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RAPORTUL 

 Comitetului de Nominalizare şi Remunerare 

cu privire la încetare mandat/numire membrii provizorii în Consiliul de Administrație al SC 

Medserv Min SA precum și pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 

109/2011  

 

 

 

 

I. Preambul 

 

Membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare constituit la nivelul Consiliului de 

Administrație al S.C. Medserv Min S.A. prin HCA nr. 6 din data de 23.06.2021 are următoarea 

componență: Popescu Georgiana și Mișcodan Florin-Constantin. 

 

II. Temei legal 

 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 AGOA nr. 8 din 02.12.2020 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC 

Medserv Min SA; 

 HCA nr. 6 din 23.06.2021 privind desemnarea membrilor Comitetului de Nominalizare şi 

Remunerare; 

 Prevederile Actului Constitutiv al Societății; 

 Expirarea la data de 01.12.2022 a duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație; 

 Necesitatea asigurării continuării activităţii de administrare. 
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III. Prezentarea generală a subiectului 

 

În ședința AGOA din data de 02.12.2020, în urma votului secret exprimat de acționar au fost 

aleși în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA următoarele 

persoane: 

- pentru poziția I, de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA-doamna 

Popescu Georgiana, având calitatea profesională de economist; 

- pentru poziția II, de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA-domnul 

Mișcodan Florin-Constantin, având calitatea profesională de consilier juridic; 

- pentru poziția III, de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA-domnul 

Mergea Florin, având calitatea profesională de medic. 

 Totodată durata mandatului membrilor în Consiliul de Administrație a fost stabilită la 2 (doi) 

ani de la data adoptării hotărârii. 

 Având în vedere  că la data de 01.12.2022 expiră  durata mandatului membrilor Consiliului 

de Administrație este necesară având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe de o parte, 

conform art. 64
1
 al. (1), numirea unor membrii provizorii în Consiliul de Administrație pe posturile 

rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selecție  cât și declanșarea procedurii de selecție în 

termenul prevăzut de art 64
4
 al. (1). 

 Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min 

S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, se justifică prin faptul că mandatul membrilor 

Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A. aflați în funcție, expiră în data de 01.12.2022, iar 

desemnarea membrilor consiliului pentru perioada următoare de mandat se face de către Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor după finalizarea procedurii de selecție a acestora, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 

IV. Concluzii 

 

Având în vedere cele menționate mai sus supunem spre aprobare Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A. următoarele: 

1. Încetare mandat membri Consiliu de Administrație; 

2. Numire membrii provizorii în Consiliul de Administrație pe posturile rămase vacante, 

până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC 

Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 

  

 


