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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. 5 din 12.09.2022 

Adunarea Generală a Asociatilor  

Avand in vedere Ordinul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului nr. 

1497/09.09.2022,  

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 397/29.10.2021 cu privire la 

desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in Adunarea Generala a 

Asociatilor societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L precum si Referatul Primariei 

Municipiului Constanta nr. 183415/01.09.2022 privind aditionarea contractelor de 

mandat ale membrilor provizorii in Consiliul de Administratie al societatii 

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L; 

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 prelungeste cu 2 luni mandatul administratorilor provizorii ai 

societatii, respectiv a domnului Ionut-Cosmin Constantinescu, a domnului Razvan-

Catalin Nicola, a domnului Bogdan-Dumitru Barata si a domnului Edward-Eugen 

Petrariu, de la data de 14.09.2022 pana la data de 14.11.2022, in conformitate cu 

prevederile art. 64^1 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

     Art. 2 – Se ia act de expirarea mandatului doamnei Ursu Carmen, in calitate de 

administrator provizoriu al societatii, la data de 14.09.2022. Pe locul ramas vacant, 

se numeste in calitate de administrator provizoriu, incepand cu data de 14.09.2022 

pana la data de 14.11.2022, in conformitate cu prevederile art. 64^1 alin. (5) din 

Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, domnul SEREDENCIUC Viorel, cetatean roman, domiciliat in Judetul Suceava, 
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Sat.Sfintu Ilie(Com. Scheia), Strada Stadionului nr.24, identificat prin cartea de 

identitate, seria XV, nr.301760, eliberata de SPCLEP Suceava, la data de 11.07.2018, 

CNP 1571113335020; 

        Art. 3 – Se imputerniceste domnul Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN, in 

calitate de reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului să semneze în 

numele societății actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor 

provizorii si contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit; 

     Art. 4 – Se imputerniceste domnul Constantin Alexie-Cotan-Bodolan, in calitate de  

reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pentru si in numele 

asociatului MAMAIA S.A precum si doamna Mihaela Popescu, in calitate de 

reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, pentru semnarea Actul constitutiv al 

societatii in forma actualizata; 

        Art. 5 - Se imputerniceste directorul general al societatii, cu posibilitate legală 

de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare a 

hotărârii Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului; 

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

asociatilor si a partilor sociale detinute.  

ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIATILOR 

Presedinte Consiliul de Administratie 

Bogdan-Dumitru BARATA 

    Asociat                                                                           Asociat 

  MAMAIA S.A                                                          MUNICIPIUL CONSTANTA 

Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN                                       Mihaela POPESCU 

 

                                                                                                                                                                                                         

    Secretar sedinta, 
 

   Voicu Alexandru-Marian  


