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Eveniment de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 67/30.04.2014 
 

HOTĂRÂREA NR. 67 
din data de 30.04.2014 

 
Consiliul de Administrație al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. cu sediul în Zimnicea, Zona Port, Corp Administrativ, Birou nr.3, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/548/2013, CUI RO 1283479, întrunit în ședință azi 30.04.2014, 
 

În temeiul Legii nr.31/1990 cu completările și modificările ulterioare și ale drepturilor conferite de actul constitutiv al 
societății: 
 

Hotărăște: 
 

Art.1. Se numește în funcția de DIRECTOR GENERAL al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. doamna Nistor Diana-Florentina, cetățean 
român, domiciliată în oraș Zimnicea, Bld. Republicii, nr.46A, având CI seria TR nr.164526 emisă la data de 19.08.2004 de oraș 
Zimnicea, începând cu data de 01.05.2014, și se revocă din funcția de Director General dl Cartojan Dan-Liviu ca urmare a solicitării 
de încetare a Contractului individual de muncă conform art.55, lit. b) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, înregistrată la 
societate sub nr.982/03.04.2014, începând cu data de 01.05.2014. 
 
Art.2. Se împuternicește doamna Nistor Diana-Florentina în calitate de Director General al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A., să semneze 
cu data de 01.05.2014, toate documentele care angajează societatea în relațiile comerciale, de finanțare sau orice alte documente 
de reprezentare a societății prevăzute de legislația în vigoare. 
 
Art.3. Se împuternicește dl Dinu Dănel – președinte al Consiliului de Administrație în vederea semnării contractului individual de 
muncă al doamnei Nistor Diana-Florentina și orice alte documente necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. 
 
Art.4. Membrii consiliului de administrație aprobă predarea-primirea bunurilor mobile și imobile, precum și a întregului patrimoniu 
existent al S.C.A.E.P. Giurgiu Port S.A. până la data de 08.05.2014. 
În ceea ce privește inventarierea conturilor de capital Clasa I, stocurile Clasa III, furnizori Clasa IV, banca și casa să fie prezentate 
cele din balanța analitică de la data de 31.03.2014. Toate aceste date vor fi consemnate într-o anexă până la data de 08.05.2014. 
 
PREȘEDINTE C.A. 
Dinu Dănel 
 


