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HOTĂRÂREA 

 Adun rii Generale Ordinare a Acționarilor  
Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. 

nr. 78 / 31.03.2020  

 

 

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Compania Municipala 

Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucureşti S.A. (IASV), cu sediul social in Bucureşti, sector 

4, str. Muzelor, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucuresti, sub nr. J40/10238/2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37829106.   

Ca urmare a starii de urgenta in care se afla Romania, sedinta s-a desfasurat online, in 

regim de video-conferinta. 

Sedinta a fost legal întrunită, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul 

capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Actul constitutiv al societatii 

Municipiul BUCUREŞTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu sediul in 

Bucuresti, sector 5, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, Cod Unic de Inregistrare 4267117, 

reprezentand 99.9972% din capitalul social, prin reprezentanti  RAICIU Anca-Daniela si UNTEA 

Georgiana, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 137/11.04.2017 

si 

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul social in Bucureşti, sector 4, Soseaua  
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Giurgiului, nr. 260, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 2545 / 11.03.1999, Cod 

Unic de Inregistrare RO 11573879, reprezentand 0.0028% din capitalul social, prin reprezentant 

POPA Simona-Mariana, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare, a societatii SERVICE 

CICLOP S.A. nr. 52/06.04.2017. 

Avand in vedere: 

- procesul verbal nr. 36 / 31.03.2020, al sedintei Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde 

Bucuresti S.A. 

- HCGMB nr.137/11.04.2017; 

- prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale – republicata; 

- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

actualizata; 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Compania Municipala Intretinerea 

Arborilor si Spatiului Verde Bucureşti S.A. 

HOTARASTE: 

Art. 1  Se aproba acordarea somajului tehnic prin suspendarea temporara a 

contractelor individuale de munca, pentru o parte din salariatii CMIASVB SA care 

isi desfasoara activitatea pe teren, pe durata reduceriii activitatii CMIASVB SA, ca 

urmare a a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei 

Covid-19, avand in vedere urmatoarele prevederi legale: 

- Decret 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei 

- Legea 53/2003 privind Codul Muncii - art.53 alin (1) litera c) – privind 

suspendarea din initiativa angajatorului, a contractelor individuale de munca, in  

caz de intrerupere temporara a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, 

structurale sau similare. 

- Ordonanța de urgenț  nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, precum și pentru stabilirea unor m suri în domeniul protecției 
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de r spândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 modificata si completata cu OUG. 32/2020. 

           Somajul tehnic se acorda salariatilor din ANEXA 1, incepand cu data de 01.04.2020  
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pana la data de 15.04.2020, data incheierii starii de urgenta, cu posibilitatea         

prelungirii acestuia, in situatia in care se aplica masura de continuare a starii de 

urgenta. Lista cu salariatii care beneficiaza de somaj tehnic poate suferi modificari 

in functie de diminuarea/suplimentarea in periada starii de urgenta a 

comenzilor/contractelor. 

Salariații CMIASVB aflati in somaj tehnic beneficiaza conform noilor prevederi 
legale de o indemnizatie de 75% din salariul de baz  corespunz tor locului de 
munc  ocupat și se suport  din bugetul asigur rilor pentru șomaj, dar nu mai mult 
de 75% din câștigul salarial mediu brut prev zut de Legea bugetului asigur rilor 
sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 

 

Art. 2 Se imputerniceste domnul BÂRG U Marian-Aurelian, Director General 

provizoriu al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde 
București S.A., pentru a aproba si semna orice document necesar, pentru ducerea 
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

ACTIONARII: 

Municipiul BUCUREŞTI, prin cele doua reprezentante ale Consiliului General al 
Municipiului BUCUREŞTI: 

 

RAICIU Anca-Daniela Presedinte sedinta si Membru A.G.A.     _____________ 

 

UNTEA Georgiana           Membru A.G.A.         _____________ 

 

 

SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentanta sa: 

 

POPA Simona-Mariana    Membru A.G.A.        _____________   

 

 

PETRE Florin           Secretar A.G.A.                         ______________ 
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