
 

 

LISTA DOCUMENTELOR PE CARE TREBUIE SA LE CONTINA  

DOSARELE DE CANDIDATURA PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR LA SOCIETATEA SANTIERUL 

NAVAL ORSOVA SA – AGOA DIN 28(29) Decembrie 2021 

 

Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai 

Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art. 137¹ (2) din Legea nr 31/1990 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi se vor inainta Consiliului de Administratie al 

societatii Santierul Naval Orsova SA pana cel mai tarziu la data de 26 noiembrie 2021 orele 16.00, in 

vederea verificarii indeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiilor de administrator al societatii Santierul 

Naval Orsova SA prevazute de lege si actul constitutiv și inscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa  

aprobarii adunarii generale. 

 Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registratura 

societatii Santierul Naval Orsova SA a dosarelor de candidatura. 

  

Dosarul candidatului pentru functia de membru al consiliului de administratie al societatii Santierul 

Naval Orsova SA va fi depus in doua exemplare (un original si o copie) si va cuprinde următoarele 

documente: 

– Scrisoare de intentie, sub semnatura olografa, prin care persoana nominalizata / candidatul solicita 

primirea dosarului referitor la candidatura si inscrierea lui pe lista / buletinul de vot; 

– Curriculum vitae datat si semnat, din care sa rezulte pregatirea profesională, experienta 

profesionala, să nu fi fost condamnat etc.; 

– Copia actului de identitate; 

– Copia legalizata a actului de studii; 

– Certificat de cazier judiciar, depus in termenul de valabilitate al acestuia, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, in original; 

– Certificat de cazier fiscal, depus in termenul de valabilitate al acestuia, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare, in original; 

– Declaratia pe proprie raspundere ca accepta expres mandatul de administrator si indeplineste 

conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiei de administrator al societatii Santierul Naval 

Orsova SA. 

 

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, 

in conditiile art. 130 alin (2) din Legea nr 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret. 
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