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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. 4 

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

din data de 21.04.2022 

 

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– 2230/FMS/20.04.2022, desfășurată în data de 21.04.2022 ora 1300 prin intermediul 

mijloacelor electronice, cu următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Constatarea neacceptării mandatului de administrator provizoriu al societății, de către unul din 

administratorii numiți conform ordinului nr. 486/31.03.2022;  

2. Numirea unui administrator provizoriu al societății CONVERSMIN S.A, pe locul rămas 

vacant; 

3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății; 

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu al societății; 

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

provizoriu; 

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

contractului de mandat al administratorului provizoriu numit; 

7. 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. 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  
în baza Ordinului ministrului economiei nr. 542/20.04.2022,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Ia act de neacceptarea mandatului de administrator provizoriu al societății, de către unul din 

administratorii numiți conform ordinului nr. 486/31.03.2022, respectiv domnul Toni 

GREBLĂ; 

2. Se numește administrator  provizoriu al societății CONVERSMIN S.A., conform anexei nr. 1 

la ordinul  ministrului economiei nr. 542/20.04.2022: 

 domnul POPOVICI Nicolae Cristian; 

3. Stabilește durata mandatului administratorului provizoriu, care va fi începând cu data 

alegerii de către A.G.O.A. și pâna la data de 30.07.2022, 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; 
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4. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorului provizoriu al 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 administratorul  provizoriu, 

conform anexei nr. 2 la ordinul  ministrului economiei nr. 542/20.04.2022; 

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

semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu numit; 

7. 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.E. în A.G.O.A.  Președinte de ședință 

 Mihaela COTIGĂ Florian Daniel GEANTĂ 

 

   

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 

                                                                                                                 


