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 HOT RÂREA NR. 4 din 03.07.2017 

A ADUN RII GENERALE EXTRAORDINARE A AC IONARILOR  
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
 Adunarea General  Extraordinar  a Acţionarilor (AGEA) a S.C. MEDSERV MIN 
S.A. (Societatea) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrat  la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lâng  Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 
14814475, legal convocat , în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al 
Societăţii, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativ  a întreprinderilor publice, 
precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societ țile, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, s-a întrunit în şedinţ , în data 03.07.2017, ora 13

30 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, reprezentat  de dl. Daniel PITAROIU, prin Mandatul 
nr. 20667/30.06.2017. 

 Federația Național  Mine Energie deține 25 ac iuni, respectiv 0,21% din capitalul 
social, reprezentat  de dl. Golea Marin, prin adresa nr.260/09.06.2017. 

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

 Sindicatul Minerul EMC Rovinari deține 25 ac iuni, respectiv 0,21% din capitalul 
social, reprezentat  de dl. Golea Marin, prin mandatul nr.290/03.07.2017. 

Având în vedere: 
 Convocarea nr. 2800 din 30.05.2017 pentru A.G.E.A. publicat  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 
de 31.05.2017 şi la adresa de internet a Societ ţii http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/. ; 

 Completarea nr. 3233/16.06.2017 (a Convocatorului nr. 2800 din 30.05.2017 pentru 
A.G.E.A.) publicat  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 Societ ţii http://www.medservminsa.ro/sedinte-
aga/; 

 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 
 Prevederile legal aplicabile. 
Preşedintele de şedinţ , dl. NEA  Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de 

Administraţie, conform Mandatului nr.37/30.06.2017, constat  c  la deschiderea lucr rilor, 
şedinţa AGEA este legal  şi statutar ,  4(patru) acţionari sunt reprezentati, deţinând un num r 
de 12.079 ac iuni, reprezentând 99,03% din capitalul social subscris şi v rsat, dar cu drept 

de vot 98,40% reprezentand ac ionarul majoritar. Cerinţa cvorumului este îndeplinit , în 
conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 din Legea 
societ ţilor   nr. 31/1990. Preşedintele  de  şedinţ    constat    c    AGEA   este   legal    şi  
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statutar  şi poate adopta hot râri 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 v rsat,  
Adunarea General  a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite urm toarea  

 
HOT RÂRE: 

 
  Art. 1.  Aprob  organigrama şi statul de funcţii ale societ ţii. 

 
  Art. 2. Voteaz  pentru împuternicirea directorului executiv al S.MEDSERV MIN S.A., 

Ruşeţ Ion, s   îndeplineasc   toate  şi  oricare  dintre  formalit ţile  cerute 
pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilit ţii c tre terţe persoane a hot rârilor adoptate 
de Adunarea General  Ordinar  a Acţionarilor societ ţii. Persoana împuternicit  poate delega 
altor persoane mandatul s u cu privire la îndeplinirea acestor formalit ţi. 
 

      Art.3. Aprob  modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al S. Medserv Min S.A 
        și voteaz  : 
 
 Pentru modificarea punctelor 1- 7 de la Preambulul Actului Constitutiv și vor avea 

următorul continut: 

Acest Act Constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționeaz  S MEDSERV MIN 
SA constituit  din urm torii acționari: 

1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în localitatea Tg-Jiu, strada 
Alexandru Ioan Cuza , nr.5, judeţul Gorj , înmatriculat  în Registrul Comerţului sub 
num rul J18/311/31.05.2012, avand cod unic de înregistrare RO 30267310, 
reprezentat   legal prin Președinte Directorat, domnul Boza Sorinel-Gheorghe,  
 
 

2. Federaţia Naţional  Mine Energie, cu sediul în localitatea Bucureşti, strada Ion 
Câmpineanu, nr.20, etaj 6, sector 1, constituit  prin Sentinţa Civil  HJ 1397 / PJ / 1990 a 
Judec toriei Sectorului 1 Bucureşti, reprezentat  prin domnul Pîrvulescu A. Dumitru,  

 
 
3. Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, cu sediul în localitatea Tg-Jiu, strada Victoriei, 

nr.22, judeţul Gorj, constituit  prin Sentinţa Civil  190/2003 a Tribunalului Gorj 
reprezentat  prin domnul Golea Marin,  

 
 

4. Sindicatul Minierul EMC Rovinari-Pinoasa, cu sediul în localitatea Rovinari, strada 
Energeticianului, nr.25B, judeţul Gorj, constituit prin încheierea din 07.03.1990, pronunţat  
de Judec toria Tg-Jiu în dosarul num rul 59/PJ/1990 reprezentat  prin președinte, domnul 
Golea Marin,  

 
 
5. Sindicatul Liber EMC Roşia, cu sediul în strada Constructorilor, num rul 9, 

localitatea Rovinari, judeţul Gorj, constituit prin sentinţa civil  nr.1182/1990/19.02.1990 
pronunţat  de c tre Judec toria Tg-Jiu, reprezentat  prin domnul L daru Cristian Ovidiu,  

 
 
6. Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa, cu sediul în localitatea Roşiuţa, judeţul Gorj, 

constituit prin certificatul nr.1023/21.02.1990 pronunţat în dosarul nr. 1023/1990 de c tre  
Judec toria Tg-Jiu, reprezentat  prin domnul Roșca Nelu,  
 



 

 
 

 
7. Sindicatul Liber Cariera Lupoaia, cu sediul în localitatea Lupoaia, comuna C tunele, 
judeţul Gorj, constituit prin sentinţa civil  nr.2/01.02.2007 pronunţat  în dosarul                              
nr.214/263/2007 de c tre Judec toria Motru, reprezentat  prin președinte, domnul B dița 
Nicolae,  
 
 
 
pentru modificarea - art. 5 și va avea urmatorul conținut : 

Art .5 Scopul 
S. MEDSERV MIN S.A. are ca scop asigurarea asistenţei medicale generale și de 

întreprindere, asigurarea asistenţei de medicina muncii şi efectuarea controlului medical 
periodic pentru persoane juridice şi persoane fizice, precum și alte activit ți medicale în 
conformitate cu prevederile legale. 

  pentru modificarea  alin (4) de la art.8.2 și va avea urm torul conținut : 
(4) În cazul în care Consiliul de Administraţie constat  c , în urma unor pierderi stabilite 

prin  situaţiile  financiare anuale  aprobate  conform legii,  activul  net  al  societ ţii   
determinat ca diferenţ  dintre totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai 
puţin de jum tate din valoarea capitalului subscris, va convoca de îndat  Adunarea General  
Extraordinar  a Acţionarilor  pentru a decide dac  societatea trebuie s  fie dizolvat . 

 pentru introducerea unui alineat nou la art. 8.2, respectiv (5),  cu  urm torul 
conținut :  

  (5)  Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivat  de 
pierderi, prin: 
         a) scutirea total  sau parțial  a asociaților de v rs mintele datorate; 
         b) restituirea c tre acționari a unei cote-p rti din aporturi, proporțional  cu reducerea 
capitalului social și calculat  egal pentru fiecare acțiune ; 

   c)   alte procedee prev zute de lege. 
 pentru modificarea art. 13 , alin(1) si (2) și va avea urm torul conținut :  

Art.13 Reprezentarea Adun rii Generale a Acţionarilor 
(1) Pentru perioada în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acţionar 

majoritar interesele acesteia în Adunarea General  a Acţionarilor a S.  MEDSERV MIN S.A. 
vor fi reprezentate de persoanele mandatate de Directoratul Societ ții Complexul Energetic 
Oltenia S.A. 

(2) Reprezentantul acționarilor minoritari în Adunarea General  a Acționarilor a                           
S.MEDSERV MIN S.A va fi mandatat de c tre reprezentanții legali ai organizațiilor 
sindicale conform normelor proprii; unul sau mai mulți acționari minoritari pot mandata în 
comun o singur  persoan .     

 pentru  modificarea  alin (2) lit (a) si lit h) la art.16 și vor avea urm torul 
conținut :  

Art.16 Atribuţiile Adun rii Generale a Acţionarilor 
(2) 
(a) discut , aprob  sau modific   situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor 

Consiliului de Administraţie , ale cenzorilor sau dup  caz, ale auditorilor financiari și fixeaz  
dividendul; 

…… 
(h)  alege, revoc  și stabilește  renumerația cenzorilor ; 
 pentru  modificarea  alin (3) lit h) la art.16 și va avea urmatorul conținut :  

 (3) 
   …… 
 (h) fuziunea cu alte societ ţi sau divizarea societ ţii; 
 
 
 



 

 
 

 pentru introducerea a dou  alineate noi, respectiv alin (9) si (10)  la art.18 și va 
avea urm torul conținut : 

(9) În caz de vacanț  a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de 
administrație procedeaz  la numirea unor administratori provizorii, pân  la întrunirea 
adun rii generale ordinare a acționarilor. 

(10) Dac  vacantarea unuia sau mai multor posturi de administrator determin  
sc derea num rului administratorilor sub minimul legal, administratorii r mași convoac  de 
îndat  adunarea general  ordinar  a acționarilor pentru a completa num rul  de membri ai 
Consiliului de Administrație. 

 pentru  modificarea alin (3) la art 19 și introducerea unui alineat nou ( 11) și va 
avea urm torul conținut : 

(3) Pentru  validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesar  prezenţa a 
cel puţin 2/3 din num rul  membrilor Consiliului de Administraţie şi deciziile  se iau cu votul 
majorit ții  membrilor prezenţi. 

 
(11)  În caz de paritate a voturilor, preşedintele consiliului de administraţie va avea 

votul decisiv. 
 pentru - eliminarea  lit p) și  

modificarea  lit d), lit g), lit r),  lit s) la art.20 care vor avea urm torul conținut : 
Art. 20 Atribuţiile şi competenţele Consiliului de Administraţie 
…. 
d) stabilirea  atribuţiilor şi sarcinilor conducerii  societ ţii, 
…. 
 g) mandatarea Directorului Executiv pentru negocierea şi încheierea contractului colectiv 

de munc  și informarea Consiliului de Administrație asupra rezultatelor negocierii.  

…. 
r) aprobarea deleg rilor de competenţ  pentru Directorul Executiv ; 
s) aprobarea încheierii oric ror contracte pentru care nu a delegat competenţe conducerii 

societ ții. 
 pentru modificarea  art. 21 ,alin (15) și va avea urm torul conținut : 

   Art.21  R spunderea  şi obligaţiile administratorilor 
 (15) Conducerea societ ții va înştiinţa consiliul de administraţie de toate neregulile 

constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor. 
 pentru  introducerea unui alineat nou- la art. 21 , respectiv alin (18), cu urm torul 

conținut : 
 (18) Adunarea General  a Acţionarilor decide cu privire la acțiunile ce trebuie 

intreprinse împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și cenzorilor, 
pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea cu rea credinț  a prerogativelor prev zute în 
prezentul Act Constitutiv și în lege.  

 pentru modificarea - art. 22 alin 1) și introducerea alin2) și va avea urm torul 
conținut : 

Art.22  Atribuţiile conducerii societ ţii   
(1) Conducerea societ ții este asigurat  de c tre Directorul Executiv numit prin Hot râre 

a Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale. 
(2) Directorul Executiv este responsabil cu luarea tuturor m surilor aferente conducerii 

societații si cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv 
consiliului de administrație și adun rii generale a acționarilor. 

 pentru modificarea art. 23 alin (1) si alin (9) și vor avea urm torul conținut : 
Art. 23 Organizarea comisiei de cenzori 
(1) Comisia de cenzori a societ ţii este format  din trei cenzori si un supleant. 

         …. 
 (9) În caz de deces, împiedicare fizic  sau legal , încetarea sau renunţarea la mandat a 

unui cenzor, supleantul îl înlocuieşte pân  la convocarea Adun rii Generale a Acționarilor 
care va proceda la completarea comisiei de cenzori. În cazul în care nu mai r mâne în funcţie  
 



 

 
 

nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenţ  Adunarea General , care va proceda la 
numirea altor cenzori. 

 pentru modificarea  alin (4) de la art.27 si va avea urm torul conținut  : 
Art.27  Personalul 
…. 
(4)  Drepturile  de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul 

Colectiv de Munc , Acordul Colectiv sau Contractul Individual de Munc , dup  caz, pentru 
personalul de execuţie, iar drepturile și obligațiile Conducerii societ ții se stabilesc de c tre 
Consiliul de Administraţie.   

 pentru  actualizarea - ANEXEI reprezentând  
Lista punctelor de lucru ale S MEDSERV MIN SA, si va avea urm torul conținut :  
        ANEX   -    actualizat           
       Lista punctelor de lucru ale S  MEDSERV MIN SA 
 
 Cabinet Medical  R.M.F.B. S celu – situat în incinta Bazei de Tratament S celu, 

localitatea S celu, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Roşiuţa - situat în incinta sediului administrativ al Carierei Roşiuţa, 

sat Roşiuţa,  Municipiul Motru, judeţul Gorj-  
 Cabinet Medical Motru- situat în incinta  sediului administrativ al EMC Motru, strada 

Calea Severinului, nr.2, Municipiul Motru, judeţul Gorj-. 
 Cabinet Psihologic Motru - situat în incinta sediului administrativ al EMC Motru, 

strada Calea Severinului, nr.2, Municipiul Motru, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Lupoaia Carier  - situat în incinta sediului administrativ al  Carierei  

Lupoaia Carier ,  sat Lupoaia, comuna C tunele,  judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Valea Copcii- situat în incinta sediului administrativ al EM 

Mehedinți,,  sat Valea Copcii, comuna Şimian,  judeţul  Mehedinţi -  
 Cabinet Medical Roşia- situat în incinta sediului administrativ al EM Roşia , strada 

Constructorilor, nr.9, localitatea Rovinari, oras Rovinari, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Peşteana- situat în incinta sediului administrativ al Carierei Peşteana, 

comuna Urdari, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Jilţ Sud -  situat în incinta sediului administrativ al Carierei Jilţ Sud , 

comuna M t sari, judeţul Gorj  
 Punct Sanitar Jilţ Nord - situat în incinta sediului administrativ al Carierei Jilţ Nord, 

Sat Br det, Comuna M t sari, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Dragotești situat în incinta sediului administrativ al Minei Dragotești 

( MinaTehomir), Comuna Dragoteşti, judeţul Gorj 
 Cabinet Psihologic Tg-Jiu - situat în incinta sediului administrativ al S.C.MEDSERV 

MIN S.A., strada Calea Severinului, nr. 38A, Municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj 
 Cabinet Medical Medicina Muncii Tg Jiu - situat în incinta sediului administrativ al 

S.C.MEDSERV MIN S.A., strada Calea Severinului, nr. 38A, Municipiul Tg-Jiu, 
judeţul Gorj 

 Cabinet Medical Recuperare Medicin  Fizic  si Balneologie, Kinetoterapie si 
Medicin  Sportiv -situat în incinta sediului administrativ al S.C.MEDSERV MIN 
S.A., strada Calea Severinului, nr. 38A, Municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj. 

 Cabinete Medicale de Specialitate-situate în incinta sediului administrativ al 
S.C.MEDSERV MIN S.A., strada Calea Severinului, nr. 38A, Municipiul Tg-Jiu, 
judeţul Gorj. 

 Cabinet Medical de Ingrijire la Domiciliu- situat in încinta sediului administrativ al 
S.C.MEDSERV MIN S.A., strada Calea Severinului, nr. 38A, Municipiul Tg-Jiu, 
judeţul Gorj. 




