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    HOTARAREA NR.1 
a Adunarii Generale Ordinare din data de 19.04.2019 

 
Potrivit dispozitiilor O.U.G.nr. 99/2006,  privind institutiile de credit si adecvarea 

capitalului, aprobata si modificata prin Legea nr.227/2007, ale Legii nr.31/1990 privind 
societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale 
Actului Constitutiv, Adunarea Generala a Bancii Cooperatiste „Albina” Slatina, tinuta in 
data de 19.04.2019, in locatia din Scornicesti,sala Crama,jud.Olt, 

  
HOTARASTE: 

 1. Aproba Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi 
rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2018; 
 
 2. Aproba Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia 
exercitării mandatului său în anul 2018 şi la concluziile rezultate în urma verificării 
bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere; 

 
 3. Aproba  situaţiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2018,  modul de 
repartizare a profitului , precum şi  dividendul; 
 
 4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 şi  programul de activitate 
pentru realizarea prevederilor acestuia; 
 
 5. Aproba Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie; 

 
 6. Aproba remuneraţia cuvenita membrilor consiliului de administraţie pentru 
exerciţiul financiar al anului 2019; 
 
 7. Aproba numărul minim de membri ai consiliului de administraţie al băncii  
cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
 
 8. Aproba administratorul independent, in persoana Dlui Gârniță Constantin 
Cristian- membru neexecutiv CA. 
 
 9. Aproba prelungirea contractului de audit extern incheiat cu SC PREST EXPERT 
SRL Craiova pe o durata de 3 ani. 
 
 10. Aproba ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a 
sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu 



reglementările emise de CREDITCOOP; 
 

 11. Aproba programul de investiții pentru anul  2019  și sursele de finanțare ale 
acestuia; 

 
 12. Aproba vânzarea unor active ale băncii cooperatiste, constând in 2(doua) 
autoturisme Dacia Logan, amortizate complet. 

 
 13. Ratifica hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2018,în 
baza delegării de competență primită de la adunarea generală; 

 
 
 14. Aproba ca dl. Neacșu Ion, angajat cu  contract individual de munca pe perioada 
nedeterminata in functia de consilier juridic, identificat cu CI seria OT nr.746214,pentru 
depunerea la Oficiul Judetean al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, a 
Hotărârii Adunării Generale nr.1 din 19 aprilie 2019. 
 
 15. Aproba Strategia generala de dezvoltare  a BC Albina Slatina pe anul 2019 si 
planul de implementare a acesteia.- 
 

 
      PRESEDINTE CA,         

                                    SECRETAR AG, 
               Idoras Petre                             
                             Dinca Constantin 
     

 
 
 

 
 
 
 


