
 
 

    

 

 
Catre, 

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS 
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti 

Fax 021/3124722 
 

RAPORT CURENT 
 
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare 
si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 
Data Raportului 26.07.2022 
Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A. 
Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau 
Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632 
Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991 
Cod fiscal: RO 1145395 
Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori 
Bucuresti – ATS 
 

Evenimente importante de raportat: 
 
Consiliul de Administrație al CONTACTOARE S.A., întrunit în ședința din data de 26.07.2022, 
a adoptat următoarele decizii: 
 

1. Se aprobă revocarea mandatului de Director General al dlui. Tucă Adrian, începând cu 
data de 01.08.2022. 

2. Se aprobă numirea începând cu data de 01.08.2022 și până la data de 31.12.2022, a dlui 
ing. Dulhai Gheorghe în funcția de Director General, cu indemnizație lunară netă de 500 
Euro. 

3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze 
contractul de management cu dl. Dulhai Gheorghe. 

4. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, dl. Dulhai Gheorghe, pentru a 
actiona pe seama si in numele societatii in relatia cu băncile, pana la revocarea expresa a 
mandatului acordat prin prezenta decizie, inclusiv dar fara a se limita la: deschidere 
conturi curent in lei/valuta, activitatea curenta a contului, actualizarea datelor societatii. 
Directorul General are dreptul de a semna in numele societatii documentele in relatia cu 
oricare dintre banci: 

 Trezorerie - sucursala Buzău 

 Raiffeisen Bank – sucursala Buzău 

 Libra Bank 

 Garanti Bank 

 CEC Bank 
În acest sens, se va schimba specimenul 1 de semnătură la băncile menționate anterior. 

                        
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

BOGNAR ATTILA IOSIF 
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