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Proces verbal

incheiat astdzi 10 septembrie 2021, in cadrul gedinlei AGA AJAC SUCEAVA

AvAnd in vedere necesitatea convocdrii gedin{ei AGA AJAC Suceava pentru a
aproba lista de persoane propuse de Asocialie, din rdndul cdrora Adunarea Generald
a Ac{ionarilor Societatii ACET S.A. Suceava va numi gapte administratori provizorii in
Consiliul de Administra{ie al Societdlii ACET S.A. Suceava, pdnd la finalizarea
proceduri de recrutare si seleclie a administratorilor, in temeiul art.19 din Statutul
Asociafiei, Pregedintele Asociafiei a convocat gedinla AGA in formatul online, pentru
a asigura prevenirea rdspAndirii infec(iei cu coronavirusul COVID- 19.

$edin{a AGA AJAC Suceava, in formatul online, a fost convocatd prin adresa
nr. 171 din 02.09.2021, pentru data de 10.09.2021, ora10, cu urmdtoarea ordine de
zi:

1 .(1) Aprobarea listei de persoane propuse de Asocia{ie, din rdndul cdrora
Adunarea Generald a Aclionarilor Societatii ACET S.A. Suceava va numi potrivit art.
64 ^ 1 alin (3) Si (5) din O.U.G. nr. 10912011 gapte administratori provizorii in
Consiliul de Administralie al Societd{ii ACET S.A. Suceava, pAnd la finalizarea
proceduri de recrutare gi selecfie a administratorilor.

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu
posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pAnd la maximum 6 luni.

2. Diverse.
La data de 10.09.2021 2021, ora10, Pregedintele AJAC Suceava, deschide

lucrdrile sedinlei AGA AJAC Suceava.
Domnul Silviu - Cristinel CRETU, Pregedintele Asociatiei, aratd cd este

necesar sd numeascd secretarul gedinlei care sd intocmeascd procesul verbal al
gedin{ei AGA AJAC Suceava gi propune in acest sens pe domnul Sapariuc Mihai
Cristian,

Propunerea a fost aprobatd cu unanimitate de voturi.
In continuare domnul Pregedinte al AJAC Suceava, solicitd sd se facd

prezenla reprezentanlilor membrilor asociafi, la sedinta AGA.
VerificAndu-se logarea la platforma ZOOM, a rezultat cd sunt prezenli un

numdr de 41 reprezentanli ai membrilor asocia{i, gedinla fiind statutarS.
Domnul Presedinte supune aprobdrii ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost pprobatd cu unanimitate de voturi.
Domnul Pregedinte aratd cd materialele prevdzute pentru ordinea de zi a

sedintei AGA, au fost transmise in format electronic la adresa de e-mail, a fiecdrui
reprezentat al asocia(ilor in AGA AJAC Suceava.

Participarea la gedin{a AGA AJAC Suceava, se face online in formatul video
conferinfd, prin intermediul platformei digitale ZOOM, membrii AGA trebuind sd
acceseze linkul indicat in convocarea transmisd la data de 02.09.2021.

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.
Domnul Pregedinte al Asocia{iei aratd cd in dimineala zilei de 10 septembrie

2021, Consiliul director al Asociafiei s-au Tntrunit in sedinfd, in sistem online,d si a
aprobat Lista cu administratorii din rdndul cdrora Adunarea Generald a Ac{ionarilor
Societdlii ACET S.A. Suceava sd numeascd gapte administratori provizorii in



Consiliul de Administralie al Societdtii ACET S.A. Suceava, pdnd la finalizarea
proceduri de recrutare gi seleclie a administratorilor.

ln continuare, Domnul Pregedinte dd citire listei nominale cu propuneri de
administratori provizorii dupd cum urmeazd:
1. Domnul Bota Paul lonu!. Propunerea este supusd votului gi aprobatd in
unanimitate.
2. Domnul Coddu Stelian. Propunerea este supusd votului gi aprobatd in
unanimitate.
3. Doamna Dorneanu Georgeta. Propunerea este supusd votului gi aprobatd in
unanimitate.
4. Domnul Galan Constantin. Propunerea este supusd votului gi aprobatd in
unanimitate.
5. Domnul Groza $tefan. Propunerea este supusd votului si aprobatd in unanimitate.
6. Domnul Maierean Constantin. Propunerea este supusd votului gi aprobatd in
unanimitate.
7. Doamna Nistor Rodica. Propunerea este supusd votului gi aprobatd Tn

unanimitate.
Domnul Pregedinte aratd cd cei 7 administratori, propugi ca administratori

provizorii, sunt administratori in func{ie in Consiliul de administralie al Societalii
ACET S.A. Suceava, dar mandatul lor va inceta la data de22 septembrie a.c., motiv
pentru care trebuie sd fie numili 7 administratori provizorii pdnd la finalizarea
procedurii de selec{ie, care este estimatd de expertul independent in recrutarea
resurselor umane Fox Mangement Consultants SRL cd va a fi terminatd la data de
15 octombrie 2021 .

Domnul Pregedinte propune membrilor asocia{i sd adopte Hotdrdrea de
aprobare a listei de persoane propuse de Asociafie, din rdndul cdrora Adunarea
Generald a Aclionarilor Societetii ACET S.A Suceava va numi sapte administratori
provizorii in Consiliul de Administralie al Societdtii ACET S.A. Suceava, pAnd la
finalizarea procedurii de recrutare gi selec{ie a administratorilor, declansatd la data
de 14 iulie 2021. Hotdrdrea este supusd votului 9i este adoptatd cu unanimitate de
voturi.

Dupd adoptarea hotdrArii se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Diverse.
Domnul Presedinte solicitd disculii la acest punct.
Nemaifiind domnul Silviu-Cristinel CRETU Pregedintele Asocialiei, declard

inchise lucrdrile gedinlei AGA AJAC Suceava gi mullumegte participanlilor pentru
desfdsu rarea sed i nlei.

Secretarul sedin{ei AGA se va ocupa de constituirea dosarului de sedintd si
publicarea pe pagina web a Asocialiei a procesului verbal a sedinlei gi a HotarArii
AGA AJAC Suceava.

Drept pentru care s-a Tncheiat prezentul proces verbal intr-un exemplar.

PRE9EDINTE

Silviu

Secretar de gedinld,
Mihai Cristian Sapariuc

SUCEAVA,


