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Notă de fundamentare
privind avizarea/aprobarea revocării Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.,
prin care a fost aprobată reducerea participației societății la capitalului social al
Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al S. Minprest Serv S.A. și
structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit ,, Raportului de expertiză
contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019”,
ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16
decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă
actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA
Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației societății la
capitalul social al Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv
S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit „ Raportului de
expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din
17.12.2019”

1. Subiectul supus avizarii/aprobarii
Avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor a revocării Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care a fost aprobată
reducerea participației societății la capitalului social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea
capitalului social al S. Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A.
potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr.
21092 din 17.12.2019, ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din
data de 16 decembrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă
actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A.
nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației societății la capitalul social al Minprest Serv
S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății
Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019
completată cu nr. 21092 din 17.12.2019.

2. Temei legal
■
■
■

Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare',
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A. nr. 6 din 09.08.2012;

■
■
■

■

Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;
Actul constitutiv al Societății Minprest Serv S.A.;
Hotărârea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 32 din data de
24.03.2022;
Hotărârea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 36 din data de
04.04.2022.

Legea societăților nr. 31/1990
.. Art. 113. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru:
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
Art. 207. (1) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale:
b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale:
c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

Art. 208. (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în
care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. ”

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
„Art. 21. (1) Imobilele - terenuri și construcții - preluate în mod abuziv, indiferent de destinație, care sunt
deținute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie
națională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice centrale
sau locale este acționar ori asociat majoritar, de o organizație cooperatistă sau de orice altă
persoană juridică de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptățite, în natură, prin decizie
sau, după caz, prin dispoziție motivată a organelor de conducere ale unității deținătoare.
(3) După emiterea deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de conducere ale
societăților comerciale prevăzute la alin. (1) și (2) vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la reducerea capitalului social cu valoarea
bunului imobil restituit și la recalcularea patrimoniului. Cota de participație a statului sau a
autorității administrației publice ori, după caz, a organizației cooperatiste se va diminua în mod
corespunzător cu valoarea bunului imobil restituit."

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A. nr. 6 din 09.08.2012
„Aprobă înregistrarea calității de acționar al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia
S.A. la S.C. U.E.F. Motru S.A., S.C. Medserv Min S.A., S.C. Minprest Serv S.A. și aprobă delegarea
către Directorat, pe întreaga durată în care Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia
S.A. este acționar, a competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte
interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor S.C.
U.E.F. Motru S.A., S.C. Medserv Min S.A., S.C. Minprest Serv S.A., de mandatare a
reprezentanților Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea efectuării
operațiunilor necesare administrării celor trei societăți, precum și a delegării competențelor
privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți. "

Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia
13.2 Adunarea Generală Extraordinară are următoarele competențe și atribuții:
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n) orice alte hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

13.3 Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în articolul 13.2 de mai sus sau de lege
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:
fi achiziționarea, prin transfer, subscriere sau în alt mod. a oricăror acțiuni sau titluri de creanță
sau a altor participat ii la orice societate, corporație sau entitate, sau transferul acestora sau alt tip
de înstrăinare a acestora sau reducerea participației sau intereselor Societății.

3. Necesitate/Oportunitate
Având în vedere:
■Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic
Oltenia S.A. nr. 16 din 31.08.2020 prin care s-a aprobat reducerea participației societății la capitalul
social al Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura
acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză contabilă
extrajudiciară nr. 5/25.09.2019. completată cu nr. 21092 din 17.12.2019.

■Decizia definitivă a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021,
pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020 prin care a fost respinsă actualizarea mențiunilor din
evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind
reducerea participației S. C.E. Oltenia S.A. la capitalului social al S. Minprest Serv S.A., reducerea
capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A.
potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr.5/25.09.2019, completată cu nr. 21092
din 17.12.2019.

■Prevederile art. 13.3, litera f) din Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia
S.A.
■Hotărârea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 36 din 04.04.2022,
prin care s-a dispus prezentarea unei note de fundamentare privind avizarea/aprobarea revocării
Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
Complexul Energetic Oltenia S.A.,

este necesară avizarea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere al societății și aprobarea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a
revocării Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

4. Prezentarea generală a subiectului
Societatea Minprest Serv S.A. a fost înființată în anul 2002, în baza Hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A. Tg-Jiu nr. 7/25.07.2002,
prin externalizarea din cadrul societății a activităților de prestări servicii de curățenie și intervenții
pentru stingerea incendiilor.

în conformitate cu Actul constitutiv actualizat, Societatea Minprest Serv S.A. este
administrată în sistem unitar, având sediul în județul Gorj, orașul Rovinari, localitatea Vîrț, nr. 263,
CUI 14814483, fiind înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J18/298/2002. Obiectul principal de
activitate al societății îl constituie ..Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a
acestora”, având codul CAEN nr. 8425. Capitalul social subscris este de 400.000 lei, din care aport
în natură 280.000 lei și aport în numerar de 120.000 lei, tipul de participare fiind de stat și privat.
Capitalul social a fost vărsat integral, astfel: în natura 269.526,70 lei și în numerar 130.473,30 lei.
numărul total de acțiuni este de 4000, iar valoare unei acțiuni este de 100 lei. Din capitalul social al
Minprest Serv S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține valoarea de 380.000 lei,
reprezentând 3.800 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de
95%.
în anul 2004, în conformitate cu Hotărârea nr. 2 din 17.02.2004 a Adunării Generale a
Acționarilor Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A. și pe baza Protocolului de predare-
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primire nr. 2475 din 30.04.2004 încheiat între Compania Națională a Lignitului Oltenia S.A. și
Societatea Minprest Serv S.A., a fost transferat ca aport de capital în natură, un teren în suprafață de
3930.86 mp situat în partea de sud a orașului Târgu-Jiu, în valoare de 70.755.60 lei.

Terenul menționat mai sus, în suprafață de 3930.86 mp situat în Târgu-Jiu, str. 9 Mai, nr.
cadastral 5376, înscris în CF nr. 13447/N a municipiului Tg.-Jiu, a făcut obiectul solicitării de
restituire a d-lui Tașcău Vasile-Dănuț și a d-nei Diaconescu Dora-Elena, în temeiul Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989.
Prin sentința civilă nr. 40/06.02.2018 a Tribunalului Gorj, pronunțată în dosarul nr.
938/95/2017, a fost admisă contestația formulată de reclamanta Diaconescu Dora-Elena în sensul
anulării Hotărârii nr. 1 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății Minprest Serv S.A. la
data de 26 ianuarie 2017 (în care se respinge Notificarea nr. 335 din 14.02.2002 a d-lui Tașcău
Vasile-Dănuț și a d-nei Diaconescu Dora-Elena) și obligării Societății Minprest Serv S.A. la
restituirea în natură a imobilului, respectiv a terenului în suprafață de 3.930,86 mp. situat în Tg.-Jiu.
str. 9 Mai, nr. cadastral 5376.

împotriva sentinței civile nr. 40/06.02.2018 a Tribunalului Gorj, Societatea Minprest Serv SA
a formulat recurs la Curtea de Apel Craiova. Instanța a respins ca nefondat apelul declarat de
Societate, iar sentința a rămas definitiva prin Decizia nr 1731/14.06.2018, anexa 1.
Prin Hotărârea nr. 9 din 31.08.2018 a Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.,
Directorul General al Societății a fost împuternicit să ducă la îndeplinire art. 1 din hotărâre care
prevedea următoarele:

„Art. 1. Se pune în Executare sentința civilă nr 40/06.02.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj,
secția 1 civilă, în Dosarul nr. 938/95/2017 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1731/2018 din
data de 14 iunie 2018 a Curții de Apel Craiova secția 1 Civilă a aceluiași dosar prin care obligă
Minprest Serv SA să restituie reclamantei Diaconescu Dora Elena. în natură, terenul de 3930,86
mp, situat în Târgu-Jiu, strada 9 mai, cu nr. cadastral 5376, înscris în cartea funciară 13447/M a
municipiului Târgu-Jiu."
Prin Procesul-verbal de predare-primire nr. 12046 din 09.07.2019, anexa 2, terenul în
suprafață de 3930,86 mp situat în Tg.-Jiu str. 9 Mai. nr. cadastral 5376, înscris în CF nr. 13447/N a
municipiului Tg.-Jiu a fost restituit în natură doamnei Diaconescu Dora Elena.
în urma restituirii terenului în suprafață de 3930,86 mp situat în Tg.-Jiu str. 9 Mai, nr.
cadastral 5376, înscris în CF nr. 13447/N a municipiului Tg.-Jiu, Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
prevede la art. 21, alin. (3) următoarele: „După emiterea deciziei de restituire în natură a
imobilelor, organele de conducere ale societăților comerciale prevăzute la alin. (1) și (2) vor
proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la
reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit și la recalcularea patrimoniului. "

Legea societăților nr. 31/1990, prevede la art. 207 modalitățile prin care poate fi redus
capitalul social al unei societăți comerciale, iar la art. 208 aceasta prevede când și în ce fel se
finalizează procedura de reducere a capitalului social al unei societăți comerciale.
Atribuțiile Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt prevăzute la art. 113 din Legea
societăților nr. 31/199, iar în Actul constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., la art.
13.3, litera f) se stipulează faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
Complexul Energetic Oltenia S.A. hotărăște asupra reducerii participației și implicit a capitalului
social al oricărei societăți la care S. C.E. Oltenia S.A. este acționar.
Pentru a proceda la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit și la
recalcularea patrimoniului ca urmare a punerii în executare a Sentinței civile nr 40/06.02.2018
pronunțată de Tribunalul Gorj, secția 1 civilă, în Dosarul nr. 938/95/2017, rămasă definitivă prin
Decizia civilă nr. 1731/2018 din data de 14 iunie 2018 a Curții de Apel Craiova, au fost parcurse de
următoarele etape:
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V în data de 06.11.2018 a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv
S.A., având ca punct pe ordinea de zi „Nota de informare privind reducerea capitalului social al
Minprest Serv S.A. în urma restituirii terenului în suprafață de 3.930,86 mp situat în Târgu-Jiu, str.
9 Mai ca urmare a punerii în executare a Sentinței Civile nr. 40 din data de 6 Februarie 2018
rămasă definitiva prin Decizia Civila nr. 1731 din data de 14 Iunie 2018 a Curții de Apel
Craiova". în urma analizei efectuate asupra materialelor puse la dispoziție de către Societatea
Minprest Serv S.A., acționarul majoritar S. CE Oltenia S.A. a dispus consemnarea în procesulverbal al ședinței, solicitarea către conducerea administrativă și executivă a Minprest Serv S.A. de a
clarifica neconcordanțele privind situația capitalului social înregistrat în evidența contabilă și cel
care figurează la Oficiul Registrului Comerțului Gorj, precum și clarificarea situației terenului în
suprafața de 3.930.86 mp situat în Tîrgu -Jiu. str. 9 Mai, referitoare la cuprinderea sau nu a acestuia
în capitalul social al Minprest Serv S.A.
V Ca urmare a solicitării acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A., Societatea Minprest Serv
S.A. a contractat serviciul de expertiză efectuat de Cabinetul Expert Contabil Enea Constantin,
acesta prezentând Raportul de expertiza contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată
cu nr. 21092 din 17.12.2019, anexa 3, prin care expertul și-a exprimat opinia în ceea ce privește atât
situația capitalului Minprest Serv S.A. subscris și vărsat în natură și numerar, cât și situația
terenului în suprafață de 3930,86 mp, în valoare de 70755.60 lei care a fost restituit doamnei
Diaconescu Dora Elena prin Procesul verbal de predare-primire nr. 12046 din 09.07.2019.
Facem precizarea că obiectivele Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din
25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019 au fost următoarele:
„ 1. Stabilirea structurii capitalului social cu defalcarea aportului în natură (de unde să
rezulte dacă bunurile imobile aduse ca aport la capital de către acționarul majoritar S.C.E.
Oltenia SA sunt incluse în capitalul social al societății) respectiv aportul în numerar al tuturor
acționarilor.
2. Să se precizeze modalitatea prin care se pot corela înregistrările din contabilitatea
societății privind capitalul social cu valoarea terenului cu datele înregistrate la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Gorj.
3. Să se stabilească noile cote de participare la profit pentru toți acționarii MINPREST SER V
SA. în eventualitatea reducerii capitalului social cu valoarea terenului situat în Tg-Jiu, str. 9 Mai.
în valoare de 70. 755,60 Ron. "

iar concluziile prezentate de expert în raport au fost:
„1.MINPREST SERV SA are acționar majoritar cu capital social de 380.000 lei pe CE
Oltenia SA. Bunurile aduse ca aport la capitalul social se regăsesc înregistrate în evidența
contabilă a MINPREST SERV SA, cu excepția bunurilor care au fost valorificate, casate,
degradate, vândute, etc. conform OMFP nr. 3055/2009 și OMFP nr. 1802/2014. Terenul în
suprafață de 3930,86 mp. în valoare de 70755.60 lei pentru care s-a transmis la MINPREST SERV
SA, DREPTUL DE PROPRIETATE și CERTIFICATUL DE ATESTARE AL DREPTULUI DE
PROPRIETATE se regăsește în activul societății, conform Raportului de evaluare, iar CEO SA nu
mai deține nici un folos asupra acestuia deoarece terenul a fost transmis, cedat ca APORTAT CU
DREPTUL DE PROPRIETATE al MINPREST SERV SA. Normele metodologice contabile aprobate
prin OMFP nr. 1802/2014 precizează că scoaterea din evidență a bunurilor care au constituit
aport la capitalul social nu modifică capitalul social „ CU EXCEPȚIA SITUA ȚIILOR PREVĂZUTE
ÎN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE'. Legea nr. 10/2001 prevede la art. 21, al (3): „după emiterea
deciziei de restituire în natură a imobilelor, organele de conducere si societăților comerciale vor
proceda potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, LA REDUCEREA
CAPITALULUI SOCIAL. CU VALOAREA BUNULUI IMOBIL RESTITUIT ȘI RECALCULAREA
PATRIMONIULUI'. Decizia de „restituire persoanei îndreptățite în natură a terenului ", în valoare
de 70755,60 ei de către MINPREST SERV SA care constituie aport în natură la capitalul social a
fost emisă de Curtea de Apel Craiova sub nr. 1731/2018, conform Legii nr. 10/2001.

2.
Terenul
revendicat de către reclamanți în suprafață de 3930,86 mp, în valoare de 70755,60
Iei „atribuit de acționarul majoritar CNL Oltenia SA ca aport de capital în natură în conformitate
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cu Hotărârea nr. 2/17.02.2004, AGA CNL Oltenia SA și Protocolul nr. 2475/30.04.2004 încheiat
între CNLO și MINPREST SERV SA depus la ORC Gorj face obiectul Legii nr. 10/2001 ”, A In
conformitate cu prevederile art. 21. al (3) din Legea nr. 10/2001, la propunerea Consiliului de
Administrație al MINPREST SERV SA. AGEA va aproba conform Legii nr. 31/1990, reducerea
capitalului social cu valoarea terenului retrocedat, regăsit în capitalul social prin afectarea
conturilor contabile „Capital social" și „Terenuri" după primirea rezoluției de la ORC și
modificarea actului constitutiv (1012 = 456 și 456 = 211).
3. Având în vedere că CE Oltenia deține 380000 lei acțiuni, cu cota de participare de 95% și
este acționar majoritar, după efectuarea procedurilor legale de reducere a capitalului social cu
suma de 70755.60 lei va rămâne cu un capital de 309244.40 lei (380000 - 70755.60 = 309244.40
lei), reprezentând 93.925% din capitalul societății, restul acționarilor menținându-și numărul de
acțiuni. ”
Concluzia la obiectivul nr. 3 a fost completată prin Completarea nr. 21092 din 17.12.2019,
respectiv: „ Capitalul social rezultat ca urmare a reducerii de la suma de 400.000 lei la 329.244 lei.
rotunjit 329.200 lei prin micșorarea numărului total de acțiuni de la 4.000 acțiuni la 3.292 acțiuni,
cu valoare nominală de 100 lei. se structurează pe acționari astfel:
a) CEO deține 3.092 acțiuni cu o valoare de 309.200 lei, cu o cotă de participare de 93,93%:
b) Organizațiile participante dețin 200 acțiuni cu valoare de 20.000 lei. cu o cotă de participare
de 6.07%o grupate astfel:
1. Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia - 0,76%) = 25 acțiuni
2. Federația Națională Mine Energie - 0, 76% = 25 acțiuni
3. Inițiativa Grup SRL - 0. 76% = 25 acțiuni
4. Sindicatul Liber Cariera Lupoaia - 0.39% = 13 acțiuni
5. Sindicatul Liber Cariera Roșiuța - 0,36% = 12 acțiuni
6. Roșind lmpex - 0,76% = 25 acțiuni
7. Sindicatul Minier Berbești - 0, 76%) = 25 acțiuni
8. Sindicatul Minerul EMC Rovinari - 0. 76%) = 25 acțiuni
9. Sindicatul Liber EMC Rovinari - 0, 76%) = 25 acțiuni
TOTAL - 6,07%) = 200 acțiuni

V în data de 10.04.2020 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest
Serv S.A., având ca punct pe ordinea de zi .Aprobarea reducerii capitalului social subscris și
vărsat al Societății Minprest Serv S.A. conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 31/ 1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la 400.000 lei la 329.200 lei, prin
micșorarea numărului de acțiuni, de la 4.000 la 3.292, având o valoare nominală de 100 lei
fiecare, ca urmare a restituirii în natură, conform Legii nr. 10/ 2001, a imobilului teren în suprafață
de 3.930,86 mp, situat în Tg-.Jiu, str.9 Mai, nr. cadastral 5376'7 Pentru acest punct de pe ordinea de
zi reprezentantul acționarului S. CE Oltenia S.A. a votat „ABȚINERE'* conform Mandatului nr.
6826 din 06.04.2020. deoarece, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății
Complexul Energetic Oltenia S.A., art. 13.3, litera f), era necesară și obligatorie o decizie prealabilă
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în
acest sens. De asemenea, prin Hotărârea AGEA nr. 6/09.08.2012, AGEA C.E. Oltenia a mandatat
Directoratul societății doar pentru actele de administrare ale societăților la care S. C.E. Oltenia este
acționar, nu și pentru actele de dispoziție, pentru acestea fiind necesară o Hotărâre AGEA a S. C.E.
Oltenia S.A.
V în data de 3E08.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
Complexul Energetic Oltenia S.A.. prin hotărârea nr. 16 din 31.08.2020, a aprobat următoarele:
„(i) reducerea participației Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al
Societății Minprest Serv S.A. de la 95,00% la 93,925%, prin reducerea numărului de acțiuni
deținute de la 3.800 acțiuni la 3.092 acțiuni conform prevederilor art. 207, alini., litera a din
Legea societăților nr. 31/1990, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 100 lei. Astfel, aportul
Societății Complexului Energetic Oltenia SA la capitalul social subscris și vărsat al societății
Minprest Serv S.A., se reduce de la valoarea de 380.000 lei la 309.200 lei , din care subscris: în
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natură 209.200 lei și numerar 100.000 lei , vărsat integral: în natură 198.726,70 lei și numerar
110.473.30 lei ca urmare a restituirii terenului în suprafață de 3.930,86 mp situat în Municipiul
Târgu-Jiu, str. 9 Mai, cu nr. cadastral 5376, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prin punerea
în aplicare a sentinței civile nr. 40/06.02.2018 pronunțată în dosarul nr. 938/95/2017 al
Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1731/14.06.2018 a Curții de Apel
Craiova;

(ii) reducerea capitalului social subscris și vărsat în natură al Societății Minprest Serv S.A. cu
suma de 70.755,60 lei reprezentând contravaloarea terenului în suprafață de 3.930,86 mp, cu nr.
cadastral 5376, de la 400.000 lei la 329.200 lei*, din care subscris: aport în natură 209.200 lei și
aport în numerar 120.000 lei, vărsat integral astfel: în natură 198.526.70 lei , în numerar
130.473.30 lei. tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni reducându-se de la
4.000 la 3.292, conform prevederilor art. 207, alin. 1., litera a) din Legea societăților nr. 31/1990,
valoarea nominală a unei acțiuni fiind 100 lei.
(Hi) structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză
contabilă extrajudiciară nr.5/25.09.2019, completată cu nr.21092/17.12.2019, rezultată în urma
reducerii capitalului social subscris și vărsat al Minprest Serv SA de la 400.000 lei la 329.200 lei,
astfel:
Structura actuală
Denumire acționar

crt.

Structura după diminuare
Nr.
Valoare Cota (%)
acțiuni

Nr.
acțiuni

Valoare

Cota (%>)

3.800

380.000

95,00%

3.092

309.200

93,93%

25

2.500

0,63%

25

2.500

0, 76%

25

2.500

0,63%

25

2.500

0,76%

25

2.500

0,63%

25

2.500

0.76%

13

1.300

0,33%

13

1.300

0,40%

5

Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A.
Uniunea Sindicatelor Miniere din
Oltenia
Federația Națională Mine Energie
Societatea Comercială Inițiativa Crup
S.R.L.
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia

6

Sindicatul Liber Cariera Roșiula

12

1.200

0,30%

12

1.200

0,37%

7

S. C. Roșind Impex S. R. L.

25

2.500

0,63%

25

2.500

0,76%O

8

Sindicatul Minier Berbești

25

2.500

0,63%

25

2.500

0,76%o

9

Sindicatul ' ‘Minerul ’ ’ EMC Rovinari

25

2.500

0,63%

25

2.500

0,76%

Sindicatul Liber EMC Roșia

25

2.500

0,63%

25

2.500

0,76%

4.000

400.000

100%

3.292

329.200

100%

1

2
3

4

10

TOTAL

A în urma Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor Societății Minprest Serv S.A. care, prin Hotărârea nr. 9 din 27.10.2020, a aprobat
reducerea participației Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al Minprest
Serv S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății
Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019
completată cu nr. 21092 din 17.12.2019 și a împuternicit directorul Societății Minprest Serv S.A. să
reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea
și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor.
A în data de 31.03.2022, președintele Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv
S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Minprest Serv S.A.
având ca punct pe ordinea de zi „Informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu
privire la respingerea înregistrării la ORC Gorj a înregistrării Hotărârii AGEA nr. 9/ 27.10.2020
de reducere a capitalului social subscris și vărsat al Minprest Serv S.A. ca urmare a deciziei
definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021 ".
Conform documentelor înaintate de către Minprest Serv pentru ședința AGEA Minprest Serv
S.A. din data de 31.03.2022 prezentăm măsurile realizate pentru reducerea capitalului social al
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Minprest Serv S.A. ca urmare a restituirii terenului în baza deciziei definitive a Curții de Apel
Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021. respectiv:
> Minprest Serv S.A. a solicitat menționarea în registrul comerțului a Hotărârii nr. 9 din
27.10.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A., această cerere
constituind dosarul nr. 31982/10.11.2020 în care directorul ORC Gorj a pronunțat rezoluția nr.
6845/27.11.2020, anexa 4, prin care cererea societății a fost respinsă.
> împotriva rezoluției Oficiului Registrului Comerțului (în continuare ORC) Gorj nr.
6845/27.11.2020 s-a formulat plângere în Instanță, astfel constituindu-se pe rolul Tribunalului Gorj
- Secția a II a Civilă dosarul nr. 2857/95/2020. Instanța de fond, prin Hotărârea civilă nr. 74/2021
din data de 15 iunie 2021, a admis plângerea formulată de Societate, a anulat rezoluția nr.
6845/27.11.2020 ca fiind neîntemeiată și a obligat ORC Gorj la înregistrarea în registrul comerțului
a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020
și actualizarea mențiunilor în ORC Gorj conform acestei hotărâri.
> împotriva sentinței civile nr. 74/2021 din data de 15 iunie 2021, ORC Gorj a formulat
apel, iar Curtea de Apel Craiova, prin Decizia nr. 765 din 16.12.2021 (anexa 5) la Dosarul nr.
2857/95/2020, a constatat că „acest apel este fondat, a fost admis și a schimbat în parte sentința
atacată în sensul că a respins capătul de cerere privind actualizarea mențiunilor din evidența ORC
Gorj, menținând ca temeinică și legală soluția privind obligarea Oficiului Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Gorj la înregistrarea în registrul comerțului a Hotărârii AGEA nr.
9/27.10.2020, a Minprest Serv S.A. ”
în documentele înaintate de către Societatea Minprest Serv S.A. pentru ședința AGEA din
data de 31.03.2022 (Nota de informare nr. 864 din 14.01.2022, anexa 6) sunt prezentate următoarele
informații în legătură cu argumentarea Deciziei Curții de Apel Craiova nr. 765 din 16.12.2021 la
Dosarul nr. 2857/95/2020, respectiv:
„In analiza cererii privind actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj, Instanța
superioară a considerat că este necesar a se verifica modul în care a fost menționat în actul
constitutiv și în actele subsecvente, contribuția la capitalul social a acționarilor, numai în acest fel
putând constata modificările intervenite și ulterior a actualiza cu noile acte sau fapte a căror
înregistrare este prevăzută de lege.
In urma acestei verificări instanța constată că terenul în suprafață de 3.930,86 mp situat în
Municipiul Târgu-Jiu, str. 9 Mai, nu a fost adus ca aport în natură de către acționarul majoritar
(precizăm că la momentul înființării Minprest Serv S.A. acesta a fost CNLO S.A.), aspect care
reiese din faptul că în actul constitutiv al societății Minprest Serv S.A. s-a menționat că aportul
CNLO SA la capital este 3.800.000.000 lei, din care aport în natură în valoare de 2.800.000.000 lei
așa cum a fost prevăzut și evaluat în raportul de evaluare întocmit de ing. Banciu Dumitru; ori,
observând acest raport depus la înmatricularea societății, se constată că nu se regăsește ca aport
în natură terenul în cauză, cum nu se amintește de acest teren nici în Hotărârea nr. 7/25.07.2002 a
CNLO prin care s-a aprobat participarea companiei la constituirea societății comerciale Minprest
Serv S.A.
In consecință, contrar celor susținute de Minprest Serv S.A. în plângere și de către
intervenientul S. CE Oltenia S.A., atât în actul constitutiv cât și în Raportul de evaluare întocmit la
data 26.07.2002 de către expertul evaluator ing. Banciu Dumitru, nu se prevede nicio modalitate de
vărsare a aportului în natură.
De altfel, dacă exista o asemenea mențiune în actul constitutiv, în sensul includerii terenului
în capitalul social, forma autentică a actului constitutiv era obligatorie sub sancțiunea nulității
societății așa cum dictează dispozițiile art. 56 din Legea nr. 31/1990.
Mai mult decât atât, acest teren nu poate fi considerat ca fiind proprietatea societății decât
dacă au înregistrate aceste operațiuni în registrul comerțului, conform art. 65 din Legea 31/1990.
Curtea de Apel a îndepărtat și apărările S. C.E. Oltenia SA prin care arată că terenul a fost
prevăzut ca aport în natură prin Protocolul nr. 2475/30.04.2004, încheiat între CNLO SA și
Minprest Serv SA, în condițiile în care așa cum deja s-a arătat, forma actului modificator trebuia
să îmbrace forma autentică, formă pe care protocolul menționat nu o îndeplinește.
Cum aceste operațiuni nu au fost consemnate conform legii, Curtea de Apel apreciază că în
mod corect cererea de actualizare a mențiunilor din evidența ORC Gorj, a fost respinsă prin

rezoluția 6847/27.11.2020, în condițiile în care modificările ce se cer actualizate nu au fost
operate în registrul comerțului fie printr-un act constitutiv actualizat, în ambele ipoteze, actele
modificatoare trebuind să fie în formă autentică.
In ceea ce privește critica din apel privind înregistrarea în registrul comerțului a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a acționarilor nr. 9/27.10.2020, Curtea a respins-o ca nefondată,
instanța de apel făcând o corectă aplicare a legii, pe acest aspect.
In acest sens, instanța a considerat că nu poate fi reținut argumentul că această hotărâre nu
poate fi înregistrată în condițiile în care solicitantul a completat formularul tip Cerere de depunere
și menționare acte, intenția Minprest Serv S.A. fiind una foarte clară și anume de a se înregistra
hotărârea în cauză în evidențele Registrului Comerțului în vederea asigurării publicității valorii
capitalului social al acesteia, astfel cum a rezultat ea în urma operațiunii de reducere, prin
înregistrare fiind asigurată tocmai funcția de publicitate a registrului comerțului și principiul
ocrotirii terților, actualizarea informațiilor fiind solicitată conform art. 21 lit. h din Legea
nr.26/1990. ”
Astfel, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Minprest Serv
S.A. din data de 31.03.2022, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a emis Mandatul nr.
5558 din data de 28.03.2022 prin care a dispus următoarele: „Reprezentantul CE. Oltenia S.A. va
solicita consemnarea în procesul-verbal al ședinței a faptului că, conducerea executivă și
administrativă a Societății Minprest Serv S.A. poartă întreaga responsabilitate privind clarificarea
structurii capitalului social al Minprest Serv S.A. și a corelațiilor dintre mențiunile înregistrate la
Oficiul Registrului Comerțului cu cele din evidența contabilă a societății, din registrul acționarilor
societății și din Actul constitutiv, în raport de dispozitivul deciziei definitive a Curții de Apel
Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021 pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020 și de
a înainta o nota de informare în acest sens acționarilor societății în următoarea ședința AGEA. ”
In ședința din data de 04.04.2022, Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
prin hotărârea nr. 36 din 04.04.2022, a dispus Departamentului Guvernantă Corporativă din cadrul
societății să întocmească prezenta notă, iar Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv
S.A. „să prezinte în regim de urgență o notă de informare în care să cuprindă toate etapele prin
care a trecut Societatea Minprest Serv S.A., de la înființare și până în prezent, referitoare la
următoarele aspecte:
> subscrierea capitalului social (structura acționariatului, participați! aport în numerar și în
natură);
> efectuarea vărsămintelor de către acționari (numerar și natură, cu descrierea aporturilor);
> majorarea capitalului social;
> prezentarea soluțiilor legale și a modalității în care este sau va fi pusă în corelație evidența
contabilă a societății cu privire la capitalul social, cu aporturile efective la capital și cu mențiunile
înregistrate la ORC Gorj în acest sens. ”
în ceea ce privește evidența contabilă a terenului în suprafață de 3.930,86 mp, din
documentele înaintate de către Minprest serv S.A. pentru ședința AGEA din data de 31.03.2022
(adresa nr. 4083 din 18.03.2022, anexa 7), conducerea Societății Minprest Serv S.A. a prezentat
următoarele informații:
4- In baza Procesului-verbal de predare-primire a imobilului "teren" în suprafață de 3.930
mp, situat în str. 9 Mai, cu nr. 12046/09.07.2019, în luna iulie 2019 a fost înregistrată scăderea din
evidența imobilizărilor corporale înregistrate la nivelul societății suma de 70.755,60 lei.
reprezentând valoarea terenului aflat în Tg-Jiu, cu Nota Contabilă nr. 201/31.07.2019. Această
sumă a fost înregistrată în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" având în
vedere că terenul a fost primit de la acționari și înregistrat de societate în anul 2004 ca aport la
capitalul social.
4- La inventarierile anuale efectuate pentru anii 2019 și 2020. suma reprezentând
contravaloarea terenului a rămas evidențiată în contul 473 "Decontări din operații în curs de
clarificare ".
4- în anul 2021, având în vedere Hotărârea civilă definitivă nr. 765/2021 din data de 16
decembrie 2021 pronunțată în dosarul nr. 2857/95/2020 a Curții de Apel Craiova Secția a 11 a
Civilă prin care s-a respins înregistrarea în evidența ORC Gorj a scăderii capitalului social al
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Minprest Serv SA cu valoarea terenului, conducerea executiva a procedat la scoaterea din evidența
contabilă (respectiv din contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare") a terenului
respectiv, trecând valoarea de 70. 755,60 lei aferentă acestuia pe cheltuiala societății (respectiv în
contul 658.3 "Cheltuieli privind activele cedate alte operații de capital"). Această operațiune a fost
înregistrată cu Nota Contabilă nr. 149/31.12.2021.
4- Totodată, Consiliul de Administrație al Minprest a dispus prin HCA nr. 1/25.01.2022
efectuarea unei misiuni cu tema „Demersurile întreprinse pentru înregistrarea reducerii de capital
social conform Hotărârii AGEA nr. 9/27.10.202C) în vederea înregistrării scoaterii din evidența
contabilă a Minprest Serv S.A. la 31 decembrie 2021 a terenului în suprafață de 3930,86 mp, situat
în Târgu Jiu. strada 9 Mai. "
4- Prin Raportul de audit intern nr. 1757/31.01.2022, auditorii interni au recomandat
„Înregistrarea în capitolul cheltuieli, la exercițiului financiar 2021, a sumei de 70.755,60 lei
reprezentând contravaloarea terenului în suprafață de 3930,86 mp ce se află înregistrată în
evidența contabilă a contului 473 - decontări din operațiuni în curs de clarificare — rezultată prin
punerea în aplicare a procesului-verbal de predare-primire nr. 12046/ 09.07.2019, când a fost
restituit terenul proprietarilor conform Hotărârii Judecătorești- ”
Astfel, având în vedere Nota Contabilă nr. 149/31.12.2021 din inventariere anuală a
patrimoniului societății aferentă anului 2021 aprobată prin HCA nr. 4/11.03.2022, terenul în
suprafață de 3.930,86 mp. situat în str. 9 Mai. a fost scăzut, evidența scriptică a terenurilor fiind
aceeași cu situația faptică a acestora, neînregistrându-se diferențe. ”
Față de cele menționate mai sus, ca urmare a Deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr.
765/2021 din data de 16 decembrie 2021 pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care:
-a fost admisă înregistrarea în registrului comerțului a Hotărârii AGEA nr. 9/27.10.2020 a
Minprest Serv S.A.,
- a fost respinsă actualizarea mențiunilor din registrul comerțului referitoare la capitalul social
al Minprest Serv S.A., așa cum se aprobase prin Hotărârea AGEA nr. 9/27.10.2020. adoptată în
baza mandatului acordat reprezentantului C.E. Oltenia S.A., ca urmare a Hotărârii AGEA C.E.
Oltenia S.A. nr. 16/31.08.2022,
Capitalul social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului acestei societăți sunt
nemodificate, conform înregistrărilor de la ORC Gorj, Hotărârea AGEA C.E. Oltenia S.A. nr.
16/31.08.2022 rămânând fără obiect.

5. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare
Riscuri identificate: nerespectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului
constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
Pentru ameliorarea acestor riscuri este necesară avizarea de către Consiliul de Supraveghere
și aprobarea de către Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societății Complexul
Energetic Oltenia S.A. a revocării Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care a fost aprobată
reducerea participației societății la capitalului social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea
capitalului social al S. Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A.
potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr.
21092 din 17.12.2019, ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din
data de 16 decembrie 2021. pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020, prin care a fost respinsă
actualizarea mențiunilor din evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A.
nr. 9 din 27.10.2020 privind reducerea participației societății la capitalul social al Minprest Serv
S.A., reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății
Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019
completată cu nr. 21092 din 17.12.2019.
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6. Anexe
La prezenta Nota anexam următoarele:
Nr.
crt.

Tip document / conținut

Nr. și data
document

I

Decizia definitivă restituire teren in suprafață de 3930.86 mp situat in
Tg.-Jiu str. 9 Mai. nr. cadastral 5376. înscris în CF nr. 13447/N al
municipiului Tg.-Jiu

1731 din
14.06.2018

Curtea de Apel Craiova

2

Proces-verbal de predare-primire a terenului in suprafață de 3930.86 mp
situat în Tg.-.liu str. 9 Mai. nr. cadastral 5376. înscris in CF nr. 13447/N
al municipiului Tg.-Jiu

12046 din
09.07.2019

Minprest Serv S.A.

3

Raportul de expertiza contabilă extrajudiciară completată cu nr. 21092
din 17.12.2019

5 din 25.09.2019

Cabinet Expert contabil
Enea Constantin

4

Rezoluție de respingere a solicitării de menționarea in registrul
comerțului a Hotărârii nr. 9 din 27.10.2020 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A.

6845/27.1 1.2020

Oficiul Registrului
Comerțului Gorj

5

Decizie în Dosarul nr. 2857/95/2020 cu privire la respingerea
înregistrării la ORC Gorj a înregistrării Hotărârii AGEA
nr. 9/
27.10.2020

765 din
16.12.2021

Curtea de Apel Craiova

6

Notă privind informarea Consiliului de Administrație și Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la respingerea
înregistrării la ORC Gorj a înregistrării Hotărârii AGEA nr.
9/27.10.2020 de reducere a capitalului social subscris .și vărsat al
Minprest Serv S.A. ca urmare a deciziei definitive a Curții de Apel
Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021

«64 din
14.01.2022

Conducerea executivă a
Minprest Serv S.A.

7

Adresa completare informații din Nota de informare nr. 864 din
14.01.2022

4083 din
18.03.2022

Minprest Serv S.A.

Emitent

7. Concluzii
Având în vedere cele prezentate. în baza prevederilor art. 13.2. litera n) și art. 13.3 litera f)
din Actul constitutiv al Societății, supunem spre avizare Consiliului de Supraveghere și spre
aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia
S.A. revocarea Hotărârii nr. 16 din 31.08.2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.. prin care a fost aprobată reducerea participației
societății la capitalului social al Societății Minprest Serv S.A., reducerea capitalului social al S.
Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit Raportului de
expertiza contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din 17.12.2019. ca
urmare a deciziei definitive a Curții de Apel Craiova nr. 765/2021 din data de 16 decembrie 2021.
pronunțată în Dosarul nr. 2857/95/2020. prin care a fost respinsă actualizarea mențiunilor din
evidența ORC Gorj rezultate din Hotărârea AGEA Minprest Serv S.A. nr. 9 din 27.10.2020 privind
reducerea participației societății la capitalul social al Minprest Serv S.A., reducerea capitalului
social al Minprest Serv S.A. și structura acționariatului Societății Minprest Serv S.A. potrivit
Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 5 din 25.09.2019 completată cu nr. 21092 din
17.12.2019.

Directoratul Societății Complexu] Energetic Oltenia S.A.
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