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ACT ADIȚIONAL Nr. 1 
la CONTRACTUL DE MANDAT 

Nr. 280 din data de 31.08.2021 
 

Societatea Națională Aeroportul Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., cu sediul social în 
loc.Mihail Kogălniceanu, jud.Constanța, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, România, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J13/2498/1998, având CUI RO 11212645., 
reprezentată prin reprezentată prin Dna.LUCA ELISABETA-LUMINIȚA identificată cu CI seria 
I.F.nr.747169, CNP 2781118411513 şi Dna.MOCANU MIHAELA identificată cu CI seria 
R.X.nr.706631, CNP 2770430293121, în calitate de reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate 
cu Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1556/31.12.2021, denumită în 
continuare "Mandantul" sau "Societatea" 
si 
Dl.ACATRINEI HORIA - MIHAIL, cetățean român, născut la data de 14.12.1977, domiciliat în 
Mun.București, Sect.1. Drumul Pădurea Pustnicu, nr.141A, Bl.RU36, Corp B, Et.2, Ap.6, 
identificat cu CNP 1771214410020 și CI seria R.X. nr.415956, eliberată de către S.P.C.E.P. 
Sector 1 la data de 10.01.2014, valabilă până la 14.12.2024, denumit în continuare 
“Mandatarul” sau “Administratorul provizoriu executiv”, 
denumite în continuarea în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"  
 
AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 
În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr.01 din data de 05.01.2022, în 
conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, mandatul domnului ACATRINEI HORIA - MIHAIL, de membru provizoriu al 
Consiliului de Administrație al Societății a fost prelungit cu 2 (două) luni; 
În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 111/2016; 
Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de 05.01.2022 a hotărât ca prezentul 
act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către doamna LUCA ELISABETA-
LUMINIŢA  și doamna MOCANU MIHAELA.nominalizate conform Hotărârii Adunării Generale 
a Acționarilor Societății nr. 01  din 05.01.2022; 
S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul 
Adițional") conform următorilor termeni și condiții: 
 
Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. 280 din data de 31.08.2021 se 
completează cu pct. 3.4 care va avea următorul conținut: 
„Prezentul Contract se prelungește cu 2 (două) luni începând cu data de 15.01.2022 inclusiv, 
pânӑ la data de 14.03.2022, inclusiv“. 
 
Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 
Încheiat astăzi, 05.01.2022, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 
 
Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. 

Reprezentată legal prin:  LUCA ELISABETA-LUMINIȚA ……………………………………………. 

             MOCANU MIHAELA  …………………………………………….  

Administrator provizoriu executiv 

ACATRINEI HORIA - MIHAIL     …………………………………………... 


