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PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGEA 
 
 

Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în 

sensul reducerii numărului membrilor Consiliului de 

administrație de la 7 (șapte) la 5 (cinci) membri, cu 

aplicabilitate de la data de 24.04.2017 – data încetării 

mandatului actualului consiliu de administrație - și rescrierea 

corespunzătoare a art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv  

 

În prezent, potrivit articolului 7 alin. (1) din Actul constitutiv al SIF Banat-Crișana, 

societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri. 

Legea nr. 31/1990 reglementează numărul minim de administratori ai unei societăți pe 

acțiuni în cadrul art. 137, după cum urmează: 

„(1) Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul 

acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu 

de administrație. 

(2) Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale 

de auditare sunt administrate de cel puțin 3 administratori.” 

Potrivit regulilor și principiilor unei guvernanțe corporative sănătoase, componența 

Consiliului și a comitetelor sale trebuie să prezinte un echilibru corespunzător în ceea 

ce privește competența, experiența, diversitate de gen, cunoștințele și independența 

membrilor, care să permită acestora îndeplinirea în mod eficient a îndatoririlor și 

responsabilităților avute în calitate de administratori ai societății. În acest sens, regulile 

de guvernanță corporativă (consacrate de Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei 

de Valori București) impun un consiliu de administrație format din cel puțin 5 (cinci) 

membri.  

În consonanță cu principiile guvernanței corporative, Consiliul de administrație al SIF 

Banat-Crișana consideră că reducerea numărului administratorilor poate asigura o 

coeziune mai strânsă între membri consiliului de administrație, o mai mare eficiență și 

operativitate în activitatea și funcționarea consiliului, precum și în luarea deciziilor de 

competența acestui organ societar.  

Potrivit art. 204 și art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, competența generală de a decide 

cu privire la modificarea actelor constitutive ale unei societăți aparține adunării generale 

extraordinare a acționarilor. Consiliul de administrație supune aprobării AGEA 

următoarea rezoluție: 
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REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 1 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății în sensul reducerii numărului membrilor 

Consiliului de administrație de la 7 (șapte) la 5 (cinci) membri, cu aplicabilitate de la data de 

24.04.2017 – data încetării mandatului actualului consiliu de administrație - și rescrierea 

corespunzătoare a art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut: 

”(1)Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de 

adunarea generală pe o perioadă de 4 ani,  cu posibilitatea de a fi realeși. În caz de vacanță a unuia 

sau mai multor administratori, ceilalți administratori, procedează la numirea de administratori 

provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.”  

 


