RAPORTUL PRE$EDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
vRANCART SA PRIvIND CooRDoNAREA ACTIVITATU CONSILIULUI
DE ADMrNrsrRAlm ix ANUL zot4

in

VRANCART SA din data de 26 noiembrie 2013
domnul Ion Sorin Alexandru a demisionat din funclia de membru al Consiliului de
Administralie; incepdnd cu aceeagi datd, domnul Ciucioi Ionel-Marian a fost numit
administrator provizoriu al VRANCART SA, preludnd qi funclia de Pregedinte al Consiliului
de Administralie de la domnul Botez Mihai Marcel, pAnd la intrunirea Adundrii Generale
Ordinare a Acfionarilor. Ca urmare, in intervalul 26 noiembrie 2013 -29 aprllie 201 4 Consiliul
de Administralie al VRANCART SA a avut urmf,toarea componen{d:
gedin{a Consiliului de Administra}ie al

o
o
o
.
o

Ciucioi Ionel-Marian - Pregedinte CA
Bilteanu Dragoq-George - membru C
Botez Mihai Marcel - membru CA
Cuzman Ioan - membru CA
Grigore Aurelia Gabriela- membru CA

Societatea a fost administratd in intervalul 30 aprilie 2014 - 31 decembrie 2014 de citre un
Consiliu de Administralie compus din cinci membri aleqi de cdtre Adunarea Generald Ordinard
a Aclionarilor din 29 aprllie 2074, avdnd urmdtoarea structurS:

o
o
.
o
.

Ciucioi Ionel-Marian - Pregedinte CA
Bilteanu Dragog-George - membru CA
Najib El Lakis - membru CA
Cuzman Ioan - membru CA
Grigore Aurelia Gabriela - membru CA

Functionarea qi activitatea Consiliului de Administralie a respectat reglementdrile legale in
vigoare:
o Statutul VRANCART SA

o
o

Legea nr. 31/1990R

Legea

tr.

29112004

ln cursul anului 2014 Consiliul de Administratie al VRANCART SA s-a intrunit de 13 ori
conform prevederilor statutare.
Convocarea membrilor Consiliului de Administraiie s-a

ficut conform prevederilor

statutare.

Prezen[a membrilor Consiliului de Administra\iela gedin]ele convocate in cursul arrt;Jtti 2074
a fost in conformitate cu prevederile legale.

Preqedintele Consiliului de Administralie aprezidat toate gedinlele

din anul2014.

Au fost emise, ca rcztltat al gedinfelor Consiliului de Administralie un numdr de 29 hotlrAri
de gestiune privind activitatea curentd a societdtii. Toate hotdrdrile au fost luate cu votul
"pentru" al majoritdlii celor prezen[i.
Cele 29 de hotdrdri ale Consiliului de Administralie emise in perioada analizatd atvizat ca qi
domenii urmdtoarele:

privire laorganizarea activitd{ii curente a Societatii;
t hot6r6re pentru demolarea unor construc{ii care erau scoase din exploatare;
5 hotdrdri pentru aprobarea prelungirilor unor linii de creditare gi accesarea de
facllitati bancare;
t hotdrdre pentru aprobarea grilei de salarii pentru anul 2014, ca urrnare a
majoririi salariului minim pe economie incepAnd cu 01.07.2014;
3 hotarari cu privire la restructurarea parcului auto (program Rabla, leasing
financiar gi operational).
19 hotdrAri cu

Toate cele 29 de hotdrAri luate de cdtre Consiliul de Administrafie al VRANCART SA in
perioada 01.01.2014-31..12.2014 au fost in totalitate indeplinite.

Ciucioi IonelPreqedinte al Consiliului
al VRANC

