
ADUNAREA GENERAL Ă A ACŢIONARILOR 
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA 
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60 
PRIBOIU, COM. BRĂNEŞTI, JUD. DÂMBOVI ŢA 
CUI: RO 24023214 
J15/781/2008;RO24023214 
TEL/FAX: 0245/231211 
 
 
 
                                                 HOTĂRÂRE nr.7/16.12.2019 
                    privind numirea membrilor  in Consiliul de Administraţie  
                                 al    SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA. 
 
        Adunarea generală ordinară a acţionarilor întrunită azi 16.12.2019,la sediul social al societăţii ,situat 
în comuna Brăneşti,sat Priboiu,Judeţul Dâmboviţa, 
 
                  Având în vedere: 
-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.; 
-prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,republicată ,modificată si completată; 
-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
- hotărîrea C.J.D. nr. 303/11.12.2019 
          
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 
 
 1.Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Tăbîrcă 
Corneliu ,de cetățenie română ,  născut în Glodeni , jud.Dâmbovița , domiciliat  

 județul Dâmbovița. fiind identificat cu CNP 1  și CI. 
Seria DD nr.   eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la , ca urmare a încetării 
mandatului. 
 2.Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Amuza 
Alexandru ,de cetățenie română ,  născut în Tîrgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliat în   

 județul Dâmbovița, fiind identificat cu CNP 
1  și CI. Seria DD nr   eliberată de SPCLEP Dâmbovița la 2  ca 
urmare a încetării mandatului. 
 3. Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Naftan Liviu - 
Bogdan ,de cetățenie română, născut în Tirgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliat în Municipiul 
Tirgoviște   județul Dâmbovița. fiind identificat cu CNP 1  și 
CI. Seria DD nr   eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la , ca urmare a încetării 
mandatului. 
 4 . Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administratie a  Doamnei Păun Raluca - 
Cristina, de cetățenie română , născută  în Tîrgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliată în  Municipiul 
Tîrgoviște județul   jud.Dâmbovița, fiind identificată cu CNP 
2  și C.I. Seria DD nr.   eliberată de SPCLEP Dâmbovița la 0 ,  ca 
urmare a încetării mandatului. 
 5 . Revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administratie a  Doamnei Brebeanu Smaranda , 
de naționalitate română, născută la  în Municipiul Tîrgoviște cu domiciliul în Municipiul 
Tîrgoviște  județul Dâmbovița CNP  



posesoare a CI seria DD nr.  eliberată de SCPLEP Dâmbovița la 0 , ca urmare a încetării 
mandatului 
6. Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Tăbîrcă 
Corneliu ,de cetățenie română , născut în Glodeni , jud.Dâmbovița , domiciliat în  

 Dâmbovița. fiind identificat cu CNP și C.I 
.Seria DD nr.   eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la .  
7. Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Amuza 
Alexandru ,   de  cetățenie română , născut în Tîrgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliat în  Sat 

 Dâmbovița, fiind identificat cu CNP 
 și CI. Seria DD   eliberată de SPCLEP Dâmbovița la   

8.Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administratie a Domnului Naftan 
Liviu- Bogdan ,de cetățenie română. născut în Tirgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliat în 

   județul Dâmbovița. fiind identificat cu CNP 
 și CI. Seria DD nr   eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la   

9. Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administratie a Doamnei Păun 
Raluca - Cristina ,de cetățenie română. născută  în Tîrgoviște , jud.Dâmbovița , domiciliată în  
Municipiul Tîrgoviște  jud.Dâmbovița, fiind identificată cu CNP 
2  și CI. Seria DD nr   eliberată de SPCLEP Dâmbovița la ,  
10.Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Administratie a Doamnei  Brebeanu 
Smaranda  , de naționalitate română, născută la  cu domiciliul în 
Municipiul Tîrgoviște  Dâmbovița CNP 

, posesoare a CI seria DD nr. 4  eliberată de SCPLEP Dâmbovița la . 
11.  Mandatul  este pentru o perioadă de 4 ani . 
12. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se obligă Adunarea Generală a           
Acţionarilor,Consiliul de Administraţie al SC PARC  INDUSTRIAL  PRIBOIU SA.,şi Biroul resurse 
umane,evidenţa funcţiilor publice si formare profesionale din cadrul Consiliului Judeţean Dâmbovita. 
 
 
 
                                                        ADUNAREA GENERAL Ă A ACȚIONARILOR  
 
                                                        GILIA  FLORIN VALERIU……………. 
 
                                                        MARIN SILVIANA - ECATERINA……………... 
 

 




