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TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L 
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla 
Judetul Constanta; 
J13/2028/2003; RO 15551423; 

 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 2 din 29.04.2021 

Adunarea Generală a Asociatilor  

Avand in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 

306/27.04.2021, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta 

nr.104/23.04.2021 privind numirea unor membri provizorii in Consiliul de 

Administratie al societatii TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.,  

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 376/21.09.2020 cu privire la 

desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in Adunarea Generala a 

Asociatilor societatii TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L precum si  Contractul de mandat 

cu nr. 149449/01.10.2020; 

În temeiul Legii societǎtilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

        Art. 1. – Se revoca doamna GEORGESCU Veronica-Danuta, doamna LUPUCA 

Raluca-Elena, domnul AVRAM Ionut-Marius, domnul BARATA Bogdan-Dumitru si 

domnul PETRARIU Edward-Eugen din calitatea de administratori provizorii ai 

societatii, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 14.04.2021.  

       Art. 2. – Se numesc in calitate de administratori provizorii ai societatii, in 

conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile OUG 109/2011, cu 

modificǎrile si completǎrile ulterioare, urmǎtorii: 
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 doamna MOSOIU Georgiana-Narcisa, cetǎtean român, cu domiciliul in 

Municipiul Constanta, judetul Constanta, Str.Pescarilor nr.96, bl.FZ15, scara A, 

ap.26, posesoare a CI, seria KT, nr. 912117, eliberata de SPCLEP Constanta, la 

data de 04.01.2011, CNP 2710523131231; 

 domnul DERVIS Nisan, cetǎtean român, cu domiciliul in Municipiul Constanţa, 

Jud. Constanţa, Bld. Tomis nr.209, bl TS6A, sc.B, et.1, ap.13, posesor al CI, 

seria KT, nr. 955674, eliberata de SPCLEP Constanţa, la data de 20.07.2011, 

CNP 1540428131213; 

 domnul VINDT Andrei-Iosif-Valentin, cetǎtean român, cu domiciliul in 

Municipiul Bucureşti, sector 6, Str. Mehadia nr.14, bl.4, sc.1, et.2, ap.12, 

posesor al CI, seria RR, nr. 923011, eliberata de SPCEP Sector 6, la data de 

23.04.2012, CNP 1570416400938; 

 domnul BARATA Bogdan-Dumitru, cetǎtean român, cu domiciliul in Municipiul 

Constanta, judetul Constanta, Str.Constantin Sandu-Aldea nr.49, posesor al CI, 

seria KZ, nr. 672536, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 24.08.2020, 

CNP 1800509133913; 

 domnul PETRARIU Edward-Eugen, cetǎtean român, cu domiciliul in Municipiul 

Constanta, judetul Constanta, Bld.Tomis nr. 295, bl.T16, sc.B, et.1, ap.51, 

posesor al CI, seria KZ, nr. 239476, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 

02.11.2014, CNP 1790906131219; 

 

     Art. 3. – Se aproba stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii la 4 

luni, incepand cu data de 29.04.2021 pana la data de 29.08.2021, dar nu mai tarziu 

de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG 109/2011, cu modificǎrile si 

completǎrile ulterioare, dacă procedura de selecţie se va finaliza în interiorul acestui 

interval sau pana la data revocarii din functie; 

     Art. 4. - Se stabileste indemnizatia lunara bruta fixa a administratorilor provizorii, 

in cuantumul aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 

2/15.06.2020, respectiv, la nivelul sumei de 3.070 lei, în conformitate  cu 
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prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind   guvernanța  corporativă  a  întreprinderilor   

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

     Art. 5 - Se imputerniceste doamna Carmen Ursu, in calitate de reprezentant al 

asociatului MAMAIA S.A precum si doamna Iuliana Radutoiu, in calitate de 

reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, să semneze în numele societății  

contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți, in forma anexata 

prezentei hotarari; 

    Art. 6 - Se imputerniceste doamna Carmen Ursu, in calitate de reprezentant al 

asociatului MAMAIA S.A precum si doamna Iuliana Radutoiu, in calitate de 

reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, pentru semnarea Actul constitutiv al 

societatii in forma actualizata, astfel:  

”Art. 11 – Administrarea societății 

(2) Consiliul de Administrație al societății TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L. are 

următoarea componență: 

1. LUPUCA Raluca-Elena, administrator provizoriu; 

2. AVRAM Marius-Ionuț, administrator provizoriu; 

3. GEORGESCU Veronica-Dănuța, administrator provizoriu; 

4. BARAȚĂ Bogdan Dumitru, administrator provizoriu;  

5. PETRARIU Edward-Eugen, administrator provizoriu;  se va modifica și va 

avea următorul conținut: 

Art. 11 – Administrarea societății 

(2) Consiliul de Administrație al societății TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L. are 

următoarea componență: 

1. BARAȚĂ Bogdan Dumitru, administrator provizoriu;  

2. PETRARIU Edward-Eugen, administrator provizoriu; 

3. MOSOIU Georgiana-Narcisa, administrator provizoriu; 

4. DERVIS Nisan, administrator provizoriu; 

5. VINDT Andrei-Iosif-Valentin, administrator provizoriu;’’ 
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        Art. 7 -  Se imputerniceste directorul general al societatii, în vederea semnării 

documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii Adunarii Generale 

a Asociatilor la Oficiul Registrului Comertului, persoana împuternicită putând delega 

unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 

formalităţilor menţionate mai sus. 

 

Prezenta hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor a fost adoptata cu votul tuturor 

asociatilor si a partilor sociale detinute.  

 

   

ADUNAREA GENERALĂ  A ASOCIATILOR 

 

    Asociat                                                                          Asociat 

 MAMAIA S.A                                                          MUNICIPIUL CONSTANTA 

          Carmen URSU                                                              Iuliana RADUTOIU 

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                             Secretar, 

 
   Voicu Alexandru-Marian  


