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PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI AGOA 

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 

activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018. 

 

La data de 1 ianuarie 2018, componența Consiliului de administrație al SIF Banat-Crișana 

(conform Aviz ASF nr. 405/13.07.2017) a fost următoarea: 

▪ Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA 

▪ Radu-Răzvan Străuț – Vicepreședinte CA 

▪ Sorin Marica – membru CA 

▪ Marcel Heinz Pfister – membru CA 

În conformitate cu prevederile art. 137^2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale art. 7 

alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana, întrunit 

în ședința din data de 16 ianuarie 2018, a aprobat numirea domnului Ionel-Marian CIUCIOI în 

funcția de administrator provizoriu al SIF Banat-Crișana până la întrunirea adunării generale a 

acționarilor, fiind autorizat în această calitate prin avizul ASF nr. 99 / 04.04.2018. 

AGOA din 26 aprilie 2018 l-a ales pe Ionel Marian CIUCIOI în funcția de administrator pe locul 

vacant din Consiliul de Administrație, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la 

expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv până la data de 24.04.2021.  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Autorizația nr. 245/25.10.2018 a autorizat 

modificările intervenite în documentele SIF Banat-Crișana ca urmare a modificării componenței 

Consiliului de Administrație al societății, prin numirea dlui Ionel Marian Ciucioi în funcția de 

administrator al Societății, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 26.04.2018.  

La data de 31 decembrie 2018, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: 

▪ Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA 

▪ Radu Răzvan Străuț – Vicepreședinte CA 

▪ Sorin Marica – membru CA  

▪ Marcel Heinz Pfister – membru  CA 

▪ Ionel-Marian Ciucioi  – membru CA 

În baza Raportului pentru anul 2018 prezentat de Consiliul de administrație, se supune spre 

aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor 

pentru exercițiul financiar 2018, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea 

nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

Bogdan-Alexandru DRĂGOI 

Președinte al Consiliului de Administrație 

 

 


