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NOT  

privindăînregistrareaălaăOficiulăRegistrulăComerţuluiăaămodific riloră 
în structura de conducere a S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
           

          În vederea îndeplinirii obligaţiilor societăţii privind înregistrarea la Oficiul 

Registrul Comerţului a ultimelor modificări în structura de conducere a 

societăţii, au fost efectuate următoarele demersuri: 

- societatea a întocmit Nota nr 3714/30.07.2015 privind demersurile legale în 

vederea reluării înregistrării la Registrul Comerţului a modificărilor în structura 

de conducere ; 

- Consiliul de Administraţie conform art.1 din Hotărârea nr. 14 din 11.08.2015 a 

luat act de nota mai sus menţionată şi a hotărât convocarea Adunării Generale a 

Acţionarilor (AGA) în şedinţă extraordinară, având pe ordinea de zi următoarele 

puncte: 

1.Revocarea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, din 

calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

2.Numirea domnului Cornescu Ion, CNP 1510720182777, în calitate de 

cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A.  

 

Având în vedere: 

 

http://www.medservminsa.ro/


 

-Art. 159 alin. 2) din Legea 31 Legea 31/1990 cu modificările şi 

completările ulterioare, care stipulează că ,, Cenzorii sunt aleşi de adunarea 

generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi.’’; 

- Hotărârea nr. 4 din 17.04.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. 

MEDSERV MIN S.A. prin care dl. Cornescu Ion a fost numit cenzor începând 

cu data de 17.04.2015; 

- Rezoluţia nr. 13955/29.06.2015 a Registrului Comerţului prin care s-a 

dispus înregistrarea menţiunilor  cu privire la Hotărârea Adunării Generale a 

Acţionarilor nr. 2 din 25.05.2015, respectiv: 

 Revocarea domnului Roşca Nelu din funcţia de membru al 

Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

 Numirea domnului Pantelimon Manta în funcţia de membru 

al Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN 

S.A.; 

 Revocarea domnului Becheru Cristian Vasile, cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A.; 

 Numirea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, 

din calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

- faptul că revocarea domunului Predescu Dănilă trebuie efectuată 

printr-o hotărâre dată ulterior hotărârii prin care a fost numit, 

membriiă Consiliuluiă deă Administraţieă solicit ă Adun riiă Generaleă aă

AcţionarilorăaăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. : 

1. Revocarea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, din 

calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

2. Numirea domnului Cornescu Ion, CNP 1510720182777, în calitate de 

cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. cu durata mandatului până la 

data de 16.04.2017. 

          Ataşăm la prezenta: 

          - Hotărârea nr. 4 din 17.04.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. 

MEDSERV MIN S.A. 

 



 

          - Hotărârea nr. 2 din 25.05.2015 a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. 

MEDSERV MIN S.A. 

          - Rezoluţia nr. 13955/29.06.2015 a Registrului Comerţului prin care s-a 

dispus înregistrarea menţiunilor  cu privire la Hotărârea AGA nr. 2/25.05.2015 

          - Nota nr 3714/30.07.2015 Nota nr 3714/30.07.2015 privind demersurile 

legale în vederea reluării înregistrării la Registrul Comerţului a modificărilor în 

structura de conducere  

          - Hotărârea nr. 14 din 11.08.2015 a Consiliul de Administraţie al                     

S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 

 

 
MembriiăConsiliuluiădeăAdministraţie, 

              Cosneanu Lavinia – președinte  

              St noiuăViorelăă– membru  

              Pantelimon Manta   - membru 

              Borcan Marius - membru 

            Neaț ăGheorgheăăă- membru 
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HOTĂRÂREA NR. 4

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
a S.C. MEDSERV MIN S.A. din data de 17.04.2014 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. MEDSERV MIN S.A. 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 S.C. MEDSERV MIN S.A., precum şi prevederile art. 121 din Legea nr. 

31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în data de 17.04.2014, ora 16
00

la adresa 

acţionarului majoritar din Municipiul Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr. 17, 

judeţul Gorj, cu o reprezentare a acţionarilor de 100% din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin dna. Turony Narcisa 

Luciana, reprezentând 97,22% din capitalul social,

- Dl. Păunescu Ilie, reprezentând acţionarii minoritari, 2,78% din capitalul 

social.

Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris următorul punct:

1. Revocarea domnului Predescu Dănilă din funcţia de cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A., de la data de 17.04.2014 şi numirea domnului Cornescu Ion,  
în această funcţie, începând cu data de 17.04.2014.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, 
precum şi prevederile mandatului nr. 10454/17.04.2014 emis de către Directorul 

General Executiv al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală 
a Acţionarilor a S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentând 100% din capitalul social



HOTĂRĂŞTE

Art.1. Revocarea domnului Predescu Dănilă din funcţia de cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A., de la data de 17.04.2014 şi numirea domnului Cornescu Ion,  
în această funcţie, începând cu data de 17.04.2014.

Art.2. Adunarea Generală a Acţionarilor împuterniceşte Directorul Executiv al 
S.C. MEDSERV MIN S.A. – domnul Mogoe Valentin, să reprezinte societatea în 
vederea îndeplinirii formalităţilor necesare înregistrării modificărilor survenite ca 

urmare a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. MEDSERV 

MIN S.A.

Prezenta hotărâre se semnează azi, 17.04.2014, la sediul Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia S.A. în 3(trei) exemplare originale.

Membri AGA,

TURONY Narcisa Luciana - reprezentant acţionar majoritar.

PĂUNESCU Ilie - reprezentant acţionari minoritari.

Secretar de şedinţă,
TURONY Narcisa Luciana

Adoptată în şedinţa din data de 17.04.2014

Cu un număr de 2 voturi pentru

din totalul de 2 membri ai Adunării Generale a Acţionarilor
Registru AGA

Nr. 18/ 17.04.2014 

Secretar tehnic AGA,

Elena Izabela POPA
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HOTĂRÂREA NR. 2 din 25.05.2015 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
Adunarea GeneralăOrdinară aAcţionarilor (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 

şicu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în şedinţă, în data 

de 25.05.2015, ora 16
45

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, respectiv: 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.(CE Oltenia) ce deţine 6125 acţiuni, reprezentată 
de dna. Narcisa Luciana TURONY, prin mandatul nr. 16 848/ 20.05.2015. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele puncte: 
1. Notă de informare privind tranzacţiile 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). 

2. Aprobare situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2014, însoţite de Raportul 
Administratorilor, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comitetului de Nominalizare şi 
Remunerare şi Raportul Comitetului de Audit, descărcarea de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2014 pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori şi repartizarea 
profitului astfel: 

Profit net de repartizat : 212177 lei 

Rezervalegală 5% 14533 lei 

Dividende 98822 lei 

Rezervepentrusurseproprii de finanţare 98822 lei 

3. Revocarea domnului ROŞCA Nelu din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al 
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

4. Numirea domnului MANTA Pantelimon în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie 

al S.C. MEDSERV MIN S.A.  

5. Revocarea domnului BECHERU Cristian Vasile din funcţia de cenzor al Comisiei de Cenzori. 
6. Numirea domnului PREDESCU Dănilă, în funcţia de cenzor al Comisiei de Cenzori. 
7. Aprobare de principiu a criteriilor şi obiectivelor de performanţă (pentru anul 2015) aferente 

contractelor de administraţie, urmând a fi actualizate anual, în conformitate cu prevederile 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2015. 

 

 

 

 

Având în vedere: 

SC 

Medserv 

Min SA 



 Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2115 

din data de 24.04.2015, în ziarul “Gorjeanul”, din data de 28.04.2015 şi pe adresa de internet a 
Societăţiihttp://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/; 

 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile legale aplicabile. 

 
Preşedintele de şedinţă, dna. COSNEANU Lavinia, în calitate de preşedinte al Consiliului de 

Administraţie constată că la deschiderea lucrărilor, şedinţa AGOA este legală şi statutară, 1 acţionar 
este reprezentat, deţinând un număr de 6.125 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 ale art. 115 alin. 1 din Legea societăţilor nr. 
31/1990 (“Legea 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. Adunarea 

Generală a Acţionarilor S.C. MEDSERV MIN S.A. emiteurmatoarea 

 

HOTARARE: 

 
Art.1. Se informează cu privire latranzacţiile efectuate în anul 2014cu 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.2.(1) Aprobă situaţiile financiare pentru anul 2014, respectiv Bilanţ prescurtat la 
31.12.2014 şi anexe, Contul de profit şi pierdere la 31.12.2014 pe baza Raportului administratorilor şi 
a Raportului cenzorilor, repartizarea profitului exerciţiului financiar în sumă de 212.177 lei astfel: 
14.533 lei la rezerve legale, 98.822 lei la dividende şi 98.822 lei la alte rezerve (surse pentru 
finanţareainvestiţiilor), precum şi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2014 pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori. 

(2) Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prezentate în Raportul 

Administratorilor, în Raportul cenzorilor, în situaţiile financiare şi notele anexe la acestea, aferente 

exerciţiului financiar al anului 2014, pentru respectarea standardelor practicilor şi politicilor contabile, 

precum şi pentru determinarea rezultatuluifinanciar aferent anului 2014 revine Consiliului de 

Administraţieşi Conducerii Executive a S.C. MEDSERV MIN S.A., precum şi cenzorilor în limitele 

stabilite de standardele de audit financiar în vigoare. 

Art.3.Se revocă domnul ROŞCA Nelu din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al 
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

Art.4.Se numeştedomnul MANTA Pantelimon,în funcţia de membru al Consiliului de 

Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. 
Art.5. Se revocă domnul BECHERU Cristian Vasile din funcţia de cenzor al Comisiei de 

Cenzoria S.C. MEDSERV MIN S.A. 

Art. 6.Se numeşte domnul PREDESCU Dănilă,în funcţia de cenzor al Comisiei de 

CenzoriaS.C. MEDSERV MIN S.A. 

Art.7. Aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2015 aferente contractelor de 

administraţie conform proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli 2015, urmând a fi actualizate în 

termenul legal corelate cu prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2015. 
Se împuterniceşte reprezentantul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a 
Acţionarilor să semneze actele adiţionale la contractele de administrare care vor cuprinde criteriile şi 

obiectivele de performanţă ale administratorilor pe anul 2015, urmând ca acestea să fie actualizate în 
termenul legal în corelaţie cu prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, care va fi aprobat pentru 

anul 2015. 

 Art.8. Se împuterniceşte Directorul Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A.– domnul Gavrilă 
POP, să îndeplinească formalităţilepentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe 
persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală a Acţionarilorîn condiţiile legii.Persoana 

împuternicită poate delega altei persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea acestor formalităţi. 
 

 

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


 
 

 

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, (unul pentru acţionarul prezent sau 
reprezentat şi două exemplare pentru S.C. MEDSERV MIN S.A.), are 3 (trei) paginişiconţine un 
număr de 7260caractere (cu spaţii). 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Lavinia COSNEANU  

 

 

 
 

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ, 

Narcisa Luciana TURONY 

 

 

 

 

SECRETAR TEHNIC, 
Elena Izabela POPA 

 

 

 

 

Adoptată în şedinţa din data de 25.05.2015 

Registru AGA  

Nr. 67 / 25.05.2015  
 

  

 

 









 
Cont fiscal: 14814475; 
Nr.reg.com.: J18/299/2002 

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149 
Adresa:  Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj  

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150,fax. 0253 - 221162 

 
ConsiliulădeăAdministraţieă- CA 

 
 

Hot râreaănr.ă14 / 11.08.2015 
aăConsiliuluiădeăAdministraţieăalăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. 

 

 
Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A.(Societatea), legal 
convocat, în conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii şi cu prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare („Legea societăţilor”) s-a 
întrunit în data de 11 august 2015, ora 1700, conform Convocatorului Nr. 275/ 04.08.2015 

la sediul social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, Judeţul Gorj.  
 

La şedinţa Consiliului de Administraţie au participat următorii membri: 
 Doamna Cosneanu Lavinia – în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie;  
 Domnul Stănoiu Viorel - în calitate de membru al Consiliului de Administraţie; 

 Domnul Pantelimon Manta – în calitate de membru al Consiliului de Administraţie ; 
 Domnul Neaţă Gheorghe – în calitate de membru al Consiliului de Administraţie; 

 Domnul Borcan Marius – în calitate de membru al Consiliului de Administraţie. 
 

Participanţii la această şedinţă a Consiliului de Administraţie recunosc că aceasta a fost legal 
convocată şi este valabil ţinută, că toate documentele necesare le-au fost adresate în timp util şi că, în 
consecinţă, Consiliul de Administraţie poate vota în mod valabil punctele înscrise pe ordinea de zi, în 
deplină concordanţă cu dispoziţiile statutare.  

 
Având în vedere: 

 prevederile art.1402 , art.1441şiart.15312 alin.4 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale cu modificările şi completările ulterioare;  

 prevederile art.19 alin.9 din Actul Constitutiv al S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

 prevederile procesului verbal încheiat în şedinţa Consiliului de Administra ție al S.C. 
MEDSERV MIN S.A. din 11.08.2015. 

 

Cu un număr de voturi de 100% din numărul membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. 
MEDSERV MIN S.A. se adoptă următoarea 

  
HOT RÂRE 

  
Art.1.(1).Consiliul de Administraţie ia act deNotă de informare nr. 3714/30.07.2015, privind stadiul 

îndeplinirii obligaţiilor societăţii privind înregistrarea la Oficiul Registrul Comerţului a 
modificărilor în structura de conducere a societăţii.  

(2). Pentru finalizarea înregistrării, la Oficiul Registrul Comerţului, a modificărilor în 
structura de conducere a societăţii,Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală a 
Acţionarilor(AGA) în şedinţă extraordinară,având pe ordinea de ziurmătoarele puncte: 

1.Revocarea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, din calitatea de cenzor al 

S.C. MEDSERV MIN S.A. 

SC 

Medserv 

Min SA 



2.Numirea domnului Cornescu Ion, CNP 1510720182777, în calitate de cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A.  

În hotărârea AGA trebuie menţionată durata mandatului pentru domnul Cornescu Ion.  
 

Art.2. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr.3865/06.08.2015 privind analiza 

acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, în care S.C. MEDSERV MIN S.A.este parte la data 

de30.06.2015, Nota nr. 3740/31.07.2015 privind înregistrările contabile efectuate de societate 
pentru acțiunile în instanță la data de 30.06.2015 şi dispune conducerii executive să prezinte în 
următoarea şedinţă a Consiliului de Administrație: 

(1)Notă de informare privind constituirea de ajustări şi provizioane necesare a fi înregistrate în 
evidenţa financiar-contabilă astfel încât situaţiile financiare să reflecte fidel situaţia societăţii şi 
măsurile stabilite de către Comisia de Cenzori a societăţii să fie duse la îndeplinire;  
(2) Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, în care Societatea este 

parte la data de 31.07.2015; 

Conducerea executivă va înainta documentele menţionate şi către Comisia de Cenzori.  
 

Art.3. (1) Consiliul de Administraţie ia act de Raport al Comisiei de Cenzori la 30.06.2015nr. 

3835/05.08.2015 şi dispune conducerii executive actualizarea registrelor obligatorii şi ducerea la 
îndeplinire a măsurilor specificate în raport. 

(2) Consiliul de Administraţie solicită Comisiei de Cenzori: 
a).până la data de 14.08.2015 să verifice modul de îndeplinire de către conducerea executivă 
a măsurilor stabilite la pct.(1); 

b).până la data de 15.08.2015 să înainteze Consiliului de Administraţie şi conducerii 
executiveRaport al Comisiei de Cenzori la data de 14.08.2015în care să se precizeze în mod 
expres dacă în urma verificărilor, situaţiile financiare întocmite la Sem. I / 2015reflectă fidel 
situaţia societăţii şi sunt corect întocmite, în concordanţă cu registrele obligatorii. 
c).Raport al Comisiei de Cenzori la data de 31.07.2015, în următoarea şedinţă a Consiliului 
de Administraţie, în care să se precizeze în mod expres dacă în urma verificărilor, situaţiile 
financiare reflectă fidel situaţia societăţii şi sunt corect întocmite,luând în considerare 

şidocumentele specificate la Art. 2 din prezenta hotărâre; 

Art.4. (1) Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr. 3676/29.07.2015, privind 
situaţiile financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. la Sem. I / 2015, Execuţie Buget de Venituri şi 
Cheltuieli la 30.06.2015 (în lună şi cumulat) şi dispune conducerii executive respectarea legislaţiei 
privind disciplina financiară şi luarea măsurilor necesare pentru încadrare în BVC / 2015 aprobat.  

(2) Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive să înainteze la AGA documentele 
prezentate la pct.(1). 

Art.5. (1) Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr. 3739/31.07.2015, privind 

situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 şi 
dispune conducerii executive respectarea legislaţiei privind disciplina financiară şi luarea măsurilor 
necesare pentru încadrare în BVC / 2015 aprobat.  
 (2) Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive să înainteze la AGA documentele 
prezentate la pct.(1), împreună cu Raport al comisiei de Cenzori la data de 14.08.2015. 

(3) Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive să prezinte în următoarea şedinţă 
Notă de informare privind situaţia economico-financiară a societăţii pentru perioada 01.01.-

31.07.2015 care să cuprindă şi următoarele elemente: cauzele nerealizării veniturilor din servicii 
prestate la S CEO SA; măsurile întreprinse de conducerea societăţii pentru recuperarea fiecărei 
creanţe din contul debitori diverşi, a clienţilor diverşi şi a altor creanţe restante; analiza sumelor în 
curs de clarificare şi justificarea menţinerii în cadrul acestui post bilanţier în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; prezentarea măsurilor pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în BVC / 
2015 aprobat. 

(4) Consiliul de Administraţie ia act de conţinutul sentinţei judecătoreşti privind reintegrarea  
domnului Viaşu Dan, pe postul contabil şef, deţinut anterior concedieriişi de impactul cheltuielilor 
asupra BVC / 2015 aprobat; constată că afectează major cheltuielile societăţii şi realizarea BVC / 



2015aprobat;avizează modificarea structurii organizatorice a societăţii – organigrama, prin care se 
înfiinţează postul contabil şefpentru respectarea hotărârii judecătoreştişi dispune conducerii 
executive înaintarea acesteia la AGA în vederea aprobării. 

(5) Consiliul de Administraţie constată că nu este necesară înfiinţarea unui nou post în cadrul 
entităţii organizatorice cu responsabilităţi în domeniul financiar - contabilitate şi dispune conducerii 
executive să analizeze oportunitatea desfiinţării altui post din cadrul aceleiaşi entităţii, în vederea 
încadrării în BVC / 2015 aprobat, în situaţia în care instanţa superioară va menţine hotărârea de 
reintegrare a domnului Viaşu Dan pe postul contabil şef. 

 

Art.6. Consiliul de Administraţie ia act de Raport nr. 3665/27.07.2015 privind execuţia Contractului 
de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările 
semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele 
întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi 
indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.06.2015 - 30.06.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 

30.06.2015şi dispune remunerarea directorului executiv cu respectarea art. 5.1.1 din Contractul de 
Mandat. 
 

Art.7. Consiliul de Administraţie ia act de Raport nr. 3675/28.07.2015 privind execuţia Contractelor 
de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.04.2015 - 

30.06.2015 şi cumulat 01.01.2015 - 30.06.2015şi îl înaintează la AGA. 
 

Art.8. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr.3738/31.07.2015 privind 

tranzacţiile cu administratorii ori directorii sau, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul 
asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2015, în conformitate 
cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1) şi dispune conducerii executive înaintarea acesteia la AGA.  
 

Art.9. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr.3679/29.07.2015 privind controlul 

financiar de gestiune pe semestrul I 2015 şi dispune conducerii executivesă prezinte Notă de 

informareatât către Consiliul de Administraţie, cât şi către Comisia de Cenzori, până la următoarea 
şedinţă a Consiliului de Administrație,din care să rezulte: 

 cauze neîndeplinire art.6 din Hotărârea nr. 11/16.06.2015 a Consiliului de Administraţie; 
 implicaţii de natură economico - financiară pentru societate ale neîndeplinirii art.6 din 

Hotărârea nr. 11/16.06.2015 a Consiliului de Administraţie; 
 cercetare prealabilă disciplinară a salariatului care a fost responsabilizat cu ducerea la 

îndeplinire a art.6 din Hotărârea nr. 11/16.06.2015 a Consiliului de Administraţie; 
 măsuriîntreprinse de conducerea executivă pentru evitarea unei situaţii similare în viitor.  

 

Art.10. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare nr.3575/20.07.2015 privind sistemul 

de control intern managerial; modul de ducere la îndeplinire a planului propriu de acţiune în 
semestrul I 2015şi dispune conducerii executive respectarea termenelor de realizare a obiectivelor.  
 
Art.10. Consiliul de Administraţie ia act de Raport nr.3833/05.08.2015 al Comitetului de Audit  

aferent trimestrului II 2015 şi îl înaintează la AGA.  
 

Art.11. Consiliul de Administraţie ia act de Raport nr.3773/04.08.2015 al Comitetului de 

Nominalizare şi Remunerare aferent trimestrului II 2015 şi îl înaintează la AGA.  
 

Art.12. Consiliul de Administraţie ia act de Raport nr.3834.05.08.2015 privind activitatea 

Consiliului de Administraţie aferent semestrului I 2015 şi- l însuşesc, şi îl înaintează la AGA.  
 

Art.13.(1)Consiliul de Administraţie ia act de Notă privind organigrama şi ştatul de funcţii ale 
societăţii. Plan de măsuri în vederea încadrării în BVC / 2015 

(2) Consiliul de Administraţie ia act de conţinutul sentinţe i judecătoreşti privind reintegrarea 
domnului Viaşu Dan, pe postulcontabil şef deţinut anterior concedierii, avizează organigrama 
societăţii prin care se înfiinţează postul contabil şef şi dispune conducerii executive înaintarea 
acesteia la AGA în vederea aprobării. 



Art.14. Consiliul de Administraţie amână Aprobare Act Adiţional la Contractul de Mandat nr. 1819 
din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv. 
 
Art.9. Secretarul Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. va îndeplini toate 
formalităţile prevăzute de lege privind evidenţa şi comunicarea prezentei hotărâri. 

 

 

  
PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
Lavinia COSNEANU       Elena Izabela POPA 
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