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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. 6 

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

din data de 06.08.2021 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor desfășurată în data de 06.08.2021 ora 1300 la 

sediul S. CONVERSMIN S.A. din Bucureşti, Str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, et. 2, având 

următoarea : 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al Societății CONVERSMIN SA. conform 

H.G. nr. 315/2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, în sensul înlocuirii sintagmei „Ministerul Economiei, Energiei 

și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului”; 

2. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în 

A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. pentru semnarea actului constitutiv al Societății 

CONVERSMIN S.A., actualizat; 

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 A.G.E.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 

persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate. 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,  
în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1203/03.08.2021,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al 

Societății CONVERSMIN S.A. conform H.G. nr. 315/2021, privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în sensul înlocuirii sintagmei 

„Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului”, aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul 

înlocuirii sintagmei „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma 

„Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului”. 

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Împuternicirea reprezentantului Ministerului 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. pentru 

semnarea actului constitutiv al Societății, actualizat”, se împuternicește reprezentantul 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în A.G.E.A. pentru semnarea actului 

constitutiv al societății, actualizat. 

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi se împuternicește directorul general al Societății să 

îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru 

asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A., precum și pentru 
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acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu 

privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus . 

 

 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.A.T. în A.G.A. 

Constantin ALEXIE-COTAN 

  

 

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 

 


