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Nr. 65/ 26.10.2018 
 

                    
                        CONVOCARE 

 

 

Consiliul de Administrație al 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, în temeiul prevederilor  
Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor (″AGOA″) si Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor (″AGEA″) la data de 29 noiembrie 2018, la ora 09

00
, respectiv la ora 09

30
, 

la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan 
Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toți acționarii înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de 08 noiembrie 2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, 
alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale. 
 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este 

următoarea: 
 

1. Aprobarea reluarii  procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. Medserv Min S.A;  

 
2. Împuternicirea persoanei autorizate care să  îndeplinească toate si oricare dintre 

formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane 
a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.   
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalitătilor mentionate mai sus.  
 
      Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este 

urmatoarea: 

 

 1. Aprobare Stat de Functii cu îndreptarea erorii materiale, conform Notei                       
nr.5321/22.10.2018 si Notei nr. 5301/24.10.2018.  
 

2. Împuternicirea persoanei autorizate care să  îndeplinească toate si oricare dintre 
formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane 
a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.   
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalitătilor mentionate mai sus.  
 
        În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările 
şi   completările   ulterioare,    acţionarii    pot    participa   şi   vota   în    adunarea   generala 
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