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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. 5 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 20.07.2020 

 

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 M.E.E.M.A.- 

Cab. ministru nr. 7207/VDP/17.07.2020, desfășurată în data de 20.07.2020 ora 1400 prin intermediul 

mijloacelor electronice, cu următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

 

1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CONVERSMIN S.A. pentru anul 2020; 

2. 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 CONVERSMIN S.A., mandatul său cu privire la 

îndeplinirea formalităților menționate mai sus.  

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  

în baza Ordinului ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2397/17.07.2020 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății CONVERSMIN S.A. pentru anul 

2020, în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/01.07.2020. 

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și 

cheltuieli revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății CONVERSMIN S.A. 

2. Se împuternicește Directorul General al Societăţii 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 CONVERSMIN S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea 

formalităților menționate mai sus. 

 

Prezentul document a fost încheiat în 2(două) exemplare originale. 

 

 Reprezentantul M.E.E.M.A în AGA: Președinte de Ședință 

 Ion ȘANDRU Daniela NICOLESCU  

 

 

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 


