HOTARAREA Nr. 1/2016
a Adunării Generale a Acţionarilor
Societăţii „Uzina Mecanică SADU" S.A. filială a Companiei Naţionale
Romarm S.A adoptată în şedinţa din data de 14.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, si a Statutului Societăţii „Uzina Mecanică Sadu"
S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., cu sediul social în Bumbesti-Jiu,
str Parângului, nr 59, CUI: R014373832; J18/330/28.12.2001 ;
în baza Actului constitutiv al Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a
Companiei Naţionale Romarm S.A.;
In temeiul Ordinului ministrului economiei, comerţului si relaţiilor cu mediul de
afaceri nr. 282/28.03.2016 şi 325/11.04.2016, si a Hotărârii nr.'8 din 13.04.2016
adoptată de către A.G.O.A. a C.N „ROMARM " S.A ;
A
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filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., întrunită în data de 14.04.2016 la sediul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu participarea
reprezentantului Ministerului Economiei Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,
doamna IUGA MARIA-MARILENA şi reprezentantului C.N. „ROMARM " S.A,
doamna MATEI IULIANA-ELENA, după analizarea problemelor puse în discuţie
conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l Revocarea domnului Mihai Nicusor-Mircea din calitatea de membru şi
preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii UZINA MECANICA SADU
S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.
Art.2 Alegerea în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societătii
UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A a doamnei Candel
Aurora-Elena, [T
7 în baza Ordinului Ministrului economiei comerţului si relaţiilor cu
mediul de afaceri nr.325/11.04.2016, emis în acest sens.
Art.3 Alegerea in calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii
UZINA MECANICA SADU S.A filială a C.N. ROMARM S.A a domnului Vlădoiu
Luis, actual membru al Consiliului de Administraţie al societătii.
" Art.4 Durata mandatului noului administrator al Consiliului de Adrmmstraţie al
Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A filială a C.N R O M A R M ^ ^ ă b a i p n a
Candel Aurora-Elena, va fi până la data de 1 7 . 0 4 . 2 0 1 7 .
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Art. 5 împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având
atribuţii şi responsabilitati de director general al Societăţii UZINA MECANICA SADU
S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de
lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Gorj si
publicării acesteia în Monitorul Oficial, având în vedere prevederile art. 153l2,alin.(3),si
ale art. 15316 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările si
completărilor ulterioare.
Art. 6.1 Reprezentantul M.E.C.R.M.A. în A.G.A., doamna Iuga MariaMarilena, solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii UZINA
MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. să dispună transmiterea la
D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum si a tuturor documentelor
în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se vor face în
copie si în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.
Art. 6.2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine conducerii
administrative si conducerii executive a Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A.
filială a C.N. ROMARM S.A. conform legii si sub controlul corporativ al A.G.A.
societăţii.
Art. 7 In baza referatului conducerii societăţii Uzina Mecanica Sadu, nr. 1786
din 13.04.2016, aprobă începând cu 12. 04.2016, revocarea din funcţia de secretar AGA
a domnului Balaci Dorin, ca urmare a pensionării acestuia, şi numirea în această funcţie,
cu atribuţiile specifice, a doamnei Dănăiaţă Andreea, urmând să beneficieze de o
indemnizaţie lunară de 200 lei net, cu încadrarea în prevederile bugetare.
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Societatea „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM
S.A., str. Parângului, nr. 59, Bumbesti-Jiu, Judeţul Gorj, Cod Unic de
Inregistrare: 14373832; Atribut fiscal R, Nr. de ordine în Registrul Comerţului
J18/330/28.12.2001

HOTĂRÂREA Nr. 2/2016
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii „ U z i n a M e c a n i c ă S A D U " S.A. f d i a l ă a C o m p a n i e i N a ţ i o n a l e
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In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, si a Statutului Societăţii „Uzina Mecanică
Sadu" S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., cu sediul social în
Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: R014373832; J18/330/28.12.2001 ;
In baza Actului constitutiv al Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a
Companiei Naţionale Romarm S.A.;
In temeiul Ordinului ministrului Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul
de Afaceri nr. 509/30.05.2016, si a Hotărârii nr. 12 din data de 01.06.2016 adoptată de
către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM " S.A ;
A

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii „Uzina Mecanică Sadu"
S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., întrunită în data de 14.06.2016 la
sediul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei
Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, doamna OLTEANU ALINA şi
reprezentantului C.N. „ROMARM " S.A, doamna MATEI IULIANA-ELENA, după
analizarea problemelor puse în discuţie conform ordinei de zi, în unanimitate de voturi,
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Având in vedere:
- Hotărârea
Consiliului
de Administraţie
al companiei
cu nr.
5/20.04.2016 privind avizarea situaţiilor financiare ale celor 15 filiale,
- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4/19.04.2016 prin care se
avizează situaţiile financiare pentru anul 2015 si se aprobă raportul
administratorilor,
- Opinia exprimată în raportul său de către auditorul
financiar
independent Cabinet Expertize Audit Financiar Manolescu Florin Galaţi,
a) Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2015, avizate de conşiliţilde
administraţie al filialei şi de consiliul de administraţie al companiei.
b) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii, j/f gSALA >V
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*
T
VS. ACŢIONARILOR 7/1
J / f
V^ir.fcj^'

c) împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuţii şi
responsabilitati de director general al Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A.
filială a C.N. ROMARM S.A în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor
prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. si înregistrării
acesteia la Oficiul Registrului Comerţului.
2. Se solicită conducerii executive şi administrative a filialei o informare cu
privire la aspectele semnalate in raportul de audit, privind contractele încheiate cu
anumiţi furnizori/beneficiari raportat la totalul cifrei de afaceri, privind litigiile
nerezolvate, privind situaţia juridică a terenurilor şi a documentaţiilor pentru emiterea
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, cauzele care au condus la
nefinalizarea acţiunilor de majorare a capitalului social cu titlurile deja obtinute, iar
acolo unde este cazul se solicită remedierea situaţiei.
Totodată, se solicită conducerii executive si administrative prezentarea unui
Program de măsuri detaliat pentru reducerea şi recuperarea pierderilor contabile,
creşterea capitalului propriu, reducerea volumului creanţelor si plăţilor restante, găsirea
de soluţii pentru obţinerea de rezultate pozitive din activitatea de exploatare şi intrarea
societăţii pe un trend pozitiv, remedierea situaţiei privind incidenţa alin. (4) al art.
153 A 24 din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi luarea măsurilor necesare de evitare a intrării sub incidenţa art. 9
din O.U.G. nr. 25/2014.
3.1. Descărcarea de gestiune, în baza raportului administratorilor si a opiniei
exprimate de auditorul financiar independent in raportul său precum şi cu respectarea
prevederilor art. 126, art. 155, art. 144'-144 4 si art. 186 din Legea nr. 31/1990, nu
absolvă conducerea administrativă si executivă de răspunderea privind eventuala
săvârsire a unor fapte prevăzute de legea civila sau penală.
3.2. Conducerea societăţii Uzina Mecanică Sadu S.A. va intreprinde demersurile
necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct
sau indirect o participare majoritară, cu modificările si completările ulterioare, si
pentru aplicarea prevederilor din Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 in
limitele stabilite de lege.
3.3. întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor
conţinute in documentele înaintate care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri,
pentru respectarea standardelor, practicilor şi politicilor contabile referitoare la
întocmirea situaţiilor financiare şi notele anexe la acestea aferente exerciţiului financiar
al anului 2015 si determinarea rezultatului exerciţiului financiar, ale Codului fiscal si
ale tuturor prevederilor legale aplicabile in vigoare, ale Ordinului Ministrului finanţelor
publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările
si completărilor ulterioare, astfel încât să nu fie aduse prejudicii societăţii, companiei
naţionale si Statului Roman, revine conducerii executive si a d m i n i s t r a r i ^ ^ ^ l i a l e i
Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.
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4. Se solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la
D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.A., procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în
forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în
copie, in termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.
5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii
administrative şi conducerii executive a Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A. în
conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari în cadrul A.G.A. şi sub
controlul corporativ al A.G.A. societăţii.

ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR

Reprezentantul Min. Economiei
Comerţului si Relaţiilor cu Mediul
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MATEI IULIANA-ELENA

Secretar A.G.A.
DÂNÂI AŢĂ ANDREEA
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Societatea „Uzina Mecanică S a d u " S.A. filială a Companiei Naţionale
R O M A R M S.A., str. Parângului, nr. 59, Bumbesti-Jiu, Judeţul G o r j , Cod Unic
de înregistrare: 14373832; Atribut fiscal R, Nr. de ordine în Registrul
Comerţului J18/330/28.12.2001

HOTĂRÂRE A Nr. 3/2016
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii „Uzina Mecanică SADU" S.A. filială a Companiei Naţionale
Romarm S.A adoptată în şedinţa din data de 21.07.2016

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, si a Statutului Societăţii „Uzina Mecanică
Sadu" S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., cu sediul social în
Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: R014373832; J18/330/28.12.2001 ;
In baza Actului constitutiv al Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a
Companiei Naţionale Romarm S.A.;
In temeiul Ordinelor ministrului Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul
de Afaceri nr. 771/12.07.2016 si nr. 681/28.06.2016, si a Hotărârii nr.' 19 din data de
13.07.2016 adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM " S.A ;
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii „Uzina Mecanică Sadu"
S.A. filială a Companiei Naţionale ROMARM S.A., întrunită în data de 21.07.2016 la
sediul C.N. ROMARM S.A'., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei
Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, domnul ŞANDRU ION,l'
f
'-şi reprezentantului C.N.
„ROMARM" S.A, doamna.MATEI IULIANA-ELENA/
..după analizarea problemelor puse în discuţie
î:
conform ordinei ,4c zi, în unanimitate de voturi,
A

HOTĂRĂŞTE:
1. Având in vedere:
- Referatele prezentate de conducerea executiva a Societăţii Uzina
Mecanica Sadu S.A.- filiala a C.N. ROMARM S.A.
- Hotărârea nr. 5/09.05.2016 a Consiliului de Administraţie al Societăţii
Uzina Mecanica Sadu S.A.- f.liala a C.N. ROMARM S.A.
- Referatul nr. E3.25/1 1.05.2016 prezentat de conducerea executiva a
C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea nr. 6/13.05.2016 a Consiliului de Administraţie al companiei
C.N. ROMARM S.A.
N
a) Aprobarea numirii firmei CABINET EXPERTIZE si
MANOLESCU FLORIN, cu sediul în Galaţi, B-dul Dunărea nr. 21, Cl?(Şl5®M&

auditor financiar extern al filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A., pentru
auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2015, şi a încheierii contractului de
prestări de servicii cu valabilitate până la data de 31.07.2016.
întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare şi a
procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului
financiar extern şi încheierea contractului de prestări de servicii astfel încât să nu fie
aduse prejudicii societăţii, revine filialei Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.
şi reprezentanţilor legali ai acesteia.
2. Având in vedere:
- Prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari
unici sau
majoritari sau deţin direct sau indirect o participare majoritară, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind
aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli,
precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
UZINA MECANICĂ SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A. si
anexele acestuia;
- Referatul prezentat de conducerea executivă a filialei Societatea
UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A..;
- Nota de fundamentare, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli,pe anul
2016, prezentată de conducerea executivă a Societăţii UZINA
MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM S.A.;
Referatul privind avizarea proiectelor de Buget de Venituri si Cheltuieli
¿ ^

H)

pe anul 2016 ale filialelor C.N. ROMARM S.A. nr. 1237/06.04.2016,
prezentat de conducerea executivă a C.N. ROMARM S.A.;
- Hotărârea Consiliului ^ e administraţie al C.N. ROMARM S:A. nr.
4/08.04.2016,
a) Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltllieli al Societăţii
UZINA MECANICĂ SADU S.A filială a C.N. ROMARM S.A.aferent exerciţiului
financiar 2016, in forma si conţinutul avizate de către Consiliile de Administraţie ale
filialei si companiei, urmând ca acesta sa fie aprobat prin ordin comun al ministrului
economiei, comerţului si relaţiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanţelor publice
si al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
b) Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A. fiiială a C.N. ROMARM S.A va
întreprinde demersurile necesare pentru aplicarea prevederilor din Bugetul de Venituri
si Cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2016 in limitele stabilite de
lege.
c) Se solicită Consiliului de Administraţie întocmirea unui plan pe termen
mediu/lung cuprinzând măsuri clare, termene si responsabilităţi bine definite, precum
si impactul măsurilor propuse asupra situaţiei economice, patrimoniale si juridice, si
asupra indicatorilor economico-financiari pentru perioada avută in vedere.

d) Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor in sumele prevăzute in
Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administraţie si conducerii
executive a Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A. filială a C.N. ROMARM
S.A.
3. Având in vedere Ordinul ministrului economiei, comerţului si relaţiilor cu
mediul de afaceri nr. 718/05.07.2016:
a) revocarea domnului Sanda Adrian din calitatea de membru al Consiliului de
Administraţie al Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A.;
b) alegerea in calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al filialei
Societatea UZINA MECANICA SADU S.A. a doamnei Niculescu Magdalena,
U.,
....
.
,
in
locul domnului Sanda Adrian;
c) durata mandatului noului administrator, doamna Niculescu Magdalena, va
fi până la data de 17.04.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor
in condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările si completările ulterioare.
d) împuternicirea Directorului Comercial Dijmărescu Nicolae, având atribuţii
şi responsabilitati de director general al Societăţii UZINA MECANICA SADU S.A.
filială a C.N. ROMARM S.A în vederea efectuării tuturor formalităţilor prevăzute de
lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. Oficiul Registrului Comerţului şi
publicării acesteia in Monitorul Oficial.
4. Se solicită
la D.P.A.P.S. a
documentelor în
mentionate se va
acestora.

preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea
hotărârii A.G.O.A., procesului-verbal, precum şi a tuturc 1
forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus
face în copie, in termen de cel mult 5 zile de la data finalizări:
•

5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii
. administrative şi conducerii executive a Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A. în
conformitate cu hotărârile adoptate, conforr^ legii,, de acţionari în cadrul A.G.O.A. o.
sub controlul corporativ al A.G.A. so&ietăţii.
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Reprezentantul C.N. ROMARM S.A.

