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PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 

Alegerea unui administrator pe locul rămas vacant, pentru un 

mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea 

mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017). 
 

SIF Banat-Crișana este administrată de un Consiliu de administrație compus din 7 membri, aleși 

de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.  

Având în vedere existența unui post vacant în Consiliul de administrație al societății, în data de 

14 iulie 2015, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a hotărât numirea domnului 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. 

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 domnului 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. 

Având in vedere situația prezentata,  Consiliul de administrație a inclus pe ordinea de zi a adunării 

generale a acționarilor convocata pentru 25/26 aprilie 2016 punctul privind alegerea pe locul 

vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea 

mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017). 

Începând cu data convocării AGOA (15.03.2016), societatea a publicat pe pagina de internet în 

secțiunea AGA, lista documentelor pentru dosarul de candidatură și condițiile de eligibilitate și 

incompatibilități pentru administratorii SIF Banat-Crișana. 

Termenul limită de depunere a candidaturilor a fost data de 21 martie 2016, ora 16:00 și a fost 

menționat în convocatorul AGOA.  Până la această dată, s-a înregistrat la Societate un dosar 

complet de candidatură pentru funcția de administrator al SIF Banat-Crișana, din partea 

domnului Ciucioi Ionel-Marian, nominalizat de membrii actuali ai consiliului de administrație, 

conform prevederilor art. 1371 din Legea 31/1990. Candidatul a fost trecut în lista disponibilă pe 

pagina de internet a societății în conformitate cu prevederile art. 117 alin(6) din Legea nr. 

31/1990. 

În data de 21 martie 2016 a mai fost depus la societate un dosar al unei persoane care intenționa 

să candideze pentru postul de administrator al societății. Din cadrul dosarului de candidatură 

depus lipsea nominalizarea din partea unui acționar al societății sau a unui membru actual al 

consiliului de administrație, condiție obligatorie cerută de art. 1371 din Legea nr. 31/1990, potrivit 

căruia „Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membri actuali ai 

consiliului de administrație sau de către acționari”.  

Urmare celor de mai sus, Consiliul de administrație a decis înscrierea domnului Ciucoi Ionel-

Marian pe lista candidaților pentru postul vacant de administrator și pe documentele de vot 

pentru AGOA din 25/26 aprilie 2016. 
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Informații privind candidatul sunt disponibile acționarilor pentru consultare pe pagina de 

internet a Societății, www.sif1.ro 

Ulterior alegerii de către AGOA, administratorul ales trebuie să accepte în mod expres numirea 

în funcția de administrator, în conformitate cu prevederile art.153^12 alin. (3) din Legea nr. 

31/1990. 

Totodată, ulterior alegerii de către AGOA, administratorul ales va fi supus autorizării de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile din  Regulamentul ASF 

nr. 14/2015. 

Pentru alegerea administratorului votul va fi secret conform prevederilor Legii nr. 31/1990. 

Procedura detaliată de vot privind alegerea administratorului este la dispoziția acționarilor pe 

site-ul societății la adresa www.sif1.ro, secțiunea AGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 7 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se alege domnul Ciucioi Ionel-Marian ca administrator pe locul rămas vacant în consiliul de 

administrație, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor 

aflați în funcție (24.04.2017). 
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