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Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2016 –  26 aprilie 2016 de către un Consiliu 

de administrație compus din 7 membri, dintre care unul provizoriu (CIUCIOI Ionel-Marian) numit 

de catre Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana SA la data de 14 Iulie 2015, avizat de catre 

ASF prin avizul nr. 312/16.09.2015. 

 

Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: 

▪ Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA 

▪ Octavian Avrămoiu – Vicepreședinte CA 

▪ Ștefan Dumitru – membru CA  

▪ Valentin Chiser – membru  CA  

▪ Ion Stancu – membru CA   

▪ Dan Weiler – membru CA 

▪ Ionel-Marian Ciucioi  – membru CA (provizoriu) 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26 aprilie 2016 l-a ales pe domnul CIUCIOI Ionel-

Marian in funcția de administrator al SIF Banat-Crișana pe locul vacant, cu o durata a mandatului 

valabila pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (24 Aprilie 2017). Ca 

urmare societatea a fost administrată în intervalul 26 aprilie 2016 –  31 decembrie 2016 de către 

un Consiliu de Administrație compus din 7 membri avand urmatoarea componența: 

▪ Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA 

▪ Octavian Avrămoiu – Vicepreședinte CA 

▪ Ștefan Dumitru – membru CA  

▪ Valentin Chiser – membru  CA  

▪ Ion Stancu – membru CA   

▪ Dan Weiler – membru CA 

▪ Ionel-Marian Ciucioi  – membru CA 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30 August 2016 a aprobat modificarea 

Actului Constitutiv al societatii in sensul reducerii numarului membrilor Consiliului de 

Administratie de la 7 la 5 membri cu aplicabilitate de la data de 24 Aprilie 2017, modificare 

aprobata de catre ASF prin avizul nr. 296/09.11.2016. 

În cursul anului 2016 Consiliul de Administrație al SIF Banat–Crișana SA s-a întrunit de 31 de ori 

conform prevederilor statutare.  

Convocarea membrilor Consiliului de Administrație s-a realizat conform Procedurii privind 

convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație al SIF Banat-Crișana. 

Prezența membrilor Consiliului de Administrație la ședințele convocate în cursul anului 2016 a fost 

în conformitate cu prevederile legale. 

Ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de către domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, 

Președintele Consiliului de Administrație. 

Au fost emise, ca rezultat al ședințelor Consiliului de Administrație un număr de 133 de hotărâri 

de gestiune privind activitatea curentă a societății. Toate hotărârile au fost luate cu votul „pentru” 

al majorității celor prezenți. 

Din cele 133 de Hotărâri ale Consiliului de Administrație emise în perioada analizată : 

▪ 88 au fost hotărâri cu obiectiv bine determinat necesitând îndeplinire; 

▪ 45 au fost hotărâri de aprobare a procedurilor, a rapoartelor obligatorii și a rapoartelor de 

activitate: 

• 28 hotărâri pentru aprobarea reglementărilor interne și a unor proceduri de lucru;  
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• 17 hotărâri pentru aprobarea rapoartelor periodice obligatorii anuale, semestriale 

și trimestriale transmise către CNVM/ASF, BVB, MFP și pentru aprobarea rapoartelor 

de activitate ale administratorilor, departamentelor, direcțiilor și compartimentelor; 

 

Din analiza modului în care au fost îndeplinite cele 133 hotărâri luate de către Consiliul de 

Administrație, rezultă că acestea au fost în totalitate îndeplinite. 

 

 

Bogdan–Alexandru Drăgoi 

Președinte al Consiliului de Administrație 

al SIF Banat-Crișana 
 


