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   Nr.  84 / 27.07.2015 

 
 

Informare  

cu privire la Raportul de inspecţie economico-financiară nr. CV 3270/09.06.2015 

elaborat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova 

 

 

 În perioada 06.05.2015-08.06.2015 în cadrul S.C. Medserv Min S.A Tg-Jiu a fost 
efectuată inspecţia economico-financiară generală, inspecţie  de care societatea a fost 
înştiinţată prin Avizul de inspecţie economico - financiară nr. CV 3140/17.03.2015 emis de 
DGFP Craiova.  
     Obiectivele inspecţiei economico - financiare au fost următoarele: 

 Fundamentarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 
 Verificarea respectării disciplinei bugetare, economico-financiare şi contabile; 
 Respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public şi 

privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; 
 Modul de constituire, declarare şi virare a dividendelor sau a vărsămintelor; 
 Modul de organizare şi exercitare a formelor obligatorii de control intern 

/managerial. 
Perioada supusă controlului a fost 01.01.2010-31.12.2014. 

Consiliul de Administraţie al SC Medserv Min S.A. a fost informat prin Nota nr. 
3369/30.06.2015 despre Dispoziţia obligatorie şi Raportul  de inspecţie economico-financiară 
nr. CV 3270/09.06.2015 emise de DGFP Craiova -  înregistrată la societate sub nr. 
2964/15.06.2015 (anexa nr. 1 la prezenta -10  pagini)  emis de DGFP Craiova – în cuprinsul 
cărora  se regăsesc măsurile 1-8 redate mai jos (în cadrul spaţiului acordat fiecărei măsuri 
regăsim şi acţiunile concrete ale conducerii societăţii şi ale Consiliul de Administraţie în 
vederea ducerii la îndeplinire a acestor măsuri): 
 
Măsura 1  - Conducerea societăţii Medserv Min SA va lua măsurile în direcţia recuperării 
sumei de 10.000 lei, de la persoanele responsabile, de încălcarea prevederilor legale, 
avându-se în vederea Decizia nr. 583/2015 definitivă şi irevocabilă emisă de Tribunalul 
Gorj – Secţia conflicte contencios administrativ şi fiscal. 

  Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

  Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

În fapt este vorba despre amenda primită de societate conform procesului verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor  seria A2009 nr. 059604/20.05.2014, faptele 
pentru care s-a aplicat sancţiunea au fost: 

 Încălcarea prevederilor art. 51, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice - în sumă de  5.000 lei, cu privire la transparenţă. 
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 Încălcarea prevederilor art. 10, alin. (1)  din Ordonanţa 26 /2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici - în sumă de 5.000 lei, cu privire la 
depăşirea cheltuielilor cu salariile şi a numărului de personal pentru anul 2013.    . 

În timpul inspecţiei economico – financiare, în cadrul şedinţei Consiliul de 
Administraţie  din data de 27.05.2015 a fost supusă discuţiei  Nota nr. 2570/19.05.2015 
referitoare la aceste sancţiuni,  în urma căreia membrii Consiliului de Administraţie prin 
Hotărârea nr. 10/27.05.2015, art. 17 au hotărât: 

(1) Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare privind solicitarea 
compartimentului economic-financiar de a trece pe costuri amenzile aplicate de 
organele de control financiar şi dispune Directorului Executiv să emită decizia 
de constituire a unei comisii care să analizeze şi să  elaboreze un referat cu 
propuneri . 

(2) Comisia se constituie din 3( trei) salariaţi, astfel …….. 
(3) Directorul Executiv prezintă Consiliului de Administraţie până la data de 

31.07.2015  Referatul cu propunerile comisiei constituite.’’ 
Astfel  Directorul Executiv a emis Decizia nr. 57/08.06.2015  (anexa nr. 2 la prezenta -

1  pagini) de constituire a comisiei pentru analizarea situaţiei, întocmirea unui proces 
verbal cu rezultatele stabilite şi înaintarea acestuia directorului executiv pentru analizare şi 
aprobare pe care le va înainta spre analiză  şi aprobare directorului, acesta urmând a înainta 
Consiliului de Administraţie rezultatele  analizei. 

    În vederea  ducerii la  îndeplinire  a măsurii 1 din Dispoziţia Obligatorie nr. CV 
3270/09.06.2015 emisă de DGFP Craiova conducerea societăţii a întreprins următoarele 
acţiuni:  

 comisia constituită conform Deciziei nr. 57/08.06.2015  a întocmit Procesul verbal 
nr. 3516/09.07.2015 (anexa nr.3 la prezenta – 3  pagini);  

 s-a întocmit  referatul nr. 3493/14.07.2015 de către compartimentul financiar 
contabilitate (anexa nr. 4 la prezenta -1 pagina) ; 

 s-a întocmit  referatul nr. 3488/14.04.2015 de către compartimentul juridic 
(anexa nr.5 la prezenta – 2  pagini) ; 

 s-a formulat Plângere prealabilă către ANAF pentru această măsură -  
înregistrată sub nr. 3500/14.07.2015 (anexa nr. 6  la prezenta – 4  pagini) . 

Ca urmare a acestor acţiuni întreprinse, conducerea societăţii  a decis : 

 pentru parte din măsura 1 (pentru suma de 5.000 lei) :,, acţionarea în justiţie a firmei 
Wiener Shop pentru prejudiciile aduse S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru că această 
societate nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.’’  

 pentru  cealaltă parte din măsura 1 (partea de 5.000 lei care priveşte încălcarea 
prevederilor legale din Ordonanţa 26/2013), având în vedere  demersurile  legale ale 
conducerii executive în vederea  aprobării Memorandumului de majorarea a 
numărului de personal şi a BVC/2013 rectificat dar acestea nu au fost aprobate, s-a 
făcut Plângerea prealabilă nr. 3500/14.07.2015 iar documentele înaintate de drept 
anexe la această Plângere prealabilă sunt următoarele:  

o  BVC /2013 rectificat - a fost depus la Ministerul Energiei  cu nr. 
1450/05.12.2013 (anexa nr. 7 la prezenta – 1  pagina);  
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o memorandumul privind suplimentarea numărului de personal  prognozat la 
finele anului 2013 în condiţiile extinderii activităţii - a  fost  depus la 
Ministerul Energiei  cu nr. 13610/05.12.2013 (anexa nr. 8  la prezenta - 1 
pagina). Acest memorandum depus a fost analizat de Ministerul Economiei şi 
a fost trimis la Ministerul de Finanţe spre avizare în regim de urgenţă sub nr. 
1356/12.12.2013 (anexa nr. 9  la prezenta - 1 pagina). Ca urmare a celor 
relatate  considerăm că nu se poate stabili o vinovăţie concretă (rea credinţă, 
care în drept trebuie dovedită şi nu doar prezumată) în sarcina unei persoane.   

 
Măsura 2 – Consiliul de Administraţie  al S.C. Medserv Min S.A. va lua măsurile necesare 
în vederea recuperării sumei de 56.763 lei, de la persoanele vinovate de promovarea 
acţiunii în răspundere patrimonială după scurgerea termenului de 3 ani prevăzut de art. 
278, alin.1, lit.c) din Codul Muncii. 

Persoana responsabilă Consiliul de Administraţie 

Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

În fapt suma  de 56.763 lei a fost înregistrată în cheltuielile societăţii anterior anului 
2015 şi  a reprezentat obligaţia societăţii către Olaru Ovidiu constând în plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate de care ar fi beneficiat dacă 
nu ar fi fost desfiinţat  postul de Director Comercial  pe care l-a ocupat până la data de 
22.05.2008, ulterior acestei date domnul Olaru Ovidiu  ocupând funcţia de economist în 
cadrul societăţii. Concomitent cu desfiinţarea postului de director comercial, Olaru Ovidiu a 
acţionat în instanţă societatea.  În  final conform sentinţei Tribunalului Bucureşti din data de 
04.06.2010 a dispus ,,repunerea în situaţia anterioară prin reintegrarea reclamantului în 
funcţia şi postul deţinut anterior emiterii deciziei, acela de ,, Director Comercial’’ . Obligă 
pârâta la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate precum 
şi cu celelalte drepturi ce i s-ar fi cuvenit contestatorului, începând cu datat  concedierii 
până la reintegrare. Cu recurs în 10 zile de la comunicare.’’ Despre această  decizie 
Consiliul de Administraţie a fost informat şi drept urmare, conform Hotărârii nr. 4 a 
Consiliului de Administraţie al SC Medserv Min SA  din data de 19.07.2010 a hotărât ,, 

Membrii Consiliului de Administraţie iau act de soluţia dată în dosarul nr. 413065/3/2009 
privind reîncadrarea domnului Olaru Ovidiu în funcţia de director comercial şi 

obligativitatea societăţii la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate precum şi cu celelalte drepturi ce i s-ar fi cuvenit începând cu data 

concedierii până la integrare. Consiliul de Administraţie hotărăşte continuarea 

demersurilor legale privind recursul la dosar. ‘’   Aşadar  că odată cu luarea la cunoştinţă a  
Consiliului de Administraţie acesta a aprobat şi trecerea pe cheltuieli a sumelor de care 
urma să beneficieze Olaru Ovidiu  odată cu reîncadrarea  pe postul de director comercial.  

  Urmare a deciziei  nr. 191/14.09.2010 (anexa nr. 10  la prezenta - 1  pagina) dl. Olaru 
Ovidiu a fost reintegrat pe funcţia deţinută anterior şi i-au fost achitate  despăgubirile şi 
drepturile stabilite de instanţă. Concomitent  societatea a  continuat demersurile legale 
privind recursul la dosar, dar societatea nu  a avut câştig de cauză.  
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        În vederea  ducerii la  îndeplinire  a măsurii 2 din Dispoziţia Obligatorie nr. CV 
3270/09.06.2015 emisă de DGFP Craiova au fost întreprinse următoarele acţiuni:  

 în şedinţa din data de 06.07.2015 Consiliul de Administraţie a hotărât că aceeaşi 
comisie constituită conform Deciziei nr. 57/08.06.2015 să analizeze situaţia şi să 
întocmească  un proces verbal cu propunerile  pe care le va înainta spre analiză  şi 
aprobare directorului, acesta urmând a înainta Consiliului de Administraţie 
rezultatele  analizei. 

 comisia constituită conform Deciziei nr. 57/08.06.2015  a întocmit Procesul verbal 
nr. 3516/09.07.2015 (anexa nr.3 la prezenta – 3  pagini);  

 s-a întocmit  referatul nr. 3493/14.07.2015 de către compartimentul financiar 
contabilitate (anexa nr. 4  la prezenta – 1  pagina) ; 

 s-a întocmit  referatul nr. 3488/14.04.2015 de către compartimentul juridic 
(anexa nr. 5 la prezenta – 2  pagini) ; 

 s-a formulat Plângere prealabilă către ANAF pentru această măsură -  
înregistrată sub nr. 3500/14.07.2015 (anexa nr. 6 la prezenta – 4  pagini) având 
în vedere motivarea contradictorie a hotărârilor judecătoreşti în ceea ce priveşte 
curgerea termenului de prescripţie ca şi starea de fapt în sensul că nu se  poate 
stabili o vinovăţie concretă (rea credinţă, care în drept trebuie dovedită şi nu 
doar prezumată) în sarcina unei persoane 

 
Măsura 3 -   Conducerea  societăţii va lua măsurile necesare pentru virarea dobânzilor 
legale penalizatoare în sumă de 33.522 lei calculate până la data de 07.05.2015, pentru 
nevirarea în termenul legal a dividendelor cuvenite acţionarilor pentru exerciţiile 

financiare 2011 şi 2012; totodată la data virării efective a dividendelor, se va calcula şi 

vira dobânzile penalizatoare actualizate. 

     Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

     Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

        În fapt este vorba despre faptul că societatea  trebuia să vireze dividende acţionarilor  
ca urmare a profitului înregistrat şi repartizat la dividende pentru anii 2011 şi 2012. Echipa 
de  inspecţie economico-financiară a calculat dobândă legală penalizatoare pentru nevirarea 
dividendelor în sumă de 33.522 lei. 

În vederea  ducerii la  îndeplinire  a măsurii 3 din Dispoziţia Obligatorie nr. CV 
3270/09.06.2015 emisă de DGFP Craiova S.C. Medserv Min S.A. a virat dobânzile 
penalizatoare  pentru  nevirarea în termenul legal a dividendelor cuvenite acţionarilor pentru 
exerciţiile financiare 2011 şi 2012 cu OP nr. 452-459/13.07.2015 (anexa nr. 11 la prezenta – 
3  pagini) 
   Măsura 4 – Conducerea societăţii Medserv Min SA va lua măsurile necesare,   pentru 

depunerea la Oficiul Registrului Comerţului Gorj, a documentelor necesare pentru 

înregistrarea menţiunii privind capitalul social, conform Raportului de evaluare întocmit în 

acest sens.  

    Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

    Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
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         În fapt este vorba despre demersurile întreprinse de societate către acţionarul majoritar 
Societatea Complexul Energetic Oltenia în vederea majorării capitalului social al SC 
MEDSERV MIN SA prin conversia în acţiuni a dividendelor cuvenite Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia. În acest sens s-a întocmit un Raport de evaluare a conversiei în acţiuni a 
dividendelor cuvenite acţionarilor.   Prin  Hotărârea Directoratului  Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia s-a aprobat de principiu majorarea capitalului social al S.C. Medserv Min 
S.A. prin conversia în acţiuni a dividendelor cuvenite Societăţii Complexul Energetic 
Oltenia cu acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor minoritari.  Considerăm că 
inspecţia economico-financiară  eronat a interpretat hotărârea directoratului, în sensul că 
directoratul  Societăţii Complexul Energetic Oltenia a emis o decizie de principiu,  
aprobarea conversiei   fiind  de competenta Adunării Generale Acţionarilor ale   Societăţii 
Complexul Energetic Oltenia. Ulterior, actului de control AGA CEO  a hotărât ,,aprobă 
majorarea participaţiei Societăţii Complexul Energetic Oltenia la capitalul social S.C. 
Medserv Min S.A. ….cu respectarea următoarelor cerinţe: majorarea capitalului social se va 
realiza în condiţiile efectuării unei analize economico - financiare care să demonstreze că 
societatea se comportă ca un investitor privat atunci cănd participă la majorarea capitalului 
social’’, urmând ca aceasta să fie pusă în aplicare prin mandatul acordat reprezentantului în 
AGA S.C. Medserv Min S.A. 
 
  Măsura 5 - Conducerea societăţii S.C. Medserv Min S.A. va lua măsurile ce se impun în 
vederea completării deciziei cu privire la controlul financiar preventiv, în sensul 
nominalizării în anexa nr.1, a tuturor operaţiunilor ce se referă la drepturile şi obligaţiile 

patrimoniale ale societăţii în faza  de angajare şi de plată. 
      Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

                Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

În fapt este vorba de reactualizarea anexei nr.1 la Decizia  142/27.11.2014 privind 
operaţiunile supuse controlului financiar-preventiv prin completarea cu operaţiunile 
patrimoniale care nu sunt specificate în anexă.  

În vederea  ducerii la  îndeplinire  a măsurii 5 din Dispoziţia Obligatorie nr. CV 
3270/09.06.2015 emisă de DGFP Craiova, S.C. Medserv Min S.A. s-a emis Decizia nr.  
77/10.07.2015   prin care s-a reactualizat anexa 1 la decizia nr. 142/27.11.2014 privind 
exercitarea controlului financiar preventiv.  
 
Măsură  6 - Conducerea societăţii Medserv Min SA va lua măsurile, în sensul ţinerii în mod 

corespunzător a Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar –
preventiv, ţinut separat de fiecare persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar-

preventiv pentru aria de competenţă şi a înregistrării tuturor documentelor supuse vizei de 
control financiar- preventiv. 

      Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

                Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
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 În vederea  ducerii la  îndeplinire  a măsurii 6 din Dispoziţia Obligatorie nr. CV 
3270/09.06.2015 emisă de DGFP Craiova, S.C. Medserv Min S.A. a emis Decizia nr.  
77/10.07.2015   prin care s-a decis  înregistrarea documentelor în câte un registru separat de 
către fiecare persoană desemnată să  exercite CFP. 
 
Măsura 7 - Conducerea societăţii Medserv Min SA va analiza structura organizatorică şi 

funcţională actuală a societăţii, dispunând măsuri pentru optimizarea acesteia, creşterea  

eficienţei activităţii desfăşurate şi a productivităţii muncii;  totodată se vor lua măsuri în 
direcţia actualizării  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, asigurându-se 

corelarea acestuia cu organigrama societăţii, ştatul de funcţii şi a fişelor  postului pentru 

fiecare salariat. 

     Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

               Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

Deficienţa a fost  remediată  parţial  în timpul inspecţiei economico- financiare  în  
conformitate cu  art. 6 din Hotărârea nr. 10/27.05.2015 a Consiliului de Administraţie în 
care se stipulează ,, Consiliul de Adminsitraţie aprobă Regulamentul de Organizarea şi 
Funcţionare actualizat în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Adunarea 
Generală Extraordinară prin Hotărârea nr. 9 din data de 10.07.2014’’. În sedinţa următoare a 
Consiliului de Administraţie se va analiza structura organizatorică şi funcţională actuală a 
societăţii şi se vor dispune măsurile corespunzătoare pentru optimizarea acesteia. 

 
Măsura  8- Conducerea societăţii Medserv Min SA va informa Adunarea Generală a 
Acţionarilor cu privire  la aspectele prezentate în cuprinsul Raportului de inspecţie 

economico-financiară întocmit de organe de specialitate din cadrul Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice  Craiova – Serviciul de inspecţie economico - financiară; 

totodată se vor lua măsuri ca sancţiunea contravenţională, aplicată şi achitată de societate 
să fie recuperată de la persoanele vinovate. 

        Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

                 Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării 
 

Aceasta măsură obligă conducerea executivă să informeze Adunarea Generală a 
Acţionarilor cu privire la Dispoziţia obligatorie şi Raportul  de inspectie economico-
financiară nr. CV 3270/09.06.2015 emise de DGFP Craiova, iar în vederea  ducerii la  
îndeplinire  a măsurii 8, s-a întocmit prezenta notă. 

Sancţiunea contravenţională în cuantum de 1.000 lei este stabilită  în timpul controlului 
conform  Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria IEF-CV nr. 
0201251/28.05.2015 (anexa nr. 12  la prezenta – 2  pagini),  achitată tot în timpul 
controlului cu OP  346/29.05.2015 (anexa nr. 13  la prezenta - 1 pagina) şi priveşte 
neaplicarea vizei de control financiar –preventiv pe facturile fiscale emise de societate în 
luna noiembrie 2014. Pentru această parte de măsură s-a formulat Plângerea prealabilă nr. 
3500/14.07.2015. 
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 Măsurile  lăsate prin Dispoziţia obligatorie au  fost aduse la cunoştinţa Consiliului de 
Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.  şi  în consecinţă  membrii Consiliului de 
Administraţie conform Hotărârii nr. 12/06.07.2015 art. 8 au hotărât ,, Consiliul de 
Administraţie ia act de  Nota de informare nr.  3369/30.06.2015 privind inspecţia 

economico-financiară a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   dispune conducerii 
executive: 
             (1) ducerea la îndeplinire a măsurilor stipulate; 
             (2) prezentarea în următoarea şedinţă a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor 
stipulate’’. 
           Ataşăm în xerocopie  la prezenta: 

 Dispoziţia Obligatorie a ANAF –Direcţia Generală Regională  a Finanţelor 
Publice –Craiova, nr. CV 3270/09.06.2015 (anexa nr. 1 la prezenta -10  pagini);  

 Decizia nr. 57/08.06.2015  (anexa nr. 2 la prezenta -1  pagini); 

 Procesul verbal nr. 3516/09.07.2015 (anexa nr.3 la prezenta – 3  pagini);  

 Referatul nr. 3493/14.07.2015 întocmit de către compartimentul financiar 
contabilitate (anexa nr. 4 la prezenta -1 pagina); 

 Referatul nr. 3488/14.04.2015 întocmit de către compartimentul juridic (anexa 
nr.5 la prezenta – 2  pagini); 

 Plângerea prealabilă nr. 3500/14.07.2015 formulată de  SC Medserv Min SA 
pentru măsurile 1,2 şi 8 (anexa nr. 6  la prezenta – 4  pagini) . 

 Adresa de înaintare a BVC /2013 rectificat a fost depus la Ministerul Energiei  
cu nr. 1450/05.12.2013 (anexa nr. 7 la prezenta – 1  pagina); 

 Adresa nr. 13610/05.12.2013 de înaintare a Memorandumului privind 
suplimentarea numărului de personal  prognozat la finele anului 2013 în 
condiţiile extinderii activităţii S.C. Medserv Min S.A. (anexa nr. 8  la prezenta - 
1 pagina); 

 Adresa nr. 1356/12.12.2013 emisă de Departamentul Pentru Energie către 
Ministerul de Finanţe privind înaintarea Memorandumului referitor la 
suplimentarea numărului de personal  prognozat la finele anului 2013 în 
condiţiile extinderii activităţii S.C. Medserv Min S.A., în vederea avizării în 
regim de urgenţă sub (anexa nr. 9  la prezenta - 1 pagina) ; 

 Decizia  nr. 191/14.09.2010 (anexa nr. 10  la prezenta - 1  pagina) prin care dl. 
Olaru Ovidiu a fost reintegrat în funcţia de director comercial; 

 OP nr. 452-459/13.07.2015 privind achitarea dobânzii legale penalizatoare în 
sumă de 33.522 lei (anexa nr. 11 la prezenta – 3  pagini) ; 

 Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria IEF-CV nr. 
0201251/28.05.2015 (anexa nr. 12  la prezenta – 2  pagini) ; 

 OP nr. 346/29.05.2015 privind achitarea sancţiunii contravenţionale în cuantum 
de 1.000 lei în timpul controlului (anexa nr. 13  la prezenta - 1 pagina); 

 Adresa nr. 3494/14.07.2015 emisă de S.C. Medserv Min S.A. către ANAF - 
DGFP  Craiova cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor lăsate 
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prin Dispoziţia Obligatorie şi Raportul  de inspecţie economico-financiară nr.  
CV 3270/09.06.2015  (anexa nr. 14  la prezenta – 5  pagini). 

 
 
 

Faţă de cele prezentate: 
În temeiul măsurii nr. 8 din Dispoziţia Obligatorie şi Raportul  de inspecţie 

economico-financiară nr. CV 3270/09.06.2015  elaborat de Serviciul de inspecţie 
economico-financiară, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova supunem 

spre informarea Adunării Generale a Acţionarilor ,,Raportul de inspecţie economico-

financiară întocmit de organe de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice  Craiova – Serviciul de inspecţie economico - financiară’’. 
 
 

        

 Membrii Consiliului de Administraţie, 
              Cosneanu Lavinia – preşedinte  

              Stănoiu Viorel  – membru  

              Pantelimon Manta   - membru 

              Borcan Marius - membru 

              Neaţă Gheorghe   - membru 

 
     


