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 HOTĂRÂREA NR. 3 din 03.07.2017 

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. 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 03.07.2017, ora 13

00 
la 

adresa sediului social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj. 

Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de 99,03% din capitalul social, astfel: 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deţine 12.004 ac iuni, 
respectiv 98,40% din capitalul social, reprezentată de dl. Daniel PITAROIU, prin Mandatul 

nr. 20667/30.06.2017. 

 Federația Națională Mine Energie deține 25 acțiuni, respectiv 0,21% din capitalul 

social, reprezentată de dl. Golea Marin, prin adresa nr.260/09.06.2017. 
 Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia deține 25 acțiuni, respectiv 0,21% din 

capitalul social, reprezentată de dl. Golea Marin prin adresa nr.260/09.06.2017. 
 Sindicatul Minerul EMC Rovinari-Pinoasa deține 25 acțiuni, respectiv 0,21% din 

capitalul social, reprezentată de dl. Golea Marin, prin mandatul nr.290/03.07.2017. 

Având în vedere: 
 Convocarea nr. 2800 din 30.05.2017 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea IV-a, nr. 1886 din 31.05.2017, în ziarul ″Gorj Exclusiv″, la adresa 

https://www.gjx.ro/convocare-consiliul-de-administratie-al-s-c-medserv-min-s-a-3/ din data 

31.05.2017 şi la adresa de internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/; 

 Completarea nr. 3233/16.06.2017 (a Convocatorului nr. 2800 din 30.05.2017 pentru 

A.G.O.A.) publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 2111 din 19.06.2017, 

în ziarul ″Gorj Exclusiv″, la adresa https://www.gjx.ro/completare-ordine-de-zi-a-convocarii-

adunarii-generale-ordinare-a-actionarilor-si-adunarii-generale-extraordinare-a-actionarilor/  

din data 17.06.2017 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, dl. NEATA Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de 

Administraţie, conform Mandatului nr. 37/30.06.2017, constată că la deschiderea lucrărilor, 
şedinţa AGOA este legală şi statutară,  4(patru) acţionari sunt reprezentati, deţinând un 
număr de 12.079 ac iuni, reprezentând 99,03% din capitalul social subscris şi vărsat, dar cu 

drept de vot 98,40% reprezentand acționarul majoritar. Cerinţa cvorumului este 
îndeplinită, în conformitate  cu  prevederile  art. 14  din  Actul  Constitutiv  şi  art. 115,  alin. 

1  din  Legea  
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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 98,40% din capitalul social subscris şi vărsat, 
referitor la punctele 1,2,4,5,6,7 si 8; 

 

-,,se abtine’’ al acţionarilor reprezentând 98,40% din capitalul social subscris şi vărsat, 
referitor la punctual 3; 

, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1.  Se revoca domnul Cornescu Ion din calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV 

MIN S.A, ca urmare a incetarii mandatului. 

 

      Art. 2. Se alege doamna Nicolița Carmen Amelia, , in calitatea de cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A. 

 

      Art. 3. Se abtine de la vot cu privire la Alegere cenzor supleant,  intrucat inscrierea 

pe Ordinea de zi a punctului cu acest subiect nu poate fi facuta decat in contextul unui alt 

punct corelativ care sa aiba ca subiect:” Revocare cenzor supleant”, la momentul actual 

postul de cenzor supleant nefiind vacant.  

 

Art. 4. Ia act de Raportul privind  activitatea Consiliului de Administraţie in 
trimestrul I  2017, si solicita consemnarea in procesul-verbal al sedintei a urmatoarelor: 

 Atentionarea Consiliului de Administratie  si  conducerii unitatii ca raspund pentru  

nerespectarea  prevederilor Ordonantei nr.26/2013 art.10, alin (1), lit.b, respectiv: 

         „ in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale 

aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor 

totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati”. 

 Solicitarea către Consiliul de Administratie  si  conducerea societătii sa ia toate 
masurile necesare si imediate pentru reducerea cheltuielilor si acoperirea pierderii  

financiare inregistrate la trimestrul I 2017 si incadrarea in  indicatorii programati prin 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inaintat spre aprobare pentru 2017. 

  

Art. 5. Se  informeaza cu privire la  tranzacţiile efectuate in trimestrul I 2017 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, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art. 6. Aproba indicatorii aferenti membrilor Consiliului de Administraţie pentru 

anul 2017, in forma avizata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu 

prevederile proiectului de BVC 2017. Dupa aprobarea BVC 2017 se va prezenta in AGA o 

nota de informare intocmita de catre Consiliul de Administratie privind confirmarea acestor 

indicatori corelati cu BVC 2017 aprobat, urmand ca dupa aprobarea Planului de administrare 

revizuit acestia sa fie renegociati si actualizati in conformitate cu prevederile legale 

aplicabile.  

     Se imputerniceste reprezentantul Societatii Complexul Energetic Oltenia in 

Adunarea  Generala  a  Actionarilor  la  Medserv Min  S.A.  sa  semneze actele aditionale la  

 




