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HOTĂRÂREA NR. 8 din 01.10.2015 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AC IONARILOR  
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. (Societatea) 

cu sediul în loc. Tîrgu 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 S.C. MEDSERV MIN S.A., 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 de 01.10.2015, ora 17
30 

la adresa sediului social din Str. Calea Severinului, 

nr. 38 A, loc. Tîrgu 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 ac iuni, respectiv 

97,22% din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin Mandatul nr. 33533/ 
30.09.2015. 

Având în vedere: 
 Convocarea nr. 87 din 27.08.2015 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, nr. 4658 din data de 31.08.2015, în ziarul “Gorjeanul”, din data de 31.08.2015 şi 
pe adresa de internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/; 

 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile legale aplicabile. 

Preşedintele de şedinţă, doamna 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 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 S.C. MEDSERV MIN S.A. emite următoarea 

  

HOTĂRÂRE: 

 

 Art. 1. Se revocă domnul Predescu Dănilă, , din calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN 

S.A. 

 Art. 2. Se numeşte domnul Cornescu Ion, , în calitate de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A., 

cu durata mandatului până la data de 16.04.2017. 
 Art. 3. (1) Se informează cu privire la situaţia financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. la 
semestrul I 2015 potrivit: 

 situaţiilor financiare ale societăţii întocmite la semestrul 1/2015, 

 execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 30.06.2015, 
 notei de informare privind situaţia financiară a societăţii la semestrul I. 

http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/


(2) Conducerea societăţii este responsabilă pentru realitatea, exactitatea şi prezentarea 
fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.4. Se informează cu privire la Raportul Comisiei de Cenzori privitor la activitatea 

economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în semestrul I 2015. 

Art.5. (1) Se informează cu privire la Raportul privind execuţia Contractelor de Administraţie 
ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.04.2015 - 30.06.2015 şi cumulat 
01.01.2015 - 30.06.2015, în conformitate cu art. 7.18 din contractele de administraţie. 

(2) Solicită Consiliului de Administraţie ca rapoartele trimestriale prezentate în baza art. 
7.18 din contractele de administraţie să fie întocmite pe perioadă cumulată (de exemplu, raportul la 
trimestrul II va cuprinde indicatorii economico-financiari cumulaţi de la începutul anului până la 
sfârşitul perioadei de raportare, respectiv 30.06.2015). 

Art.6. Se informează cu privire la tranzacţiile efectuate în semestrul I 2015 cu administratorii ori 

directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată 
de aceştia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1). 

Art.7. Se informează cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie 
aferent sem. I 2015, însoţită de Raportul Comitetului de Audit, Raportul Comitetului de Nominalizare 
şi Remunerare aferent semestrului I 2015, în conformitate cu art.7.16. din contractele de administraţie 
coroborat cu art. 55 din OUG 109/2011. 

Art.8. Se informează cu privire la stadiul derulării procesului de recrutare şi selecţie a membrilor 
Consiliului de Administraţie şi a directorului executiv.  

Art.9. Aprobă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de 
Administraţie în conformitate cu art. 32 din OUG 109/2011 cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) Organizarea unei proceduri proprii de selecţie a candidaţilor la nivelul acţionarului majoritar, 
persoanele selectate urmând a fi propuse de către acţionarul majoritar pentru ocuparea poziţiilor de 
membri ai consiliului de administraţie, după cum urmează: 

 deschiderea unei sesiuni de depunere a candidaturilor, valabilă 12 zile de la data publicării 
hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; 

 postarea pe site-ul CE Oltenia (www.ceoltenia.ro ) şi pe cel al S.C. MEDSERV MIN S.A. 
(www.medservminsa.ro ) a anunţului cu privire la data începerii şi finalizării perioadei de depunere a 
candidaturilor; 

 anunţul restrâns privind selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se publică, prin grija 
consiliului de administraţie, în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

 anunţul extins care include condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a 

acestora se va posta pe pagina de internet a S.C. MEDSERV MIN S.A. (www.medservminsa.ro ) şi a 

CE Oltenia (www.ceoltenia.ro ); 

 după încheierea sesiunii se va proceda la evaluarea dosarelor de către o comisie constituită la 

nivelul acţionarului majoritar, rezultatele evaluării urmând a fi postate pe cele două site-uri menţionate 
anterior; 

 comisia de selecţie şi evaluare a candidaţilor va fi formată din 5 (cinci) membri şi va fi 
constituită prin decizie a Directorului General al CE Oltenia; 

 comisia constituită conform prevederilor de mai sus va elabora un plan propriu de lucru, plan 

ce va cuprinde obligatoriu o probă scrisă şi proba interviului; 
 comisia îşi rezervă dreptul de a chema la proba următoare numai candidaţii admişi la proba 

anterioară; 
 se va posta pe site-urile www.ceoltenia.ro şi www.medservminsa.ro data şi ora susţinerii 

fiecărei probe, precum şi rezultatele înregistrate după fiecare probă; 
 interviul se va desfăşura având în vedere criteriile de evaluare care se regăsesc în anunţul extins 

postat pe site-urile www.ceoltenia.ro şi www.medservminsa.ro ; 

 în cazul în care vor exista contestaţii, acestea vor fi soluţionate de către comisia de soluţionare 

a contestaţiilor, creată la nivelul acţionarului majoritar şi care va fi formată din 3 (trei) membri; 

 după soluţionarea contestaţiilor se va posta pe cele două site-uri menţionate mai sus, lista finală 

cu candidaţii admişi care vor fi supuşi votului pentru desemnarea în AGA a societăţii; 
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 vor fi supuşi evaluării şi membrii consiliului de administraţie în funcţie pe parcursul derulării 
procedurii; 

 membrii Consiliului de Administraţie în funcţie la data Adunării Generale vor fi înscrişi pe lista 

candidaţilor pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie alături de candidaţii propuşi de 

către acţionari. 
b) Convocarea AGA având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administraţie prin 

aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG 109/2011. 

 Art.10. Se împuterniceşte domnul Gavrilă POP, Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN 

S.A., , să îndeplinească formalităţile pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe 
persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală a Acţionarilor în condiţiile legii. Persoana 
împuternicită poate delega altei 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 S.C. MEDSERV MIN S.A., are 3 (trei) pagini şi conţine un 
număr de 8246 caractere (cu spaţii). 
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDIN Ă, 
Lavinia COSNEANU  

 

 
 

SECRETAR DE ŞEDIN Ă, 

Narcisa Luciana TURONY  

 

 

 

SECRETAR TEHNIC, 
Elena Izabela POPA 
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