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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. 9 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 11.06.2019 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 11.06.2019 ora 1200, la sediul 

Ministerului Economiei, reconvocată prin adresa Ministerului Economiei nr. 10508/CI/10.06.2019, în 

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

ulterioare, pentru: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Analiza asupra renunțării la comisia de cenzori a Societății Conversmin S.A. și aprobarea 

revocării tuturor membrilor ce o compun; 

2. Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Conversmin S.A. pentru 

anul 2019, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern; 

3. 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. 699/07.06.2019 

în unanimitate 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul 1 al ordinii de zi privind: „Analiza asupra renunțării la comisia de cenzori a 

Societății Conversmin S.A. și aprobarea revocării tuturor membrilor ce o compun.”  

Având în vedere: 

- Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. din data de 

22.04.2019 

- Adresa Societății Conversmin S.A. nr. 588/25.04.2019, privind analiza asupra renunțării la 

comisia de cenzori a S. Conversmin S.A. și aprobarea revocării tuturor membrilor ce o 

compun, 

votează pentru: 

 renunțarea la comisia de cenzori  a Societății Conversmin S.A. 

 aprobarea revocării tuturor membrilor ce o compun. 

Se constată încetarea mandatelor următorilor cenzori: doamna Alexandrina Prunișoară și 

doamna Lucica Diaconescu. 

Totodată, reprezentantul Ministerului Economiei precizează că auditarea societății va fi făcută 

de către auditorul P.F.A. Ceacalopol Gabrilel Radu Aristide cu care s-a încheiat contractul nr. 

17/10.05.2017, cu o durată de 3 ani. 
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2. La punctul 2 al ordinii de zi privind: „Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli al Societății Conversmin S.A. pentru anul 2019, în vederea aprobării prin Hotărâre 

de Guvern”  

Având în vedere: 

- Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație al S. CONVERSMIN S.A. din data de 

22.04.2019 

- Nota privind fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății 

Conversmin S.A. pentru anul 2019, 

- Prevederile art. 4, alin. (1). lit. b) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea 

formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de 

fundamentare a acestuia, 

votează pentru stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății 

Conversmin S.A. pentru anul 2019, în forma și conținutul avizate de către Consiliul de 

Administrație al companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Aplicarea de către societate a prevederilor din  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 

2019 se va face în limitele stabilite de lege. 

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

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

3. 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 Gheorghe - Daniel  SAVIUC  

 

 

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 


