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                                       Proiect Hotarare AGEA din data de 29/30.11.2022 

        Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a  THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de  

29/30.11.2022   la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in  conditiile Legii 

nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de  …………. voturi valabil 

exprimate reprezentand … …………….actiuni si ….. ………% din capitalul social, hotaraste :  

       1. Aproba alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv Costina 

Zaberca, acţionar al societăţii, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu 

verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv 

pentru ţinerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării 

generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. 

 

      2. Aproba vânzărea următoarelor active ale societăţii: Hotel Minerva, Complex Diana, 

Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie si Ateliere din statiunea Eforie Nord; Complex Capitol din 

Eforie Sud,  Grup Gospodaresc Jupiter, Restaurant Pelican  si teren liber in suprafata  de 21.366 mp 

-  din statiunea Saturn. Vânzarea acestor active se va realiza pe baza unei proceduri întocmite şi 

aprobate de către Consiliul de Administraţie care să conducă la încasarea de către societate a celui 

mai bun preţ, procedură care va conţine cel puţin următoarele etape: (i) evaluarea activului, de către 

un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în scop de valorificare a proprietăţii; (ii) vânzarea prin licitaţie 

publică si respectarea dreptului de preemtiune prevazut prin contractele de inchiriere (iii) 

comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de vânzare cumpărare, (iv) 

detalierea, în cadrul raportului anual al consiliului de administraţie a stadiului ducerii la îndeplinire 

a programului de valorificare a activelor, cu reflectarea corespunzătoare în bugetul de venituri şi 

cheltuieli anuale. Mandatul acordat consiliului de administraţie pentru ducerea la îndeplinire a celor 

aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023. 

 

     3. Împuterniceste pe  Costina Zaberca - sef birou juridic si Cristian Mares, consilier 

juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi a publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunare generală a acţionarilor. 
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