SC APAREGIO GORJ SA
Judetul Gorj,Tg-Jiu, Str.Tineretului nr.8, et.2
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerţului : J18 / 6 / 05.01.2007
Consiliul de Administraţie

DECIZIA nr.68 din 28.11.2017
privind incetarea la termen a mandatelor Directorilor SC APAREGIO GORJ SA si numirea
directorului general al SC APAREGIO GORJ SA

Consiliul de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA, numit prin Hotărârea
nr.74/1 8.10.2017 si Hotararea nr.75/20.11.2017-(completarea si rectificarea hotararii nr.74/18.10.2017)
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor,
Având în vedere:
-Prevederile art.17.1, litera h; art.17.2 din Actul constitutiv al societăţii;
-Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a inteprinderilor publice, aprobata cu
modificari si completari prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
-Prevederile art.3 din Contractele de Mandat:
-nr.1009/04.02.2015, incheiat cu Directorul general, dl.ing.Traian Patrascoiu;
-nr.9609/28.11.2013, incheiat cu Directorul tehnic , dl.ing.Vladoescu Ilie;
-nr.9610/28.11.2013, incheiat cu Directorul economic, d-ra ec.Orzan Eleonora;
-nr.9611/28.11.2013, incheiat cu Directorul comercial, dl.ec.ing.Albu Tiberiu
- Solicitari privitoare la Art.19/Contractul de Mandat, astfel:
-nr.6623/27.11.2017 formulata de dl.ing.Vladoescu Ilie;
-nr.6629/28.11.2017 formulata de d-ra ec.Orzan Eleonora;
-nr.6595/27/11.2017 si nr.6630/28.11.2017 formulate de dl.ing.ec.Tiberiu Albu;
-Referat nr.6622/28.11.2017, privind incetarea Contractelor de Mandat, intocmit de secretar tehnic CA;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie, procesul verbal incheiat la data de
28.11.2017 ;
In temeiul art.16.10 din Actul constitutiv,
DECIDE :
Art.1 Inceteaza de drept Contractele de Mandat a Directorilor SC APAREGIO GORJ SA,
respectiv:
-nr.1009/04.02.2015, incheiat cu Directorul general, dl.ing.Traian Patrascoiu;
-nr.9609/28.11.2013, incheiat cu Directorul tehnic, dl.ing.Vladoescu Ilie;
-nr.9610/28.11.2013, incheiat cu Directorul economic, d-ra.ec.Orzan Eleonora;
-nr.9611/28.11.2013, incheiat cu Directorul comercial,dl.ec.ing.Albu Tiberiu, la data expirarii
perioadei pentru care au fost incheiate respectiv, de la data de 01.12.2017.
Art.2 Incepand cu data de 01.12.2017, Consiliul de Administratie provizoriu, deleaga
atributiile conducerii SC APAREGIO GORJ SA, pana la numirea noii conduceri, d-lui ing.Patrascoiu
Traian, denumit in continuare Director general.

Art.3 Se aprobă Contractul de mandat nr.6633/28.11.2017 al directorului general, dl.ing.Traian
Patrascoiu.
Art.4 Se aproba in baza Art.19 din Contractul de Mandat, asigurarea unui loc de munca in
cadrul SC APAREGIO GORJ SA, pentru: dl.ing.Vladoescu Ilie, d-ra ec.Orzan Eleonora,
dl.ing.ec.Albu Tiberiu.
Art.5 Se împuterniceşte d-nul ing.Spiroiu Marian, preşedintele Consiliului de Administraţie al
SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 01.03.1958 în com.Gheboieni, jud.Dimboviţa, domiciliat
în Tg-Jiu, Aleea Smîrdan nr.4 b1.4, sc.1, et.1, ap.8, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.611395
eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 09.02.2016, să semneze documentele necesare inscrierii
mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj precum si efectuarea tuturor formalitatilor
prevazute de legislatia in vigoare.
Art.6 Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de Directorul general al SC
APAREGIO GORJ SA si Biroul Resurse Umane din cadrul societăţii.
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Secretar tehnic C.A.
Ec.Birau Ramona
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Consiliul de Administraţie este format din
7 membri. Această decizie a fost adoptată
în şedinţa din 28.11.2017 cu 5 voturi pentru,
1 abtinere ,de cei 6 membri prezenţi.

