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HOTĂRÂREA NR. 4 din 18.05.2016 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  

S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. (Societatea) 
cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformita te 
cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedinţă, în data 
18.05.2016, ora 1700 la adresa sediului social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj. 

Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de 98,4 % din capitalul social, astfel: 
 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.(CE Oltenia) deţine 12.004 acţiuni, respectiv 98,4 

% din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin Mandatul nr. 

15572/18.05.2016. 
Având în vedere: 

 Convocarea nr. 132 din 14.04.2016 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al Românie i, 
Partea a IV-a, nr. 1515/15.04.2016, în ziarul “Gorj Exclusiv” din 14.04.2016 
http://gorjexclusiv.ro/new/convocare-s-c-medserv-min-s-a/ şi la adresa de internet a Societăţii 

http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/  
 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile legale aplicabile. 
Preşedintele de şedinţă, dna. COSNEANU Lavinia, în calitate de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie constată că la deschiderea lucrărilor, şedinţa AGOA este legală şi statutară, 1 (unu) 

acţionar este reprezentat, deţinând un număr de 12.004 acţiuni, reprezentând 98,4 % din capitalul social 
subscris şi vărsat, reprezentând 98,4 % din totalul drepturilor de vot. Cerinţa cvorumului este 

îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990. Preşedintele de şedinţă constată că AGOA este legală şi statutară şi poate adopta 
hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Cu votul “pentru” al acţionarilor reprezentând 98,4 % din capitalul social subscris şi vărsat, 
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 

 Art. 1. (1) Aprobă situaţiile financiare pentru anul 2015, respectiv Bilanţ prescurtat la 31.12.2015 
şi anexe, Contul de profit şi pierdere la 31.12.2015 certificate prin raportul cenzorilor înregistrat sub 

numarul 1680/05.04.2016. 
(2) Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prezentate în Raportul 

Administratorilor, în Raportul cenzorilor, în situaţiile financiare şi notele anexe la acestea, aferente 

exerciţiului financiar al anului 2015, pentru respectarea standardelor practicilor şi politicilor contabile , 
precum şi pentru determinarea rezultatului financiar aferent anului 2015 revine Consiliului de 

Administraţie şi Conducerii Executive a Societăţii, precum şi cenzorilor în limitele stabilite de 
standardele de audit financiar în vigoare. 

http://gorjexclusiv.ro/new/convocare-s-c-medserv-min-s-a/
http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/


 

Art. 2. Aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2015, în sumă de 47.794 

lei, astfel: 4.260 lei la acoperirea pierderii contabile, 21.767 lei la dividende şi 21.767 lei la alte rezerve 
(surse proprii de finanţare). 

 

Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în 
exerciţiul financiar 2015. 

 

Art.4. Se informează cu privire la tranzacţiile efectuate în anul 2015 cu administratorii ori 
directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de 

aceştia, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, art. 52, alin. (1).  
 

Art. 5. Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, dl. Constantin 

ENEA, cetăţean român. Se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze 
contractul de administraţie care se va încheia între societate şi dl. Constantin ENEA, pe o durată până la 

finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 
Art.6. Se împuterniceşte domnul Gavrilă POP, Director Executiv al Societăţii, cetăţean român, să 
îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea 

opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA a Societăţii. Persoana împuternic ită 
va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalităţi. 
 

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, unul pentru acţionarul prezent sau 
reprezentat şi 2 (două) exemplare pentru Societate, are 2 (două) pagini şi conţine un număr de 5.134 

caractere (cu spaţii). 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Lavinia COSNEANU  
 

 
SECRETAR DE ŞEDINŢĂ, 
Narcisa Luciana TURONY  

 
 

SECRETAR TEHNIC, 

Elena Izabela POPA 
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