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HOTĂRÂREA NR. 1 din 01.02.2016 

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, precum şi cu prevederile 
art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în şedinţă, în data 01.02.2016, 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 6125 acţiuni, respectiv 97,22% 
din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin Mandatul nr. 3569/ 
01.02.2016. 

Având în vedere: 

 Convocarea nr. 110 din 23.12.2015 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al Românie i, 
Partea a IV-a, nr. 6988 din 24.12.2015, în ziarul “Gorj Exclusiv”, din 29.12.2015 şi pe adresa de 

internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/07/convocator-
AGO-01.pdf; 

 Convocarea nr. 112 din 07.01.2016 pentru completare ordine de zi AGOA publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 163 din 12.01.2016, în ziarul “Gorj Exclusiv”, din 
13.01.2016 şi pe adresa de internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/wp-

content/uploads/2014/07/convocator-AGO-01.pdf; 
 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

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

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

acţionar este reprezentat, deţinând un număr de 6125 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. Începând cu data prezentei se reconfirmă în funcţia de membru al CA al Societăţii următorii: 
 Doamna Lavinia COSNEANU, ,cu un număr de 10209 voturi cumulate;  

 Domnul Gheorghe NEAŢĂ, , cu un număr de 10208 voturi cumulate; 
 Domnul Viorel STĂNOIU, , cu un număr de 10208 voturi cumulate. 

Mandatul membrilor CA al Societăţii este de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri. 
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Art.2. Se recomandă convocarea unei şedinţe AGA care să cuprindă pe ordinea de zi punctul referitor 
la numirea Preşedintelui CA. 

 
Art.3. Se aprobă modelul contractului de administraţie care se va încheia cu membrii CA numiţi în urma 
aplicării metodei votului cumulativ. 

 
Art.4. Se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractele de 

administraţie care se vor încheia între societate şi administratorii aleşi prin metoda votului cumulativ, pe 
o durata de 4 (patru) ani.  
 

Art.5. Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2015 aferente contractelor de 
administraţie, actualizate pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) rectificat al Societăţii, 

aprobat pentru anul 2015. 
 
Art.6. Se stabileşte BVC rectificat al Societăţii pentru anul 2015 în forma aprobată prin Ordinul nr. 

1736/4078/3039/2015 emis de Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi publicat în Monitorul Oficial al României nr.  

970/28.12.2015. 
 
Art.7. Se împuterniceşte domnul Gavrilă POP, Director Executiv al Societăţii, , 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 împuternicită va putea delega altor 
persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalităţi. 

 
Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru acţionarul prezent sau 

reprezentat şi 2 (două) exemplare pentru Societate, are 2 (două) pagini şi conţine un număr de 5353 

caractere (cu spaţii). 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Lavinia COSNEANU  

 

 
SECRETAR DE ŞEDINŢĂ, 

Narcisa Luciana TURONY  
 

 
SECRETAR TEHNIC, 

Elena Izabela POPA 
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