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HOT RÂREAăNR. 9 din 21.12.2015 

AăADUN RIIăGENERALEăORDINARE AăAC IONARILORă 
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 21.12.2015, ora 14
00 

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 6125ă ac iuni, respectiv 

97,22% din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin Mandatul nr. 42707/ 

16.12.2015. 

Având în vedere: 
 Convocarea nr. 108 din 18.11.2015 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a, nr. 6588 din 19.11.2015, în ziarul “Gorj Exclusiv”, din 19.11.2015 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 6125ăac iuni, 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 

 

HOT RÂRE: 

 
Art. 1. Ia act de Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2015 - 
30.09.2015, însoţit de: 

1.1. Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2015 (în lună şi cumulat 9 luni 2015); 
1.2. Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în 

perioada 01.01.2015 - 30.09.2015; 

1.3. Raport al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru trimestrul III 2015 şi cumulat 
pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015; 

1.4. Raport al Comitetului de Audit la 30.09.2015; 

1.5. Raport al Comisiei de Cenzori la 30.09.2015. 

 

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


şiăatrage aten iaăConsiliuluiădeăAdministra ieăasupra: 
 neîndeplinirii a doi dintre indicatorii asumaţi prin contractul de mandat, respectiv 

 productivitatea muncii; 

 procentul personalului TESA din totalul personalului angajat. 

şiă solicit ă caă în primaă şedin  aăAdun rii Generale a Ac ionariloră s  prezinte un program de 
eficientizare careăs  conduc  laărealizareaă intelor asumate.  

 monitorizării riguroase a activităţii Directorului Executiv astfel încât la finele anului să fie 

respectate prevederile Ordonanţei nr.26/2013 cu privire la încadrarea în BVC aprobat. 

 monitorizării conducerii cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în rapoartele 
întocmite de cenzori. 

 

Art.2. Seă informeaz  cu privire la tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu 
acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru 
trimestrul III 2015, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1). 

 

Art.3. 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 2 (două) pagini şi conţine un 
număr de 4911 caractere (cu spaţii). 
 

 

 

 

PREŞEDINTEăDE ŞEDIN , 
Lavinia COSNEANU  

 

 
 

SECRETARăDEăŞEDIN , 

Narcisa Luciana TURONY  

 

 

 

SECRETAR TEHNIC, 
Elena Izabela POPA 
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