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PROPUNERE  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BUCUR S.A. din data de 21/22 aprilie 2021 
 
PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI 
 
„ Numirea unui administrator, membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A., ca urmare a demisiei d-
lui Sergiu Mihailov si desemnarii/numirii in calitate de administrator provizoriu a dlui Dan Florin Marinescu 
pana la intrunirea primei AGA Bucur S.A., conform dispozitiilor art. 1372 din Legea Societatilor, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  
Mandatul noului adminstrator va fi valabil pana la data expirarii mandatelor actualilor administratori, 
numiti prin Hotararea AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022.” 
 
Propunerea de alegere/numire a unui nou administrator, are la baza urmatoarele considerente: 

 
- Demisia dlui Sergiu Mihailov, înregistrată sub nr. 2505/29.10.2020, prin care domnia sa a 

demisionat din funcția de Administrator al Societății BUCUR S.A., cu efect de la data de 
29.10.2020, si; 

- Numirea dlui Dan Florin Marinescu in calitate de Administrator provizoriu, pana la intrunirea 
primei adunari generale ordinare a actionarilor Bucur S.A., potrivit art. 1372 alin 1 din Legea 
societăților nr. 31/1990; 

 
In acest context, Consiliul de Administratie propune pentru functia de administrator al Bucur S.A. pe actual 
Administrator provizoriu, respectiv Director General al Societatii, dl Dan Florin Marinescu. 
 
Eventualele propuneri suplimentare formulate de actionari, in conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 
din Legea 31/1990, precum si cu respectarea termenului precizat in cadrul Convocatorului Adunarii 
Generale a Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 31.03.2021, inclusiv, vor completa lista 
prevazuta de articolul de mai sus, lista care va cuprinde informatiile cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. 
 
 

Fata de cele prezentate, Consiliul de Administratie supune aprobarii AGOA convocata pentru 
21/22.04.2021, adoptarea urmatoarei Hotarari: 

„Se aproba numirea dlui/dnei [...], in calitate de administrator, membru al Consiliului de Administratie al 
Bucur S.A. Mandatul de adminstrator acordat dlui/dnei [...] lui este valabil pana la data expirarii mandatelor 
actualilor administratori, numiti prin Hotararea AGOA din 27.04.2020 pentru perioada 2020 -2022.” 
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