
 

 
PROIECT DE HOTARARE  

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A 

ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.12.2021  

  

 

 

 Analizand punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se tine in 

data de 28.12.2021 – prima convocare, respectiv 29.12.2021 – a doua convocare, Consiliul de Administratie al societatii 

Santierul Naval Orsova S.A. propune  urmatorul  

 

 

PROIECT DE HOTARARE: 

 

 Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea 

formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul 

şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 

Art.2. Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, in 

urmatoarea componenta: 

a. ________________________ 

b. ________________________ 

c. ________________________ 

d. ________________________ 

e. ________________________ 

Art.3. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmati prin 

vot cumulativ in noul Consilu de Administratie. 

  Art.4. Se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei 

Adunari Générale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei  Adunari Générale Ordinare a Actionarilor. 

Art.5. Se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii 

Consiliului de Administratie. 

Art.6. Se aprobă incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie, conform modelului 

de contract aprobat prin hotararea AGOA NR.51 din 02.10.2020.  

Art.7. Se aproba imputernicirea d-lui Dragos Câlin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru 

semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie. 

Art.8. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii 

adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de 

a efectua  formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia. 
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