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 HOTĂRÂREA NR. 5 din 27.07.2017 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A AC IONARILOR  
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
 

 Adunarea Generală Ordinară a Ac ionarilor (AGOA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. 
(Societatea) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 
14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al 
Societăţii, OUG nr. 109/2011 privind guvernan a corporativă a întreprinderilor publice, 
precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedin ă, în data 27.07.2017, ora 1300 la 

adresa sediului social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj. 

Ac ionarii au fost reprezenta i în procent de 98,40% din capitalul social, astfel: 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) de ine 12.004 ac iuni, 
respectiv 98,40% din capitalul social, reprezentată de dl. Daniel PITAROIU, prin Mandatul 

nr. 23198/26.07.2017. 

Având în vedere: 
 Convocarea nr. 36 din 23.06.2017 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea IV-a, nr. 2205 din 26.06.2017, în ziarul ″Gorj Exclusiv″, la adresa 

https://www.gjx.ro/convocare-consiliul-de-administratie-al-s-c-medserv-min-s-a-4/ din data 

de 25.06.2017 şi la adresa de internet a Societă ii http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/.  

 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile legale aplicabile. 

Preşedintele de şedin ă, dl. NEATA Gheorghe, în calitate de membru al Consiliului de 

Administra ie, conform Mandatului nr.42/26.07.2017, constată că la deschiderea lucrărilor, 
şedin a AGOA este legală şi statutară, 1 (unu) ac ionar este reprezentat, de inând un număr 
de 12.004 ac iuni, reprezentând 98,40% din capitalul social subscris şi vărsat, reprezentând 
98,40% din totalul drepturilor de vot. Cerin a cvorumului este îndeplinită, în conformitate 
cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 din Legea societă ilor                    
nr. 31/1990. Preşedintele de şedin ă constată că AGOA este legală şi statutară şi poate adopta 
hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi. 
Cu votul “pentru” al ac ionarilor reprezentând 98,40% din capitalul social subscris şi vărsat, 
Adunarea Generală a Ac ionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea  
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Art.1. 
     Se informeaza cu privire la Raportul de Inspec ie Economico-Financiară nr. CRR-

AIF 1705/30.05.2017 şi Dispozi ia Obligatorie nr. CRR-AIF 1704/30.05.2017 a Direc iei 
Generale Regionale a Finan elor Publice Craiova privind măsurile stabilite de inspec ia 
economico-financiară. 

 

Reprezentantul CE Oltenia în AGA Medserv Min S.A. precizeaza următoarele: 
Consiliul de Administraţie al Medserv Min S.A. va convoca acţionarii în şedinţă având pe 
ordinea de zi aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru o poziţie de membru în 
consiliul de administraţie al Medserv Min S.A., post vacant urmare a decesului domnului 
Stănoiu Viorel şi va informa AGA cu privire la: 

 

o modul de aducere la îndeplinire a măsurii nr. 3 din Dispoziţia obligatorie                   
nr. CRR-AIF 1704/30.05.2017; 

 

o decizia definitivă a instanţei de judecată în Dosarul nr. 2853/95/2016; 

 

o modul de aducere la îndeplinire a măsurii nr. 1 din Dispoziţia obligatorie                   

nr. CV 3270/09.06.2015; 

 

o decizia definitivă a instanţei de judecată în Dosarul nr. 8858/318/2017 

 

Art.2 
    Aproba încetarea contractului de administra ie încheiat între Societate în calitate de 

mandant şi domnul Stănoiu Viorel, în calitate de mandatar, ca urmare a decesului acestuia. 

 

Art.3 
    Se numeste doamna Stăvăroiu Felicia,  
, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie la S. Medserv Min S.A., pe 

postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selec ie conform prevederilor OUG nr. 
109/2011 privind guvernan a corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a 
mandatului. 

          La numirea membrului consiliului de administraţie se vor avea în vedere prevederile 
art. 130, alin. 2 din Legea 31/1990 a societăţilor. 

    Aproba modelul de contract de administratie incheiat cu membrul Consiliului de 

Administratie numit pe postul ramas vacant; 

    Se imputerniceste reprezentantul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA pentru 

semnarea contractului cu administratorul numit. 

 

Art.4 
    Se imputerniceste directorul executiv al MEDSERV MIN S.A. domnul RUŞE  Ion,  
, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalită ile cerute 

pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilită ii către ter e persoane a hotărârii luate de 
Adunarea Generală Ordinară a Ac ionarilor în condi iile legii. 
 

 Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea 
acestor formalită i. 

 

 

 

 

 




