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 HOTĂRÂREA NR. 6 din 30.08.2016 

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 conformitate 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 30.08.2016, 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 97,22% din capitalul social, astfel: 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deţine 6.125 acţiuni, 

respectiv 97,22% din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin 
Mandatul nr. 25097/29.08.2016. 

Având în vedere: 

 Convocarea nr. 143 din 25.07.2016 pentru A.G.O.A. și A.G.E.A. publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr 2740 din 27.07.2016, în ziarul ″Gorj 

Exclusiv″, nr.1321 din 28.07.2016 http: //gorjexclusiv.ro/new/convocare/ şi la adresa de 
internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/sedințe-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 6.125 acţiuni, 

reprezentând 97,22% din capitalul social subscris şi vărsat, reprezentând 97,22% 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 97,22% din capitalul social subscris şi 
vărsat, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 în forma în care a 
fost aprobat prin Ordinul comun nr. 104/841/925/2016 al Ministerului Energiei, al 
Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 445/15.06.2016. 
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Art. 2. Se abţine de la vot întrucat nu a fost înaintat spre aprobare Adunării  

Generale a Acţionarilor  un  Program  de  Investiţii  pentru  anul 2016 şi nu există o 

fundamentare în care să se justifice necesitatea revizuirii acestui program astfel încât să se 

poată supune dezbaterii un Program de investiţii revizuit. 

Art.3. Se abţine de la vot întrucât nu a fost prezentată o Notă de fundamentare 

referitoare la Aprobare contractare credit de 1.000.000 lei pentru finanţare achiziţie 

computer tomograf - 1 (una) bucată şi nu există avizul Consiliului de Administraţie referitor 

la acest subiect. Se recomandă ca la elaborarea unei Note de fundamentare în acest sens să se 

ţină cont şi să se precizeze următoarele aspecte: suma totală aferentă implementării 

proiectului, inclusiv un grafic estimativ privind etapele şi termenele până la punerea în 

funcţiune a computerului tomograf, provenienţa surselor pentru finanţarea implemenţării 

proiectului, prezentarea a trei oferte neangajante de finanţare de la trei instituţii finanţatoare 

diferite, inclusiv graficul de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, 

soluţiile identificate pentru garantarea creditului, precum şi o previziune a fluxului de 

numerar din care să rezulte asigurarea sumelor necesare rambursării creditului, cel puţin pe 

perioada 2017-2019, în contextul economic actual în care societatea îşi desfăşoară activitatea, 

o analiză privind posibilitatea achiziţionării echipamentului respectiv din surse 

nerambursabile. 

Art.4. Se revocă domnul Nălbitoru Adrian cetăţean român, , şi domnul Vasilescu 

Gheorghe Marian, cetăţean român, , membrii ai comisiei de cenzori, precum şi doamna 

Negrea Elena cetăţean român, , membru supleant, în conformitate cu prevederile art. 130, 

alin. (2) din Legea  nr. 31/1990. 

Art.5. Se aleg în calitatea de membri ai comisiei de cenzori domnul Băin Ion, cetăţean 

roman, şi domnul Ijac Daniel cetăţean român, , precum şi domnul Iosu Benonii-Viorel, 

cetăţean roman, , in calitatea de membru supleant, în conformitate cu prevederile art. 130, 

alin. (2) din Legea nr. 31/1990. 

Art.6. Se împuterniceşte directorul executiv al SC MEDSERV MIN S.A., domnul 

Pop Gavrilă, ,să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile  cerute  pentru  înregistrarea 

şi  pentru  asigurarea opozabilităţii  

 

către  terţe persoane a hotărârilor  adoptate  de  Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acţionarilor 

societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la 

îndeplinirea acestora. 

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini şi conţine 
un număr de  7118 caractere (cu spaţii). 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR DE ŞEDINŢĂ, 

Lavinia COSNEANU                                                      Narcisa - Luciana TURONY  
 
 

SECRETAR TEHNIC, 

Ion STOLOJANU 

 

Registrul AGA 



 

 
 

Nr. 145/30.08.2016 


