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S.C. MAMAIA S.A. 

Nr. O.R.C - J13/672/1991; CIF - 1890659 
e-mail – sc.mamaia.sa@gmail.com 

STATIUNEA MAMAIA, VILA 26,  JUD.CONSTANTA 
 
 
Nr.389/ 14.09.2018 

 
CONVOCATOR 

 

Consiliul de Administratie al MAMAIA SA, in conformitate cu dispozitiile Actului 

Constitutiv al societatii coroborate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca,  

 

ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR 

 

Pentru data de 01.11.2018, ora 12:00, iar in caz de neintrunire a cvorumului se 

stabileste a doua sedinta in data de 02.11.2018 ora 12:00, la sediul societatii MAMAIA 

SA din localitatea MAMAIA, Vila 26, jud. Constanta, avand urmatoarea:  

 

ORDINE DE ZI: 

 1. Aprobarea propunerii privind acoperirea  pierderilor din anii precedenţi, 

evidenţiate în conturile analitice al contului 117 “rezultat reportat”, în sumă de 

6.055.239,71 lei, din rezervele existente în sold la 31.12.2017 conform dispozitiei nr. 

253/13.06.2018 emise de ANAF. 

2. Luarea unei decizii privind masura dispusa de ANAF conform dispozitiei nr. 

253/13.06.2018, referitoare la valorificarea rezultatelor inventarierii aferente exercitiului 

financiar 2016, respectiv stabilirea demersurilor ce trebuiesc intreprinse de directorul 

general in vederea valorificarea rezultatelor inventarierii aferente exercitiului financiar 

2016. 

 

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la 

sfarsitul zilei de 29.10.2018 

 Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% 

din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 

Convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si/sau sa prezinte 

proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi. Acestia au obligatia sa 
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trimita materialele in scris la sediul social al SC MAMAIA SA – statiunea Mamaia, Vila 

26, Jud.Constanta, in plicuri inchise, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MAMAIA SA DIN DATA DE 

01.11.2018” insotite de copii CI, in cazul persoanelor fizice sau copie CUI in cazul 

persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste  calitatea de reprezentant 

legal. 

 Documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se 

pot consulta la sediul social al MAMAIA SA. 

 Actionari inregistrati la data de referinta pot participa si vota la ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR direct sau pot fi reprezentati si prin alte 

persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Acestia au posibilitatea de a vota 

si prin corespondenta, inainte de data la care a fost convocata ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, utilizand formularul de vot prin 

corespondenta, formular ce poate fi obtinut de la sediul societatii MAMAIA SA. In 

acest caz, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia CI, respectiv certificat 

de inregistrare pot fi transmise la sediul social pana la data de 29.10.2018, ora 12:00, in 

plic inchis, cu mentiunea:”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 

ACTIONARILOR MAMAIA SA DIN DATA DE 01.11.2018”. Formularele de vot care 

nu sunt primite pana la data sus-indicata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea 

cvorumului si majoritatii in cadrul AGA. 

 Informatii suplimentare la sediul social al MAMAIA SA din Statiunea Mamaia, 

VILA 26, Jud.Constanta, e-mail: sc.mamaia.sa@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 

  


