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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 Acţionarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 03.08.2017 

 

 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor întrunită în data de 03.08.2017, convocată la 

sediul Ministerului Economiei, în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, având următoarea : 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Prelungirea mandatelor a trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație al 

Societăţii Conversmin S.A.;  

2. Stabilirea duratei mandatelor celor 3 administratori provizorii;  

3. Împuternicirea Directorului General al Societăţii Conversmin S.A. pentru a semna 

documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 844/03.08.2017 

și a procesului verbal al şedinţei, cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se prelungesc mandatele a trei membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al 

Societăţii Conversmin S.A., respectiv a domnului Bogdan-Alexandru FĂTU, 

legitimat cu C.I. seria RT, nr. 828005, CNP 1771124441552, a domnului Gheorghe 

Daniel SAVIUC, legitimat cu C.I. seria XC, nr. 850504, CNP 1780411040081, și a 

doamnei Ioana-Paula PETREA, legitimată cu C.I. seria RD, nr. 796128, CNP 

2811101090030; 

2. Se stabilește durata mandatelor celor 3 administratori provizorii, care va fi de 2 luni, 

începând cu data de 04.08.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor 

în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă 

procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui interval; 

Se vor avea în vedere prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Se împuternicește directorul general al Societăţii Conversmin S.A. pentru a semna 

documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana 

împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariat al Societăţii Conversmin 

S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. 
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 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. 

 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA: Președintele Consiliului de Administrație   

 Ion ȘANDRU Bogdan - Alexandru FĂTU 

 

 

 

   Secretar, 

   Dăogaru Mihaela 


