








 
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 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 12din data de 06.10.2014 

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

 

 Adunarea Generală 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. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată 
şi completată, s-a întrunit în şedinţăordinară, în data de 06.10.2014, ora 17

30
la adresa 

acţionarului majoritar din Municipiul Târgu Jiu, Str. A. I. Cuza, Nr. 5, judeţul Gorj, cu o 
reprezentare a acţionarilor de 97,22% din capitalul social, astfel: 

 

- Dna. Narcisa Luciana TURONY, reprezentând acţionarul majoritar- 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., 97,22% din capitalul social, 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, 
prevederile mandatului nr. 32101/06.10.2014 emis de către Directorul General Executiv 
al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.,precum şi convocatorul 

nr.33/28.08.2014,Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. MEDSERV MIN S.A., 
reprezentând 97,22%din capitalul social 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobarea contractelor de administraţie cu membrii în funcţie ai 
Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., pe o durată până la 
finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 

 

Art.2. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar să semneze contractele 

de administraţie cu membrii în funcţie ai Consiliului de Administraţie al S.C. 

MEDSERV MIN S.A, pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor 
Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

SC 
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Art.3. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de 
Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. 

Art.4. Adunarea Generală a Acţionarilorîmputerniceştepe Domnul 

MILOSTEANU Gheorghe, , în calitate de Director Executiv să asigure respectarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se semnează azi, 06.10.2014, la sediul Societăţii Complexul 
Energetic Oltenia S.A. din Municipiul Târgu Jiu, Str. A. I. Cuza, Nr. 5, judeţul Gorj, în 

4 (patru) exemplare originale. 

 

 

Membri AGA, 

Narcisa Luciana TURONY - reprezentant acţionar majoritar - Societatea Complexul 

Energetic Oltenia S.A. - Secretar de şedinţă. 
 

 

 

 

Secretar tehnic AGA, 

Elena Izabela POPA 

 

 

 

 

Adoptată în şedinţa din data de 06.10.2014 

Registru AGA  

Nr. 41/ 06.10.2014  
 

  











 
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.ă3 / 24.02.2015 

aăConsiliuluiădeăAdministraţieăalăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A., 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 24 februarie 2015, ora 1645, conform 
Convocatorului nr. 169 / 20.02.2015 la sediul S.C. MEDSERV MIN S.A., 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.140

2
 , art.144

1 şi art.153
12 

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 Administrație al 

S.C. MEDSERV MIN S.A din 24.02.2015. 

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. Consiliul de Administraţie amână discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, până la 
primirea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, la solicitarea 
înaintată de către S.C. MEDSERV MIN S.A. 

Art. 2. Consiliul de Administraţie îşi însuşeşte Raportul Comitetului de Nominalizare şi 

Remunerare pe anul 2014 cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor, remuneraţia şi alte 
beneficii acordate directorului executiv de la S.C. MEDSERV MIN S.A. 

Art. 3. Consiliul de Administraţie decide ca selecţia membrilor Consiliului de Administraţie şi a 
directorului executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 
să fie realizată cu asistenţa unui expert independent specializat persoană fizică sau juridică 
specializată în recrutarea resurselor umane în procesul de evaluare. Directorul executiv al societăţii 
va lua toate măsurile pentru elaborare „Normă Procedurală Internă de achiziţie servicii de 
consultanţă pentru recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorului 
executiv al societăţii” până la data de 16.03.2015. 
 
Art. 4. Consiliul de Administraţie aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial pe anul 2015. 

 
Art. 5. Consiliul de Administraţie aprobă posibilitatea aprovizionării în anul 2015 cu 10% mai mult 
medicamente şi materiale sanitare, decât dotarea minimă obligatorie conform Ministerului Sănătăţii 
şi Familiei Ordin nr.153 din 26 februarie 2003, pentru cabinetele medicale, punctele sanitare, 
echipajele de intervenţie şi cabinetele de medicina muncii, pe fiecare componentă specificată în 
barem şi rectificarea în consecinţă a programului de achiziţii, cu condiţia încadrării în Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pentru anul2015.  
 
Art. 6. Consiliul de Administraţie aprobă 78% gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de 
performanţă stabilite prin contractul de mandat nr. 892 / 24.07.2014 cu modificările ulterioare, 
pentru domnul Milosteanu Gheorghe - director executiv. În mod cumulat pentru perioada 
24.07.2014 – 31.12.2014 directorul executiv este remunerat lunar cu 78% din salariul stabilit prin 
contractul de mandat. 
 
Art. 7. În urma analizei realizării criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite prin contractul 
de administraţie pentru membrii Consiliului de Administraţie, indemnizaţia acestora nu poate fi 
diminuată decât începând cu trimestrul I 2015, deoarece conform art. 16 din Contractul de Mandat, 
drepturile mandatarilor se calculează trimestrial, contractele fiind încheiate în luna octombrie 2014. 
Directorul executiv al societăţii va lua măsuri pentru ca indemnizaţia membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru luna noiembrie, respectiv luna decembrie 2014, să fie asigurată în anul 2015. 
 
Art. 8. 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, 
Lavinia COSNEANU  

  

SECRETAR, 
Elena Izabela POPA 

  

 

 

Registru CA 

Nr. 176 / 24.02.2015 



 
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.ă4 / 16.03.2015 

aăConsiliuluiădeăAdministraţieăalăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A., 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 16martie2015, ora 16

45
, conform 

Convocatorului nr.Nr. 179 / 09.03.2015 la sediul S.C. MEDSERV MIN S.A., Str. 

Calea Severinului, nr. 38A, 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.140

2
, art.144

1şiart.15312
alin.4din 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 Administrațieal 

S.C. MEDSERV MIN S.A din 24.02.2015. 

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

 

 

SC 

Medserv 

Min SA 



HOT RÂRE 

 
Art. 1.Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare privind analiza demersurilor legale în 

vederea reluării înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, a 

modificărilor în structura de conducere a societăţii şi dispune conducerii executive continuarea 

demersurilor. 

 

Art. 2. Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare referitoare la ”Norma Procedurală 
Internă privind - Achiziţia de servicii referitoare la recrutarea şi selecţia membrilor Consiliului de 
Administraţie şi a Directorului Executiv la S.C. MEDSERV MIN S.A.” 

 

Art. 3.Consiliul de Administraţie mandatează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din cadrul 
Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., pentru întocmirea documentaţiei de 
atribuire (caiet de sarcini, fişe de date, proiect de contract etc.) în vederea derulării procedurii de 
achiziţie pentru încheierea unui contract având ca obiect ”Servicii de recrutare şi selecţie personal 
de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.” 

 

Art. 4.Consiliul de Administraţie mandatează conducerea executivă a S.C. MEDSERV MIN S.A. 

pentru derularea procedurii de achiziţie în vederea încheierii contractului având ca obiect ”Servicii 
de recrutare şi selecţie personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.” în baza documentaţiei 
de atribuire întocmită de Comitetului de Nominalizare şi Remunerare. 
 

Art. 5.Consiliul de Administraţie ia act de Raportul privind execuţia contractului de mandat nr. 

892/24.07.2014 al directorului executiv – dl. Milosteanu Gheorghe pentru luna ianuarie 2015din 

care rezultă un profit brut de 1244,14 lei şi dispune remunerarea în conformitate cu gradul de 

realizare a criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite prin contractul de mandat nr. 892 / 

24.07.2014 cu modificările ulterioare. 

 

Art. 6. Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare privind analiza stadiului negocierii 

Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2015, respectiv Referatul nr. 1562/13.03.2015şi de 

solicitările Organizaţiei Sindicatul Salariaţilor S.C. MEDSERV MIN S.A. formulate în adresa nr. 
1563/13.03.2015 şi dispune conducerii executive elaborarea unei analize privind impactul 

cheltuielilor cu tichetele de masă în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) aferent anului 2015,din 

care să rezulte dacă această cheltuială poate fi susţinută din proiectul de BVC menţionat. Analiza se 

va efectua până la data de 27.03.2015şi se va avea în vedere respectarea Ordonanţei OG 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară. 
 

Art. 7.Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare privind rezultatele analizei evoluţiei 
activităţii Cabinetului Medical Îngrijiri la domiciliu în anul 2014 şi o înaintează spre aprobare 
Adunării Generale a Acţionarilor. 
 

Art. 8. 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, 
Lavinia COSNEANU  

  

SECRETAR, 
Elena Izabela POPA 

  

 

 

Registru CA 

Nr. 187/ 16.03.2015 



 
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.ă7 / 7.04.2015 

aăConsiliuluiădeăAdministraţieăalăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. 
 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A., 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  

7aprilie 2015, ora 16
45

, conform Convocatorului Nr. 202/ 61/31.03.2015 la sediul S.C. MEDSERV 

MIN S.A., Str. Calea Severinului, nr. 38A, 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.140

2
, art.144

1şiart.15312
alin.4din 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 Administrațieal S.C. 
MEDSERV MIN S.A din 07.04.2015. 

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

 

HOT RÂRE 

 
Art. 1.Consiliul de Administraţie aprobă Contract Colectiv de Muncă 2015 – 2016şi împuterniceşte 

pe domnul POP Gavrilă, Director Executiv –să facă demersurile la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
în vederea înregistrării. Contractul Colectiv de Muncă intră în vigoare şi are valabilitate 24 luni de la 

data înregistrării. 
 
Art. 2. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare privind situa ia economico-financiară 
realizată în anul 2015 conform execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 astfel: 
ianuarie 2015, februarie 2015, cumulat 2 luni 2015, martie 2015 (preliminat), cumulat 3 luni 2015 

(preliminat), anul 2015 (preliminat); planul de măsuri pentru gestionarea cheltuielilor în vederea 
realizării indicatorilor prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 şi aprobă 

SC 

Medserv 

Min SA 



acordarea tichetelor de masă aferente lunii martie 2015 şiacordarea tichetelor de masă restante din 

luna ianuarie 2015, pentru salaria ii afla i în plată la data de 07.04.2015. 

Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive a S.C. MEDSERV MIN S.A. luarea tuturor 

măsurilor necesare în vederea realizării indicatorilor prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 
pentru anul 2015, cu respectarea Ordonanţei OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 
 

Art.3. Consiliul de Administraţie aprobărezultatele inventarierii pentru anul 2014. 

 

Art.4. Consiliul de Administraţie aprobă documentulNotă privind constituire provizioane aferente 
anului 2014, însoţită de Notă estimare privind şanse de câştig litigii, elaborată de consilierul juridic 
al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

Art.5. Consiliul de Administraţie ia act de Notă de informare privind situa ia economico-financiară 
realizată în anul 2014 şi avizează situaţia economico – financiară, execuţia Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2014 şi dispune conducerii executive înaintarea acestora la Adunarea Generală 
a Acţionarilor pentru aprobare. 
 

Art.6. Consiliul de Administraţie aprobădocumentaţia de atribuire, model ”ANUN ” privind 

înscrierea candidaţilor şi componenţa nominală a comisiei de selecţie pentru procedura de achiziţie 
”Servicii de recrutare şi selec ie personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”astfel: 

 

 COSNEANU Lavinia – președinte al Consiliului de Administrație; 
 PANTELIMON Manta - membru al Consiliului de Administraţie; 

 ST NOIUViorel - membru al Consiliului de Administraţie; 
 B LAN Speranţa - S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

 CIOBANU Laura Mihaela - S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

 LOPOTENCO Alexandru - S.C. MEDSERV MIN S.A.; 

Art.7. Consiliul de Administraţie acordă împuternicire unor persoane din cadrul S.C. MEDSERV 

MIN S.A. pentru semnarea documentelor în relaţia cu banca BRD Groupe Société Générale astfel: 

 Pentru semnătură tip A  
 POPGavrilă – Director Executiv; 

 B LANăSperanţa – Medic Director Adjunct. 

 Pentru semnătură tip B 

 P UNESCU Liviu – Economist; 

 STOLOJANU Ion – Economist. 

și desemnează pe COSNEANU Lavinia,Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să semneze 

împuternicirea. 

 

Art. 8. 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, 
Lavinia COSNEANU  

            

           SECRETAR, 
Elena Izabela POPA 

 

Registru CA 

Nr. 209/ 7.04.2015 



 
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.ă12 / 06.07.2015 

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 6iulie2015, ora 18
00

, conform Convocatorului nr. 261/30.06.2015ă şiă
Convocatoruluisuplimentar nr.270 / 03.07.2015la sediul social din Str. Calea Severinului, nr. 38A, 

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.140

2
, art.144

1şiart.15312
alin.4din 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 Administrațieal S.C. 

MEDSERV MIN S.A.din 06.07.2015. 

 

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.Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare nr. 3070/23.06.2015 privind 

monitorizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) şi dispune conducerii executive să 
întocmească şi să prezinte lunar monitorizarea SEAP în şedinţa Consiliului de Administraţie. 

 

SC 

Medserv 

Min SA 



Art.2.Consiliul de Administraţie ia act deNota de informare nr.3134/26.06.2015privind analiza 

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

de16.06.2015, de Nota nr. 3362/30.06.2015 privind inregistrările contabile efectuate de societate 

pentru acțiunile în instanță la data de 16.06.2015 şi dispune conducerii executivesă prezinte în 

următoarea şedinţă a Consiliului de Administrație: 

(1)Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, în care Societateaeste parte 

la data de 30.06.2015; 

(2)Ajustările şi provizioanele necesare a fi înregistrate în evidenţa financiar-contabilă aferentă 
semestrului I/2015astfel încât situaţiile financiare să reflecte fidel situaţia societăţii; 
(3)Măsurile concrete ce vor fi luate în vederea încadrării în indicatorii prevăzuţi în BVC/2015 

aprobat. 

Conducerea executivă va înainta aceste documente şi către Comisia de Cenzori. 

 

Art.3. (1)Consiliul de Administraţie ia act de Raportul Comisiei de Cenzori nr. 3159/29.06.2015şi 
dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a măsurilor specificate în cadrul acestuia. 

(2)Consiliul de Administraţie solicită Comisiei de Cenzori: 
 verificarea modului de îndeplinire de către conducerea executivă a măsurilor stabilite prin 

raportul mai sus menţionat, inclusiv prin luarea în considerare a materialelor de la Art. 2din 

prezenta hotarâre; 

 prezentareaunui raport în următoarea şedinţa a Consiliului de Administraţie, în care să 
seprecizeze în mod expres dacă în urma verificărilor efectuate aferente semestrului I / 2015, 

situaţiile financiare întocmite la data de 30.06.2015 reflectă fidel situaţia societăţii. 

Art.4.(1) Consiliul de Administraţie ia act de Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 31.05.2015 
(în lună şi cumulat) şi de Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV 
MIN S.A. în perioada 01.01.-31.05.2015. 

(2) Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive să prezinteîn următoarea 
şedinţăNotă de informare privind situaţia economico-financiară a societăţii pentru perioada 01.01.-

30.06.2015 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. 

 

Art.6. Consiliul de Administraţie ia act de Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 
din 27.03.2015 al Directorului Executiv – dl Gavrilă POP, 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 01.05.2015 - 31.05.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.05.2015 şi dispune remunerarea 
directorului executiv cu respectarea art. 5.1.1 din Contractul de Mandat. 

 

Art.7.Consiliul de Administraţie ia act de Nota Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nr. 3367 

/ 30.06.2015 privind procedura de selecţie și recrutare a personalului de conducere la S.C. 

MEDSERV MIN S.A.şi decide ca: 

(1) în ceea ce priveşte procedura de selecţie și recrutare a membrilor Consiliului de Administraţie 
să se convoace Adunarea Generală a Acţionarilor (la cererea acţionarului majoritar) ce va 

avea punct pe ordinea de zi aplicarea votului cumulativ pentru alegerea membrilor 

Consiliului de Administraţie; 

(2) în ceea ce priveşte procedura de selecţie pentru poziţiade Director Executiv (validarea 

dosarului şi efectuarea interviului) se va continua decătre noul Consiliu de Administraţie ales 
de către acţionari. 
 

 



Art.8. Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare nr. 3369/30.06.2015 privind inspecţia 
economico financiară a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi dispune conducerii executive 

(1) ducerea la îndeplinire a măsurilor stipulate; 

(2) prezentarea în următoarea şedinţă a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor stipulate. 
 

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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