
1 

 

Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A.  

Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010366 

Telefon 0372220200, fax 0372220217, CIF RO 14923006, J40/9811/04.02.2002 

 

 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN S.A.  

din data de 31.03.2022 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa Ministerului 

Economiei– 1773/FMS/31.03.2022, desfășurată în data de 31.03.2022 ora 1200 prin intermediul 

mijloacelor electronice, cu următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Revocarea administratorilor provizorii ai societății CONVERSMIN S.A. ca urmare a 

expirării mandatelor; 

2. Numirea administratorilor provizorii ai societății CONVERSMIN S.A; 

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății; 

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății; 

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii 

provizorii; 

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății pentru 

semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți; 

7. Informare privind diligențele CONVERSMIN S.A. pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

dispuse de Curtea de Conturi a României prin decizia nr. 4/10.05.2021; 

8. Informare privind constatările Curții de Conturi ce fac obiectul măsurii nr. 10 din decizia nr. 

4/10.05.2021 în vederea analizării și stabilirii, după caz, a măsurilor care se impun, inclusiv 

în ceea ce privește oportunitatea formulării unei cereri de intervenție accesorie în litigiul ce 

are ca obiect anularea măsurii dispusă de Curtea de Conturi; 

9. Revocarea dnei VOICULESCU Anca și dnei VARIU Doina, desemnate în baza Ordinului 

MECRMA nr.180/25.02.2016, ca reprezentanți ai Ministerului Economiei în Adunarea 

Generală a Acționarilor S. Conversmin S.A. din data de 26.02.2016 și a domnului 

CEACALOPOL Gabriel Radu Aristide, auditor financiar extern în perioada 09.05.2017-

09.05.2020, numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/09.05.2017; 

10. Împuternicirea directorului general al societății Conversmin S.A. să îndeplinească toate și 

oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către 

terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a 

delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 

formalităţilor menţionate. 
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Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  

în baza Ordinului ministrului economiei nr. 486/31.03.2022,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se revocă administratorii provizorii ai societății CONVERSMIN S.A., ca urmare a expirării 

mandatelor, respectiv a domnilor Terente CIUI, Gheorghe Daniel SAVIUC, și a 

doamnelor Adriana Maria NEMȚOIU, Mihaela Carmen OGLAKCI, Cosmina 

Giorgiana STANOMIR; 

2. Se numesc administratori provizorii ai societății CONVERSMIN S.A., conform anexei nr. 1 

la ordinul  ministrului economiei nr. 486/31.03.2022, următoarele persoane: 

 domnul Florian Daniel GEANTĂ; 

 domnul Eduard Valentin COMAN; 

 domnul Toni GREBLĂ; 

 doamna Mirona Veronica DAIA;  

 doamna Doina Monica APOSTU;  

3. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu 

data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în 

condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă procedura de 

selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție; 

4. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai societății, care 

va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. societății CONVERSMIN S.A. nr. 1/17.01.2018, 

respectiv 3.745 lei; 

5. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, 

conform anexei nr. 2 la ordinul  ministrului economiei nr. 486/31.03.2022; 

6. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății, pentru 

semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți; 

7. Ia act de „Informarea privind diligențele CONVERSMIN S.A. pentru ducerea la îndeplinire 

a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României prin decizia nr. 4/10.05.2021”; 

8. Ia act de „Informarea privind constatările Curții de Conturi ce fac obiectul măsurii nr. 10 

din decizia nr. 4/10.05.2021 în vederea analizării și stabilirii, după caz, a măsurilor care se 

impun, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea formulării unei cereri de intervenție 

accesorie în litigiul ce are ca obiect anularea măsurii dispusă de Curtea de Conturi”; 

9. Se constată încetarea mandatelor reprezentanților statului în A.G.A. societății 

CONVERSMIN S.A., dna VOICULESCU Anca și dna VARIU Doina, în data de 

26.02.2016, precum și încetarea contractului auditorului financiar extern, în data de 

09.05.2020, în vederea radierii acestora de la O.N.R.C. 

10. Se împuternicește directorul general al societății Conversmin S.A. să îndeplinească toate și 

oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către 

terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a 

delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 

formalităţilor menţionate.  

 Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru 

societate și un exemplar pentru transmiterea la O.N.R.C. în vederea înregistrării și publicării. 

 

Reprezentantul M.Ec. în A.G.O.A.   

 Mihaela COTIGĂ Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 


