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HOTARAREA NR.7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 30.07.2020

t

in temeiul Legii societdlilor nr. 3lllgg},republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare si a H.G. 979/2000, privind infiinfarea C.N. ROMARM S.A. cu modifiidrile gi
completdrile ulterioare, al prevederilor actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. gi ale
actului constitutiv al filialei Societatea CARFIL S.A.;
in temeiul Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.
2594/30.07 .2020 si a Hotrrdrii A.G.A. CN ROMARM S.A. nr.55/30.07.2020;
Adunarea Generald a Actionarilor a S. CARFIL S.A., intrunitd in data de
30.07.2A20, la sediul Ministerului Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri,
legal constituitd, cu respectarea prevederilor din Statutul S. CARFIL S.A., cu
participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri in
AGA, domnul Ion $ANDRU si a reprezentantului C.N. Romarm S.A., domnul Dumitru
MISCHIE,

HorARAgrE:
1. Aprobarea situaliilor financiare anuale aferente exerci{iului financiar 2019, in
condiliile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanlelor publice
nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situaliile
financiare anuale individuale qi situaliile financiare consolidate, iu modificdrile si
complet6rile ulterioare.
Se solicitd conducerilor administrativd qi executivd ale filialei sd intreprinda toate
demersurile necesare in vederea remedierii problemelor asupra cdroru auditorul
independent atrage atenlia la capitolul "Evidenlierea unor aspecte" qi in vederea
respectdrii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 2612013 privind intdrirea disciplinei

L

financiare

la nivelul unor operatori economici la

aare statul sau ,nita1il.
administrativ-teritoriale sunt aclionari unici ori majoritari sau delin direct sau
indirect o participalie majoritard,, precum gi intocmirea qi prezentarea in proxima
A.G.A. a unui plan de mdsuri care sI conducl la recuperarea pierderilor aferente
situaliilor financiare.
Responsabilitatea pentru legalitatea qi exactitatea datelor prevdnfie in ditualiile
financiare qi notele anexe la acestea , aferente exericiului financiar al anului Z1tg,
pentru respectarea standardelor, practicilor gi politicilor contabile, precum qi pentru
determinarea reniltatului exerci{iului financiar aferent anului 2019, ievine
Consiliului de Administrafie gi conducerii executive ale filialei Societatea CARFIL

2.

S.A.
Desc6rcarea de gestiune a administratorilor filialei Societatea CARFIL S.A. pentru
activitatea desftqurati in exerciliul financiar 2019, in conformitate cu prevederile
art. l l 1, alin. 2, lit. d qi cu respectarea prevederilor art. 144 ind. l-144 inO. + si art.
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3.

186 din Legea societdlilor nr. 3111990, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, inbaza Raportului administratorilor qi a Raportului auditorului financiar
extern.
Se imputerniceqte Directorului General al filialei Societatea CARFIL S.A. in
vederea semndrii documentelor necesare privind inregistrarea qi publicarea hot5rdrii
A.G.O.A., persoana imputernicit5 put6nd delega unei alte persoane, salariatd a
filialei, mandatul sdu cu privire la indeplinirea formalitalilor menlionate mai sus.
Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei gi

Reprezentant al C.N. ROMARM S.A.
in Adunarea General6 a Acfionarilor

A

Mediului de Afaceri
in Adunarea Generald a Ac(ionarilor
ION

MISCHIE DUMITRU
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Preqedintele Consiliului de administralie

al Filialei S. CARFIL S.A.
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Secretar A.G.A.

CameliaHORGA
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