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Nr. 94/02.04.2021 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.  

din data de 02.04.2021 ora 12.00 

 

 

Consiliul de Administratie al S. Magazin Universal Maramures S.A, întrunit în sedință, în data de 

02.04.2021 la sediul societății, în prezența administratorilor Curtean Anamaria, Mureșan Ileana și având 

votul scris a administratorilor  Ciupeiu Maria-Miorița,  

a hotarat: 

 

Art. 1. Aproba transmiterea unei solicitări de clarificare adresată autorilor cererii cu privire la natura 

acesteia: în concret să se precizeze dacă aceasta reprezintă o cerere de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. 

convocată pentru data de 21/22.04.2021 sau întrebări adresate C.A. în conformitate cu prevederile legale, 

astfel încât Consiliul de Administrație să poată analiza cererea conform intenției autorilor. Totodată, se va 

solicita autorilor cererii ca, în cazul în care se solicită completarea ordinii de zi, să indice expres și clar 

punctele cu care se dorește a fi completată ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

din data de 21/22.04.2021, având în vedere că potrivit art. 117^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, cererile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi care intră în competența A.G.E.A., se 

publică ca atare. De asemenea în situația în care acționarii înțeleg să adreseze întrebări C.A., acestea să fie 

formulate clar, pentru a permite un răspuns adecvat. 

Structura votului: unanimitate Pentru 

 

 

 

 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE 

 

                 Președinte C.A                                        Membru                       Membru 

          CURTEAN ANAMARIA                      MURESAN ILEANA         CIUPEIU MARIA – MIOARA                   

http://www.maramuresul.ro/
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           Nr. 95/02.04.2021 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.  

din data de 02.04.2021 ora 13.00 

 

 

Consiliul de Administratie al S. Magazin Universal Maramures S.A, întrunit în sedință, în data de 

02.04.2021 la sediul societății, în prezența administratorilor Curtean Anamaria, Mureșan Ileana și având 

votul scris a administratorilor  Ciupeiu Maria-Miorița,  

a hotarat: 

 

Art. 1. Aproba transmiterea unei adrese catre acționarii societății ale căror nume apar în cererea nr. 

85/01.04.2021 prin care să li se solicite acestora lămuriri cu privire la cererea de modificare a punctului 8 pe 

ordinea de zi, față de identitatea aparentă dintre modificarea propusă de acționari și forma acestui punct pe 

ordinea de zi deja publicată coroborată cu propunerea C.A. cu privire la acesta. Acționarii solicită 

„înghețarea” remunerațiilor membrilor C.A., iar propunerea supusă aprobării A.G.O.A. este de menținere a 

nivelului remunerațiilor la nivelul anului 2020, adică 1.450 lei net. 

Structura votului: unanimitate Pentru 

Art. 2. Aproba calificarea cererii de modificare a punctului 10 de pe ordinea de zi a Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor formulată de aceiași acționari, ca fiind o cerere de completare a ordinii de zi, căreia 

urmează a i se da curs, în condițiile legii. 

Structura votului: unanimitate Pentru 

Art 3. Aproba amânarea completării ordinii de zi a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

conform solicitării înregistrată la sediul subscrisei sub nr. 85/01.04.2021 până la data la care din verificările 

ce vor fi realizate se va confirma că cererea în cauza îndeplinește condițiile prevăzute de art. 117^1 din Legea 

nr. 31/1990 pentru a fi admisibilă (se va confirma ca aceasta este formulată de acționarii care dețin cel puțin 

5% din capitalul social al societății). 

 

Structura votului: unanimitate Pentru 

 

 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE 

 

                 Președinte C.A                                        Membru                       Membru 

          CURTEAN ANAMARIA                      MURESAN ILEANA         CIUPEIU MARIA – MIOARA                   
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