
 

 

 

 

Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani (2017 – 2021) 

 

In mandatul 2013-2017 Consiliul de Administratie a fost format din 5 membri, astfel: Trifa 

Aurelian-Mircea-Radu - Presedinte CA; Ianculescu Carmen - Vicepresedinte; Zorzolan Vicentiu-

Octavian – Membru CA; Miron Daniel-Florian- Membru CA; Warinschi (fosta Arghirescu) Laura-

Elena- membru CA si Director General.  

AGEA 24/27.11.2017 - propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Mecanica Ceahlau 

SA privind numărul de membri ai Consiliului de Administrație  

La punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA convocata in 24/27.11.2017, cu ora de întrunire înaintea 

AGOA, Consiliul de Administrație propune acționarilor modificarea art. 16 alin. 1 din Actul 

Constitutiv al Societății, privind numărul de administratori, după cum urmează:  

forma actuală: ”Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice sau persoane 

juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de 

Administrație”.  

propunere de modificare: ”Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau 

persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună 

Consiliul de Administrație”. 

Candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:  

1. Îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. Au experienţă relevantă adecvată naturii, amplorii şi complexităţii activităţii societății şi 

responsabilităţilor alocate. 

Cuprinsul dosarului de candidatura: 

1. Nominalizarea pentru postul de administrator;   

2. Curriculum vitae datat si semnat;  

3. Copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa 

de catre posesorul actului de identitate;  



 

4. Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal sau alt 

document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul 

si/sau resedinta;  

5. Declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca : a) respecta dispozitiile legale in vigoare 

referitoare la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare b) ca nu se afla in situatiile de 

incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare.  

 

Procedura si termenele de depunere a candidaturilor sunt cele prevazute in Convocator: 

Membrii actuali ai Consiliului de Administraţie şi acţionarii vor putea face, în scris, propuneri de 

candidaturi pentru completarea Consiliului de Administraţie, conform art. 117 alin. (6) și art. 137¹ din 

Legea 31/1990 

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al 

societății până la data de 08.11.2017 ora 16,00.  

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională 

ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor putând fi 

consultată si completată la sediul societăţii si pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro 

 

Pentru a asigura continuitatea procesului de implementare a strategiilor si proiectelor 

investiționale aprobate de acționari, Consiliul de Administrație nominalizează actualii membri 

pentru funcția de administrator, pentru perioada mandatului 2017 – 2021. 

 

http://www.mecanicaceahlau.ro/

