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ACT ADIȚIONAL NR. 1 

 LA 

CONTRACT DE MANDAT 

nr. 102 din data de 08.04.2021 

 

Art. 1.  

 

Părțile 

 

S.N.AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA 

S.A., cu sediul social în localitatea Mihail Kogălniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, 

jud.Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/2498/1998, 

având CUI 11212645, reprezentată prin Florea Adrian - Răzvan – Președinte al 

Consiliului de Administrație, Romani Tony-Avramescu-Gruia –Vicepreședinte al 

Consiliului de Administrație, Artagea Bogdan Ionuț – membru  al Consiliului de 

Administrație, Acatrinei Horia - Mihail – membru  al Consiliului de Administrație, 

Monea Gabriel - membru  al Consiliului de Administrație, Popoacă Daniel – membru al 

Consiliului de Administrație,  Ștefan Paraschiv– membru al Consiliului de 

Administrație, pe de o parte, 

 

și 

 

Domnul ARTAGEA Bogdan- Ionuț, cetățean român, domiciliat în municipiul Constanța , 

Aleea Crizantemelor, nr..4, bl.  H2, et.3, ap.95, CNP 1710610131211,  identificat cu CI, seria 

K.Z. nr.361258, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 10.06.2016, în calitate de Director 

General, pe de altă parte 

 

denumite în continuare în mod individual “Partea” și în mod colectiv “Părțile” 

 

Având în vedere următoarele: 

(A) În urma Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 08.04.2021, în 

conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, domnul 

ARTAGEA Bogdan-Ionuț  a fost numit Director General provizoriu, iar acesta a 

acceptat în mod expres să dețină calitatea de Director General provizoriu al societății 

(B) Forma, conținutul contractului de mandat și remunerația cuvenită au fost aprobate în 

ședința Consiliului de Administrație din data de 08.04.2021, în conformitate cu 

prevederile Legii 31/1990 și ale OUG 109/2011 cu modificările și completările 

ulterioare 

(C) Prevederile Legii 31/1990 – legea societăților comerciale republicată, cu modificările 

și completările ulterioare ( „ Legea nr. 31/1990”), prevederile Ordonanței de Urgență  

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările 

și modificările ulterioare („  OUG 109 nr. 109/2011”  ) 

(D) Prevederile Art. 64^2  din OUG 109/2011 – „ (1) În cazul în care au fost delegate 

atribuţii de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de 

director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administraţie poate desemna un 

director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”  



                                              
 

2 

(E) Pentru desfășurarea activității în mod eficient și cu profesionalism 

Prin urmare părțile au convenit următoarele 

 

Art. 2.  Contractul de mandat nr.102/08.04.2021 se prelungește cu o perioadă de 2 ( două ) 

luni,  începând cu data de 13.09.2021, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.33 

din data de 13.07.2021. 

 

Art. 3.  Celelalte articole ale contractului de mandat nr. 102 din data de 08.04.2021, rămân 

neschimbate. 

 

După semnarea prezentului act adițional,  S.N. Aeroportul International Mihail 

Kogalniceanu Constanta SA va face toate demersurile pentru a-l depune în condiţiile şi 

termenele legale spre înregistrare la instituţiile abilitate pentru aceasta. 

Prezentul act adițional  care conţine un număr de 2 pagini, s-a încheiat astăzi 

13.07.2021, la sediul unității, în trei exemplare originale și își produce efectele începând cu 

data de 13.09.2021, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.33 din data de 

13.07.2021. 

 

 

S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.  

                                             

                   

Membrii Consiliului de Administratie     Director General  

Florea Adrian –Răzvan 

Romani Tony-Avramescu-Gruia  

Artagea Bogdan - Ionuț -    

Acatrinei Horia - Mihail  

Monea Gabriel       Artagea Bogdan - Ionuț 

Popoacă Daniel 

Ștefan Paraschiv 


