
HOTARAREA NR. 46 

A ADUNARll GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 

ACTIVE CONEXE S.A. DIN 06.01.2021, ORA 10.00 

Avand in vedere dispozitiile Legii 31/1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare, cele ale art. 121 din acelasi act normativ, precum si cele ale Actului 

Constitutiv al societatii, in baza Procesului Verbal încheiat cu ocazia AGOA a ACTIVE CONEXE 

S.A. desfasurata in data de 06.01.2021, ora 10.00, constatandu-se indepliniriea prevederilor 

legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea: 

HOTARARE 

1. Se APROBA profilul consiliului de administratie si a membrilor consiliului de administratie conform 

prevederilor OUG 109/2011 si HG 722/2016, a deciziei Comitetului de Nominalizare si Remunerare 

constituit la nivelul societatii prin care s-a aprobat Planul de selectie - componenta integrala care 

cuprinde si Profilul candidatului si profilul Consiliului de administratie, documente transmise la

AAAS prin adresa Active Conexe nr.1240/26.11.2020, înregistrata la AAAS cu nr. 13437 /26.11.2020,

dupa cum urmeaza:

"Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului Îşi propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul 

de Administratie al Societătii ACTIVE CONEXE S.A pentru un mandat de 4 ani. 

Cerinte minimale pentru cei 5 membri ai consiliului de administratie: 

• studii superioare cu experientă de cel putin 5 ani; 

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aibă studii economice cu 

experientă de cel putin 5 ani În domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar; 

• cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie să aibă studii juridice cu 

experientă de cel putin 5 ani in domeniul juridic; 

• În mod obligatoriu, În selectia candidatilor se va avea în vedere evitarea situatiilor de conflict de 

interese sau incompatibilităti. 

• nu poate fi mai mult de un membru din rândul functionarilor publici sau altor categorii de 

personal din cadrul autoritătii publice tutelare ori din cadrul altor autorităti sau institutii publice; 

• majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi şi

independenti, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; 

• mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani; 

• o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăti 

sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. 

• Art. 28 din OUG 109/2011, stipuleaza urmatoarele: 

o Alin (1) ln cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie 

este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, .. „ •• „ 
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o Alin (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii

economice sau juridice şi experienţă În domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau

financiar de cel puţin 5 ani.

Alin (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează În prevederile 

afin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii 

de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii 

publice. " ... etc.; 

2. Se APROBA imputernicirea domnului Alexandru Stefan Lazar, angajat al societatii, cu 

domiciliul in str. ......., nr.., bi. .., sc.. et. ., ap. ., sector ., Bucuresti, posesor al Cartii de Identitate 

seria .., nr. ......, avand CNP ............. ca în legatura cu societatea Active Conexe SA Bucuresti sa 

indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Bucuresti.

Aceasta Hotarare a fost adoptata în sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ACTIVE 

CONEXE S.A. din data de 06.01.2021. 

Presedinte sedinta, Secretar, 

Ion - Adrian Teleasa Alexandru Stefan Lazar 

  - ----
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