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 HOTĂRÂREA NR. 2 din 11.05.2018 

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR  

S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
 

 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) a S.C. MEDSERV MIN 

S.A. (Societatea) 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 

Societăţii, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 şedinţă, în data 11.05.2018, ora 0900 la 

adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din loc.Tg-Jiu, str.Alexandru Ioan 

Cuza, nr.5,  jud. Gorj, Romania. 

Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de 98,40% din capitalul social, astfel: 

 Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deţine 12.004 acţiuni, 

respectiv 98,40% din capitalul social, reprezentată de dl. Daniel PITAROIU, prin Mandatul 

nr. 11869/10.05.2018. 

Având în vedere: 

 Convocarea nr. 6 din 05.04.2018 pentru A.G.E.A. publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea IV-a, nr. 1371 din 10.04.2018, în ziarul ″Gorj Exclusiv″, la adresa 

https://www.gjx.ro/convocare-s-c-medserv-min-s-a-5/ din data de 10.04.2018 şi la adresa de 

internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/.  

 Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare; 

 Prevederile legale aplicabile. 

Preşedintele de şedinţă, d-na COSNEANU Lavinia, în calitate de președinte al 

Consiliului de Administraţie, conform Mandatului nr.11869/10.05.2018, constată că la 

deschiderea lucrărilor, şedinţa AGEA este legală şi statutară, 1 (unu) acţionar este 

reprezentat, deţinând un număr de 12.004 acţiuni, reprezentând 98,40% din capitalul social 

subscris şi vărsat, reprezentând 98,40% din totalul drepturilor de vot. Cerinţa cvorumului 

este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 

din Legea societăţilor nr. 31/1990. Preşedintele de şedinţă constată că AGEA este legală şi 

statutară şi poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea 

de zi. 

Cu votul “pentru” al acţionarilor reprezentând 98,40% din capitalul social subscris şi vărsat, 

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Societăţii emite următoarea  
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HOTĂRÂRE: 

 

 

  Art. 1. Aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al S.C.Medserv Min S.A. și a 

Profilului candidatului pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. 

Medserv Min S.A. în forma propusă de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al SC 

Medserv Min SA.  

 

   Art.2. Aprobă desființarea punctelor de lucru ale SC Medserv Min SA fără 

personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Gorj după cum urmează: 

 

Cabinet Medical Prigoria - situat în incinta sediului administrativ al Carierei Prigoria, 

comuna Prigoria, județul Gorj; 

 

Cabinet medical Dragotești - situat în incinta sediului administrativ al Minei Dragotești 

(Mina Tehomir), comuna Dragotești, județul Gorj; 

 

Punct sanitar Gîrdoaia - situat la adresa: sat Gârdoaia, Comuna Florești, județul Gorj; 

 

Punct sanitar Lupoaia Mină - situat în incinta sediului administrativ al Minei Lupoaia, sat 

Lupoaia, comuna Cătunele, județul Gorj; 

 

Punct sanitar Ploștina - situat în incinta sediului administrativ al Minei Ploștina, 

localitatea  Ploștina, Municipiul Motru, județul Gorj; 

 

Punct sanitar Alunu - situat în incinta sediului administrativ al Carierei Olteț-Alunu, 

localitatea  Berbești, oraș Berbești, județul Vâlcea; 

 

Cabinet medical Berbești - situat în incinta sediului administrativ al Carierei EMC 

Berbești, localitatea  Berbești, oraș Berbești, județul Vâlcea; 

 

Art.3. Aprobă inființarea  punctelor  de lucru  ale SC Medserv Min SA fără personalitate 

juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj după 

cum urmează: 

 

Cabinet Medical Pinoasa - situat în incinta sediului administrativ social rotoare,                           

UMC Pinoasa, localitatea Timișeni, județul Gorj - suprafată totală de 25,69 mp, compusă din  

cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de aşteptare, magazie,  grup  social. 

 

Punct Sanitar Tismana II - situat în incinta sediului administrativ al sectorului Tismana II 

din cadrul UMC Tismana, localitatea Cilnic, județul Gorj - suprafată totală de 27,43 mp, 

compusă din  cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de aşteptare,   grup  social.  

 

Cabinet Medical Rovinari (U.P.R.U.M. Rovinari) - situat în incinta sediului administrativ 

al U.P.R.U.M Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25b, județul Gorj - 

suprafață totală de 59,00 mp, compusă din  cabinet consultaţii, sală de tratament, sală de     

aşteptare,  grup  social.  

 

Cabinet kinetoterapie - masaj terapeutic - situat în incinta Hostelului Maiami, localitatea 

Tg-Jiu, str. Eroilor, nr.29, camera 3, județul Gorj - suprafată totală de 19,66 mp, compusă din 

cabinet, sală de aşteptare (hol) si grup  social.    

 

Art.4. Aprobă organigrama şi ștatul de funcţii ale societăţii. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art.5. Se imputerniceste directorul executiv al SC MEDSERV MIN SA, doamna 

Mocioi Niculina, ,să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre 

formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane 

a hotărârii luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în condiţiile legii. 

Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea 

acestor formalităţi. 

 

 
 

 

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3(trei) pagini şi 

conţine un număr de 5826 caractere  (cu spaţii). 

   

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    REPREZENTANT ACTIONAR, 

Cosneanu LAVINIA                                                                      MAJORITAR 

       Daniel PITAROIU 

SECRETAR TEHNIC, 

Ion STOLOJANU 

 

 

 

 

 

 

 


