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HOTĂRÂREA nr. 106/09-09-2020
a Adunării Generaie Ordinare a Acţionarilor
în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii Şantierul
Naval Mangalia S.A. şi Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr.
2832/07.09.2020:
A rt.l. Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A întrunită în
şedinţa ordinara din data de 09.09.2020, legal constituită prin prezenţa reprezentantului
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri doamna Anca Ruxandra NEACŞU,
numita prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020,
hotărăşte următoarele :
Punctul 1 privind: „/?&3/egerea a <7o/ Mi/w/M/^ZraZorZ prov/zorZZ a/ ^ocZc/a/ZZ &ZM//grM/ /Vava/

A7anga/;'a <SL4"
Realegerea doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE şi a domnului Constantin CRĂC1UNESCU,
în calitatea de administratori provizorii ai Societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.;
Punctul 2 privind: „yf/egerea MMM/ adMi/M/y/ra/or provZzcr/M a/ 5bc/<?/a/ii -SaMt/era/ ZVava/

A7aaga//a

"

Alegerea doamnei Victoria MARINESCU, în calitatea de administrator provizoriu al Societăţii
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.
Punctul 3 privind: „57a/)///ren /Mi/ewM/za//e/ Z?rM/e /Zxe /anare a a^w/HA/ra/aU/ar /?rav/zor//"
Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societăţii
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.
78/12.03.2018, respectiv în sumă de 2.260 lei;
Punctul 4 privind: „ ,S7nZu7/rea Jara/e/ /ManJa/e/ar ai7m/MA/ra/ar//ar prav/zar// a/ ^ac/e/a/Z/

San/Zera/ /Vava/ Maaga/Za

"

Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, după cum urmează:
pentru doamna Octavia CĂRUCERIU - NEGRE şi domnul Constantin CRÂCIUNESCU,
durata mandatelor va fi de 2 luni începând cu data de 17.09.2020, respectiv până la data de
17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr.
109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data
revocării din funcţie;
- pentru doamna Victoria M ARINESCU durata mandatului va fi de la data alegerii de
către AGA şi până la data de 17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în
condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau
până la data revocării din funcţie;
Punctul 5 privind: „ împuternicirea

M E.F.M A , pentru semnarea conirnciu/Mi

Je mnnJaî cu un aJminMirnior provizoriu ui .societăţii yi respectiv pentru semnarea acteior
aJitionaie ia contracteie Je manJat încheiate cu Joi Jintre aJministratorii provizorii ai Societăţii;
împuternicirea doamnei Anca - Ruxandra NEACŞU, pentru semnarea contractului de mandat cu
doamna Victoria MARINESCU, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020 şi a actelor adiţionale la
contractele de mandat încheiate cu doamna Octavia CĂRUCER1U - NEGRE şi cu domnul
Constantin CRĂCIUNESCU;
Punctul 6 privind: „împuternicirea Jirectoru/ui genera/ a/ Societăţii Santieru/ Nava/ Aianga/ia

S/l pentru a semna Jocumente/e necesare privinJ înregistrarea si puNicarea /lotararii /f.G.OM. "
împuternicirea Directorului General al Societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.
pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A.
Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societăţii ŞANTIERUL
NAVAL MANGALIA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai
sus.
Art.2. Solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri o copie a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal,
precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată.
A rt.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi
conducerii executive de la Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în conformitate cu
hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari în A.G.A. societăţii şi sub controlul corporativ al
A.G.A. societăţii;

Reprezentantul Ministerului Economiei Energiei si Mediului de Afaceri în AGA
Anca Ruxandra NEACŞU

Secretar AGA
MihaelaTUDi

M/A7A7N/?t/N NCONOM7N7, NANÆC7N7 A7 MND7M.C7 DE ^ 7 ^ CN7/7
Şantierul Naval Mangalia S.A.
Str. Intrarea portului nr.l, localitate Mangaiia, jud. C-ta
J13/2056/2001; CUI RO 14325290

PROCES-VERBAL nr. 106/09 -09 -2020
a! Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
încheiat cu ocazia Adunării Generale a Acţionarilor de la Şantierul Naval Mangalia SA în temeiul
prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A. şi Ordinul
ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020, având următoarea ordine de
z i:

a <%?/ aJw/nA/ra/or/ provizorii ai A>ciciaiii SaHiiera/ /Vava/ A7aaga/ia &4 "

Punctul I: „

Punctul 2: „yf/egerea anai ai/TMinAiraior provizoria a/ Aoci^iaiii ^aaiiera/ Nava/ Maaga/ia

"

Punctul 3: „ AiaAi/irea ia&waizaiiai Ara/a /ixc /aaarc a ai/wiwAiraiori/or provizorii"
Punctul 4: „<S7aZ?i/irea <7ara/ai waaJaic/or aJaani.Tiraiori/or provizorii ai Aoaiaiatii S'aatiara/ Nava/

Maaga/ia

"

Punctul 5: „ânpaieraiciraa raprazaaiaaia/ai MNE.A7.yf., peatra geamarca coHfractM/M/

waaafat
ca aa ai/wiaAiraior provizoria a/ ^ociciaiii ş7 rc^pcc/iv pcaira .scwaarca acic/or aJi/ioaa/c /a
coairacic/c Je waai/ai iacAeiatc ca ¿/oi <7iairc aJa!iaAiraiorii provizorii ai -Socicfani;
Punctul 6: „ iwpaicraicirca ¿/ircciora/ai gcacra/ a/ -Sociciaiii ^aa/icra/ Nava/ A/aaga/ia

pcaira a

.sc/aaa <7ocawcaic/c accesare priviar/ iarcgi.s'rrarga .si pa/?/icarca hotărârii zt.C.G.yf. "
A rt.l. Adunarea Generala a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval Mangalia S.A. întrunită în şedinţa
ordinară din data de 09.09.2020, legal constituită prin prezenţa reprezentantului Ministerului
Economiei, doamna Anca Ruxandra NEACŞU, numita prin Ordinul ministrului economiei,
energiei si mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020, hotărăşte următoarele:
Punctul 1: Realegerea doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE şi a domnului Constantin
CRĂCIUNESCU, în calitatea de administratori provizorii ai Societăţii ŞANTIERUL NAVAL
MANGALIA S.A.;
Punctul 2: Alegerea doamnei Victoria MAR1NESCU, în calitatea de administrator provizoriu al
Societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.
Punctul 3: Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societăţii
ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., care este cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. nr.
78/12.03.2018, respectiv în sumă de 2.260 lei;
Punctul 4: Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, după cum urmează:
pentru doamna Octavia CÂRUCERIU - NEGRE şi domnul Constantin CRĂCIUNESCU,
durata mandatelor va fi de 2 luni începând cu data de 17.09.2020, respectiv până la data de
17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011

privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie;
- pentru doamna Victoria MARINESCU durata mandatului va fi de la data alegerii de către
AGA şi până la data de 17.11.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în
condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau
până la data revocării din funcţie;

Punctul 5: împuternicirea doamnei Anca - Ruxandra NEACŞU, pentru semnarea contractului de
mandat cu doamna Victoria MARINESCU, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2832/07.09.2020 şi a actelor adiţionale la contractele
de mandat încheiate cu doamna Octavia CĂRUCERIU - NEGRE şi cu domnul Constantin
CRĂC1UNESCU;
Punctul 6: împuternicirea Directorului General al Societăţii ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA
S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A.
Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a Societăţii ŞANTIERUL
NAVAL MANGALIA S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai
sus.

Art.2. Solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul
Economiei Energiei si Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum şi a
tuturor documentelor în forma finală adoptată.
Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2832/07.09.2020 revine conducerii
administrative şi conducerii executive de la Societatea ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. în
conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acţionari în A.G.A. societăţii şi sub controlul
corporativ al A.G.A. societăţii;

Reprezentantul M.E.E.M.A. în AGA
Anca Ruxandra NEACŞU

Preşedinte Consiliu de Administraţie
V ictorM A R IN E S C U

Secretar AGA
Mihaela TUDOR

