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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 021/210.08.31, fax : 021/311.83.99, RO 14923006, J40/9811/2002 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

HOTĂRÂREA nr. 8 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 05.06.2019 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 05.06.2019 ora 1200, la sediul 

Ministerului Economiei, reconvocată prin adresa Ministerului Economiei nr. 10447/CI/04.06.2019, 

în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 

31.12.2018, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza 

Raportului Administratorilor întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, a 

Raportului cenzorilor și a Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor 

financiare anuale ale S. CONVERSMIN SA . 

2. Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și 

alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al S. Conversmin SA 

București, în cursul exercițiului financiar 2018; 

3. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor S. CONVERSMIN SA pentru 

activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018; 

4. Împuternicirea directorului general al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre 

formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe 

persoane a hotărârilor luate de AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de a delega 

unei alte persoane, salariat al S. Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la 

îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 667/03.06.2019 

în unanimitate 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 1 al ordinii de zi privind: „Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru 

exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, întocmite în conformitate cu 

reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului Administratorilor întocmit pentru 

exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, a Raportului cenzorilor și a Raportului 

auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale ale S. CONVERSMIN S.A.”  

Având în vedere: 

- Adresa  S. CONVERSMIN S.A. nr. 689/22.05.2019, 

- Situațiile financiare, 

- Raportul administratorilor nr. 637/14.05.2019, 
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- Raportul auditorului nr. 47/14.05.2019, 

- Raportul comisei de cenzori încheiat la data de 14.05.2019, 

- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind remunerațiile și alte 

avantaje acordate administratorilor si directorului general al S. CONVERSMIN S.A. 

București în cursul anului financiar 2018, 

- Propunerea privind descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru activitatea 

desfășurată în exercițiul financiar 2018, 

votează pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018. 

 Responsabilitatea pentru legalitatea şi exactitatea datelor prevăzute în situaţiile financiare şi 

notele anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar al anului 2018, pentru respectarea 

standardelor, practicilor şi politicilor contabile, precum şi pentru determinarea rezultatului 

exercitiului financiar aferent anului 2018 revine Consiliului de Administraţie, conducerii 

executive şi auditorului financiar de la Societatea CONVERSMIN S.A. 

2. La punctul 2 al ordinii de zi privind: „Raportul anual al Comitetului de nominalizare și 

remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și 

directorului general al S. Conversmin S.A. București, în cursul exercițiului financiar 2018” 

se ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la 

remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al S. 

Conversmin S.A. București, în cursul exercițiului financiar 2018. 

3. La punctul 3 al ordinii de zi privind: „Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a 

administratorilor S. CONVERSMIN S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul 

financiar 2018.” 

Având în vedere: 

- Raportul administratorilor nr. 637/14.05.2019, 

- Raportul auditorului nr. 47/14.05.2019, 

- Raportul comisei de cenzori încheiat la data de 14.05.2019, 

- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și alte 

avantaje acordate administratorilor și directorului general al S. CONVERSMIN S.A. 

București în cursul anului financiar 2018, 

- Propunerea privind descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru activitatea 

desfășurată în exercițiul financiar 2018, 

votează pentru  descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în 

anul 2018 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 

31.12.2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 1441 – 1444  și art. 186 din 

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

4. Votează pentru împuternicirea directorului General al Societăţii să îndeplinească toate și 

oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității 

către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de 

a delega unei alte persoane, salariat al S. Conversmin S.A. București, mandatul său cu 

privire la îndeplinirea formalitatilor menționate mai sus. 

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

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

 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA: Președintele Consiliului de Administrație 

 Ruxandra DANȚIȘ SAVIUC Gheorghe - Daniel 

 

 

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 


