
Material informativ aferent subiectelor incluse pe ordinea de zi AGOA 1 

 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de 

administrație pentru exercițiul financiar 2015. 
 
 

În intervalul 1 ianuarie 2015 – 3 martie 2015, Societatea a fost administrată de către un Consiliu 

de administrație compus din trei membri, celelalte patru locuri fiind vacante. Administratorii în 

funcție în această perioadă au fost: dl Ștefan Dumitru - vicepreședinte CA, dl Valentin Chiser-

membru  și dl Ion Stancu - membru, toți fiind aleși de către adunarea generală a acționarilor din 

24 aprilie 2013 pentru un mandat de patru ani și avizați de ASF prin Avizul nr. A/8/27.06.2013. 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 3 martie 2015 l-a ales pe domnul Bogdan-

Alexandru Drăgoi în funcția de administrator al SIF Banat-Crișana, cu  o durată a mandatului 

valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017). Modificarea 

componenței Consiliului de administrație prin alegerea domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi a 

fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 115/09.04.2015.   

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29 aprilie 2015 a ales pe dl Octavian Avrămoiu și 

dl Dan Weiler în funcția de administratori ai Societății, cu  o durată a mandatului valabilă până la 

expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017). Modificarea componenței 

Consiliului de administrație prin alegerea domnilor Octavian Avrămoiu și Dan Weiler a fost 

autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 223/03.07.2015.  

În data de 14 iulie 2015, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a adoptat următoarele 

hotărâri: 

- a numit pe dl. Ionel-Marian Ciucioi în funcția de administrator provizoriu al SIF Banat-Crișana, 

până la întrunirea adunării generale a acționarilor, completând astfel numărul de 7 membri 

ai Consiliului de administrație; 

- a ales pe dl. Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte al Consiliului de administrație 

și Director General al SIF Banat-Crișana. 

- a ales pe dl. Octavian Avrămoiu în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație și 

Director General Adjunct al SIF Banat-Crișana. 

 

În data de 17 septembrie 2015, SIF Banat-Crișana a informat acționarii că, prin Avizul nr. 312 / 

16.09.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificările intervenite în 

documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație 

prin numirea d-lui Ionel-Marian Ciucioi în funcția de administrator provizoriu al societății, în 

conformitate cu Hotărârea nr. 1/14.07.2015 a Consiliului de administrație, până la întrunirea 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 

 

La data de 31 decembrie 2015, componența Consiliului de administrație era următoarea: dl 

Bogdan-Alexandru Drăgoi – președinte, dl Octavian Avrămoiu – vicepreședinte, dl Ștefan Dumitru 

– membru, dl Valentin Chiser – membru, dl Ion Stancu – membru, dl Dan Weiler – membru și dl 

Ionel Marian Ciucioi – membru provizoriu. 
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În baza Raportului de activitate pentru anul 2015 prezentat de Consiliul de administrație, se 

supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a 

administratorilor pentru exercițiul financiar 2015, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) 

lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 3 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 

2015. 


