
 

 

Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL si a duratei 

contractului pentru o perioada de 2 ani   

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, AGOA este organul 

care are ca atributii numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit 

financiar.  

Prevederile art. 111, alin. (2) din Legea 31/1990 „In afara de dezbaterea altor probleme 

inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: b^1) in cazul societatilor ale caror situatii 

financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima 

a contractului de audit financiar;”.  

Prevederile art. 12, alin. 1, lit. d) din Actul Constitutiv al societatii Mecanica Ceahlau SA 

stabilesc următoarele: „d) să aleagă sau să revoce şi să fixeze durata minimă a contractului de audit 

financiar”.  

Prelungirea contractului/mandatului auditorului Deloitte Audit SRL 

Regulamentul (UE) nr. 537/2014 cuprinde prevederi referitoare la prelungirea misiunii de 

audit a auditorului statutar, in urma propunerii adresata Adunarii generale a actionarilor de catre 

Consiliul de administratie, la recomandarea Comitetului de audit.  

Auditorul financiar al Mecanica Ceahlau SA, ales in Adunarea generala a actionarilor din 

26.04.2021, a fost nominalizat la recomandarea Comitetului de audit, in urma derularii unui proces 

de selectie.   

Consiliul de administratie a aprobat contractul de audit cu auditorul Deloitte Audit SRL, 

numit de AGOA din 26.04.2021. Contractul expira la data de 26.04.2023, cu continuarea 

raporturilor contractuale până la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul 

financiar incheiat la 31 decembrie 2022 si a furnizarii celorlalte servicii derivand din contractul de 

audit.   

Comitetul de audit a analizat oportunitatea prelungirii contractului de audit, avand in 

vedere experienta relevanta a auditorului Deloitte Audit SRL in auditarea situatiilor financiare 

individuale si capacitatea de a aplica cele mai inalte standarde in prestarea serviciilor profesionale, 

pentru satisfacerea intereselor actionarilor Mecanica Ceahlau SA.   

Comitetul de audit a recomandat Consiliului de administratie sa propuna Adunarii generale 

a actionarilor prelungirea mandatului si a duratei contractului auditorului Deloitte Audit SRL 

pentru o perioada de 2 ani (respectiv 27.04.2023 si 26.04.2025), fiind indeplinite cerintele legale 

de prelungire.  



Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administratie durata contractului de audit 

financiar pentru o perioada de 2 ani (respectiv 27.04.2023 si 26.04.2025)  

Consiliul de administratie a aprobat recomandarea Comitetului de audit si inscrierea pe 

buletinul de vot, in vederea supunerii aprobarii AGOA din 13/14.10.2022, a prelungirii mandatului 

si a duratei contractului cu auditorul Deloitte Audit S.R.L. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE:  

Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL, cu sediul social în 

Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Griviței, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 

1,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995,  Cod Unic de Înregistrare 7756924, 

pentru perioada cuprinsa intre 27.04.2023 si 26.04.2025. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE:  

Aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv de 

la data de 27.04.2023 pana la data de 26.04.2025 și a obiectului contractului, respectiv auditarea 

situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 

2024 

 

CONSILIUL DE  ADMINISTRATIE, 

PREŞEDINTE 

Aurelian-Mircea-Radu Trifa 

 


