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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. 7 

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

din data de 11.11.2021 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa M.E.A.T. – 

cabinet ministru nr. 7125/VDP/10.11.2021, desfășurată în data de 11.11.2021 ora 1200 prin 

intermediul mijloacelor electronice, cu următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

1. Revocarea administratorilor provizorii ai societății CONVERSMIN S.A. ca urmare a 

expirării mandatelor în data de 12.11.2021; 

2. Numirea administratorilor provizorii ai societății CONVERSMIN S.A.;  

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății; 

4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății; 

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii 

provizorii; 

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

în A.G.O.A societății pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor 

provizorii numiți; 

7. Stabilirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CONVERSMIN 

S.A. pentru anul 2021, în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern;  

8. Împuternicirea directorului general al societății Conversmin S.A. în vederea semnării 

documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana 

împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, 

mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.  

 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,  

în baza Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1778/10.11.2021,  

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se revocă administratorii provizorii ai societății CONVERSMIN S.A. ca urmare a expirării 

mandatelor în data de 12.11.2021, respectiv a domnilor WEISENBACHER VASILE, 

GOGA LUCIAN-FLORIN, CIPRIAN BOZIAN și a doamnelor STAN LIVIA, MOLNAR-

CRET DIANA-MARIA; 

2. Se numesc administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, pe locurile 

vacantate, până la data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: 

 domnul Terente CIUI; 

  doamna Adriana-Maria NEMȚOIU;  

 doamna Mihaela-Carmen OGLAKCI;  

 domnul Gheorghe-Daniel SAVIUC; 
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 doamna Cosmina-Giorgiana STANOMIR, conform anexei nr. 1 la ordinul  

ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1778/10.11.2021. 

3. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu 

data alegerii de către A.G.O.A., 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 sau până la data revocării din funcție; 

4. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai societății, care 

va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. Societății CONVERSMIN S.A. nr. 

1/17.01.2018, respectiv 3.745 lei; 

5. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, 

conform anexei nr. 2 la ordinul  ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 

1778/10.11.2021; 

6. Se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului, în A.G.O.A societății, pentru semnarea contractelor de mandat ale 

administratorilor provizorii numiți; 

7. Se solicită amânarea exprimării votului pentru acest punct, până la o dată ulterioară 

publicării Ordinului Comun privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

societății pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile 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; 

8. Se împuternicește Directorul General al societății CONVERSMIN S.A. în vederea 

semnării documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A., 

persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a 

societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.  

 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.O.A.  Președinte de Ședință 

 Mihaela COTIGĂ Ciprian BOZIAN 

  

  

  

   Secretar A.G.A. 

   Dăogaru Mihaela 

 

 


