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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. 3 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 28.01.2019 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 28.01.2019 ora 1030, la sediul 

Ministerului Economiei, convocată prin Adresa D.P.A.P.S. nr. 464/23.01.2019, în temeiul art. 121 

din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea : 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S. CONVERSMIN S.A. pentru 

anul 2018, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare conform prevederilor legale; 

2. Aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi ale S. CONVERSMIN SA 

București; 

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 Conversmin S.A. București, mandatul său cu privire la 

îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul nr.1 al ordinii de zi privind „Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

rectificat al S. CONVERSMIN S.A. pentru anul 2018, în vederea transmiterii acestuia spre 

aprobare conform prevederilor legale”: 

Având în vedere: 

-  Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A. București 

nr.11/22.10.2018; 

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018 împreună cu anexele 

aferente, refăcute și transmise cu adresa  CONVERSMIN S.A. nr. 1806/07.12.2018; 

- Ordinul ministrului economiei nr. 129/22.01.2019: 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, votează împotrivă, având 

în vedere prevederile art. 10 alin. 4 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară, cu modificările și completările ulterioare, respectiv depășirea termenului legal de 

aprobare a rectificării bugetului în condițiile în care data depunerii proiectului de către 

societate a condus la imposibilitatea obținerii avizelor. 

2. La punctul nr.2 al ordinii de zi privind „ Aprobarea structurii organizatorice și a numărului 

de posturi ale S. CONVERSMIN S.A. București ”: 
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Având în vedere: 

-  Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Conversmin S.A. București 

nr.11/22.10.2018; 

- Adresa nr. 1612/25.10.2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a numărului de 

posturi ale S. CONVERSMIN S.A. București; 

- Ordinul ministrului economiei nr. 129/22.01.2019: 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în unanimitate, votează pentru și 

menționează faptul că, conducerea administrativă și executivă poartă întreaga 

responsabilitate pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi ale S. 

CONVERSMIN S.A., cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se 

producă prejudicii pentru societate. 

 

3. La punctul nr.3 al ordinii de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu 

unanimitate de voturi exprimate, împuternicește pe 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 AGOA, precum și pentru 

acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariat al Conversmin S.A. București, 

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

 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA: Președinte de Ședință 

   

Ruxandra DANȚIȘ                                                                 PURCARU STAMIN Ion 

 

 

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 

 


