
S.C. T E R M O CALOR CONFORT SA., cu sediul social i n municipiul Pi teşt i , strada Calea 
Bucureşt i , bl.U4, Mezanin, judeţu l Argeş , înreg is t rata Ia Oficiul Registrul Comer ţu lu i Argeş 
sub nr. J03/880/10.09.2010, având codai de înregistrare fiscala RO 27374805, Capital social 
v ă r s a t : 5.539.000 lei 

A D U N A R E A GENERALA A ACŢIONARILOR 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la fixarea număru lu i membrilor Consiliului de admin is t ra ţ ie si 

alegerea acestora la S.C. T E R M O CALOR CONFORT SA. 
pentru mandatul 2013-2017 

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în 
şedinţă ordinara, legal constituita la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 99,520% 
din capitalul social al societăţii; 

Văzând Certificatul de înregistrare al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. la Oficiul 
Registrul Comerţului Argeş nr.J()3/880/ din 10.09.2010, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR 
CONFORT S.A.; 

Ţinând cont de faptul că procesul de evaluare/selecţie a candidaturilor pentru postul de 
administrator/membru în Consiliul de Administraţie al S.C. TERMO CALOR CONFORT, pentru 
mandatul 2013-2017 , s-a finalizat în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. 109/2011; 

Urmare discuţiilor şi propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat şi a votului secret 
exprimat de membrii A.G.A.. 

In temeiul dispoziţiilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu 
modificările ulterioare şi ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A,, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

A r t . l (1) începând cu data de 01.05.2013 , se constată expirarea mandatului membrilor 
interimari ai Consiliului de Administraţie interimar ai S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. format 
din Istrate Ion, Cerbureanu Iosif, Boncea Mariana, Loghin Sepnmiu, Pop eseu lonuţ potrivit Hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor nr. 2/07.03.2013. 

(2) Administratorii prevăzuţi la art.l, alini nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea 
exerciţiului financiar al anului 2013 vor prezenta raport asupra activităţii desfăşurate pentru perioada 9 
septembrie 2012 -30 aprilie 2013. 

Art.2 Se aprobă numărul de 5 membri pentru componenţa Consiliului de Administraţie al 
S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.. 

Art.3 (1) Se aleg în funcţia de administrator al S.C. TERMO 
următori i : 

dl Dorobanţo Nicolae-Valentin, domiciliat în I 
~|01 semT| 

. cetăţenia română; 

CALOR CONFORT S.A. 

la data de I 
dl Ghită Manus. domiciliat în 

CI seria 
Icetăţema română; 

la data de 

• 



Goncearu Horia-Radu , domiciliat în 

dl Istrate Ion, domiciliat în | 
| CI serial 

cetăţenia română; 
Popescu lonuţ, domiciliatf 

_JCI seria L 
_ cetăţenia română; 

(2) Administratorii prevăzuţi la art.3 alin i îţi vor desfăşura mandatul pe perioada 
01.05.2013 - 30.04.2017. 

Art.4 Actul Constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. se modifică în mod 
corespunzător, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. 

Ait.5 Delegăm prin prezenta pe D l Popescu Cioacă Constantin, carte de identitate serie 
salariatul societăţii încadrat în funcţia de consilier juridic să înregistreze, 

să modifice şi să completeze actul constitutiv al societăţii 
Art.6 Consiliul de Administraţie al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va efectua 

demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr.26/1990 
privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum si OUG 
109/2011 pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri. 

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A G A. 
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