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Proces verbal

incheiat astdzi 14 iulie 2021.in cadrul sedintei AGA AJAC SUCEAVA

Avdnd in vedere necesitatea convocerii sedinlei AGA AJAC Suceava pentru a
aproba declangarea procedurii de seleclie a membrilor Consiliului de administralie de
la Societatea ACET S.A. Suceava, in temeiul art. 19 din Statutul Asocialiei,
Pregedintele Asocialiei a convocat gedin{a AGA in formatul vot prin corespondenld,
pentru a asigura prevenirea rdspdndirii infecliei cu coronavirusul COVID- 19.

$edinfa AGA AJAC Suceava, in formatul vot prin corespohden{d, a fost
convocatd prin adresanr. 118 din 1.07.2021, pentru data de 14.07.2021, ora10, cu
urmdtoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declansdrii procedurii de seleclie a membrilor Consiliului de
Administrafie al Societdlii ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.
10912011 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare gi ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
OUG nr. 10912011, aprobate prin HG nr. 72212016.

2. Avizarea Proiectului Planului de seleclie - componenta inifiald, elaborat de
Asocialie, conform anexei nr. 1.

3. Avizarea Scrisorii de agteptdri pentru Societatea ACET S.A. Suceava,
conform anexei nr.2. ,, 

"

4. imputernicirea Consiliul director sd avizeze profilul personalizat al consiliului
gi profilul personalizat al candidatului pentru funclia de membru al Consiliului de
Administrafie conform art. 34lit, b) si art. 36 din Anexa nr. '1 la Normele metodologice
de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 10912011, aprobate prin HG nr. 72212016.

5. Mandatarea Pregedintelui AJAC Suceava sd stabileascd, prin dispozi{ie,
componenla Comisiei de seleclie, pentru evaluarea finald a candidalilor selectali de
cdtre expertul independent, in lista scurtd gi care face propuneri in vederea numirii
pentru pozi{ia de membri in Consiliul de Administra{ie al Societatii ACET S.A.
Suceava, pe baza raportului privind numirile finale intocmit in acest scop.

6. Aprobarea ca aparatul tehnic al Asocialiei, pe baza termenilor de referinld
prevdzufi in Proiectul Planului de selecfie a membrilor Consiliului de Administralie al
Societdlii ACET S,A. Suceava - componenta ini(iald, sd procedeze la contractarea
serviciilor expertului independent specializatin recrutarea resurselor umane, conform
OUG nr. 10912011 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor publice, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Materialele prevdzute pentru ordinea de zi a gedinlei AGA, Tmpreund cu
modelul buletinului de vot prin corespondenld au fost transmise in format electronic
la adresa de e-mail, a fiecdrui reprezentat al asociafilor in AGA AJAC Suceava.

Reprezentanlii membrilor asociafi trebuiau, sd-gi exprime dreptul de vot cu
privire la materialele transmise, prin completarea si transmiterea la AJAC Suceava a
buletinului de vot, potrivit modelului atagat la convocare.



in convocator s-a indicat modalitatea de vot si s-a precizat, ca buletinul de vot
completat sd fie transmis la AJAC Suceava prin e-mail, pdnd la data de 13.07.2021.

La data de14.07.2021 2021, ora10, Pregedintele AJAC Suceava, deschide
lucrdrile gedin{ei AGA AJAC Suceava, la care participd salaria{ii Aparatului tehnic al
Asocia{iei.

Domnul Silviu - Cristinel CRETU, Pregedintele Asocialiei, aratd cd este
necesar sd numeascd secretarul gedin{ei care sd intocmeascd procesul verbal al
gedinlei AGA AJAC Suceava si propune in acest sens pe domnul Sapariuc Mihai
Cristian.

Tn continuare, Tn cadrul sedinfei, s-a procedat la numdrarea buletinelor de vot
primite de la reprezentan(ii asociafilor in AGA, constatAndu-se cd un numdr de 50
membri ai asocia(iei si-au exprimat dreptul de vot, din care 49 membri au votat pentru
iar buletinul de vot transmis de un membru asociat s-a constatat cd este nul.

Dupd numdrarea voturilor, s-a constatat cd 6 reprezentanli ai asocialilor nu
gi-au exprimat dreptul de vot, respectiv reprezentanlii urmdtorilor membri: Municipiul
Vatra Dornei, Oraqul Gura Humorului, Oragul Brogteni, Comuna Putna, Comuna
Cacica gi Comuna Vadu Moldovei.

AvAnd in vedere numdrul de buletine de vot primite, se constatatd indeplinit
cvorumul pentru gedinta AGA,

Potrivit votului exprimat, ordinea de zi a fost votatd, iar materialele supuse
votului au fost aprobate astfel:

Punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea declangdrii procedurii de seleclie a
membrilor Consiliului de Administralie al Societdtii ACET S.A. Suceava conform
prevederilor OUG nr. 10912011 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor
publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare gi ale Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din OUG nr. 10912011, aprobate prin HG nr. 72212016, a
fost aprobat cu 49 voturi pentru. S-a constatat un vot nul.

Punctul 2 al ordinii de zi: Avizarea Proiectului Planului de seleclie
componenta iniliald, elaborat de Asociafie, conform anexei nr. 1, a fost aprobat cu 49
voturi pentru. S-a constatat un vot nul.

Punctul 3 al ordinii de zi: 'Avizarea Scrisorii de agteptdri pentru Societatea
ACET S.A. Suceava, conform anexei nr .2, a fost aprobat cu 49 voturi. S-a constatat
un vot nul.

Punctul 4 al ordinii de zi: imputernicirea Consiliul director sd avizeze profilul
personalizat al consiliului gi profilul personalizat al candidatului pentru func{ia de
membru al Consiliului de Administralie conform art. 34 lit. b) gi art. 36 din Anexa nr. 1

la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 10912011,
aprobate prin HG nr.72212016, a fost aprobat cu 49 voturi pentru. S-a constatat un
vot nul.

Punctul 5 al ordinii de zi: Mandatarea Pregedintelui AJAC Suceava, sd
stabileascd, prin dispozifie, componenla Comisiei de seleclie, pentru evaluarea finald
a candida{ilor selectafi db cdtre expertul independent, in lista scurtd si care face
propuneri in vederea numirii pentru pozilia de membri in Consiliul de Administratie al
Societdlii ACET S.A. Suceava, pe baza raportului privind numirile finale intocmit in
acest scop, a fost aprobat cu 49 voturi pentru. S-a constatat un vot nul.

Punctul 6 al ordinii de zi: Aprobarea ca aparatul tehnic al Asocialiei, pe baza
termenilor de referin(d prevdzuli in Proiectul Planului de seleclie a membrilor
Consiliului de Administralie al SocietdtiiACET S.A. Suceava - componenta iniliald, sd
procedeze la contractarea serviciilor expertului independent specializatin recrutarea
resurselor umane, conform OUG nr. 10912011 privind guvernanla corporativd a
?ntreprinderilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a fost aprobat cu 49
voturi pentru. S-a constatat un vot nul,



Buletinele de vot transmise prin coresponden!5 de reprezentan{ii asocialilor in
AGA AJAC Suceava au fost centralizate gi constituie anexd la procesul verbal al
gedinlei gi la hotdrdrea AGA a AJAC Suceava, adoptatd Tn ziua de 14.07.2021.

Nemaifiind inscrise la ordinea de zi gi alte probleme, domnul Silviu-Cristinel
CRETU Pregedintele Asocialiei, declard inchise lucrdrile gedinlei AGA AJAC
Suceava gi mullumegte Aparatului tehnic pentru organizarea gi desfdsurarea
gedin{ei.

Secretarul gedinlei AGA se va ocupa de constituirea dosarului de qedintd Si
publicarea pe pagina web a Asocialiei a procesului verbal a gedinlei si a'HotdrAlii
AGA AJAC Suceava.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbalintr-un exemplar.

PRE$EDINTE AJA CEAVA,

Silviu -

Secretar de gedinld,

Mihai - Cristian SAPARIUC


