.
Art. 8. Se aprobd indreptarea erorii materiale referitoare la modificarea denumirii structurii

funclionale de "Audit Intern" din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad in "Compartimentul Audit
Intern".

Art. 9. Se aprob[ convocarea Adundrii Generale a Aclionarilor cu urmdtoarea ordine de zi:

l. Analiza economico -financiard a societdfii ]ta30.06.2022.
2. Aprobarearaportdrilorcontabile ita30.06.2022.
3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor Ei criteriilor de performanld

ale Consiliului de Administra{ie pentru anul2021.
4. Avizarea obiectivelor gi criteriilor de performan!5 cuprinse in Anexa nr. I gi

Anexa nr.2la contractul de mandat nr.2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al S.i.
RECONS S.A. Arad, programate pentru anul2022.

5. Aprobarea obiectivelor gi criteriilor de performan!f, ale directorului general
pentru lunile ianuarie - iunie 2022, conform contractul de mandat nr.2655 din 05 iulieZOli.

6. Completarea Consiliului de Administralie al S.C. RECONS S.A. Arad.
in cazul in care prima gedin{d a Adun6rii Generale a Aclionarilor nu se va putea

!ine, in conformitate cu aft. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societdlii, aceasta se vaintruni in
data de l0 august 2022, ora 15,30 Ia sediul societdlii, situat in municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,
F.N., judelul Arad.

Art. 10. Se va inainta o notificare cltre Direclia Tehnicd din cadrul Primariei Municipiului
Arad, referitoare la notificarea nr. 62 din 05 august 2022 emisd de S.C. VERBITA fiUCf<
S.R.L., inregistratd la S.C. RECONS S.A. cu nr. 4769 din 05 august 2022 privind ajustarea



contractului de achizilie publica nr. 6357 din 07 decembrie 2021 referitor la preful ;i durata
contractului.

Art. 11. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societSlii Ei se va comunica cu:

- Prim[riaMunicipiuluiArad,CompartimentulGuvernanldCorporativd;
- Persoanele, serviciile gi comparlimentele interesate.
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