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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 
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