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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
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SECRETARIATUL ASOCIAȚIEI THE NEW PAGAN DAWN 

SERVICIUL REGISTRATURĂ – COMPARTIMENT PROCESE VERBALE 
NR. DE INREGISTRARE HGA/1/30.04.2022 

 

Hotararea A.G.A din data de 30.04.2022 

a Asociației THE NEW PAGAN DAWN 

Asociații: 
 
 
Dl. OLTEANU COSMIN, CNP 5000825045361, in calitate de membru al Consiliului Director și al Adunării Generale 
 

si 
 
Dna. AGRIGOROAIEI MONA, CNP 2840808226724, in calitate de membru al Consiliului Director și al Adunării Generale 
  

si 
 
Dl. LAVRIC IOAN, CNP 1980126371213, in calitate de membru al Consiliului Director și al Adunării Generale 
  

si 
 
Dl. HUTUTUI CORNELIU, CNP 1661004330787, in calitate de membru al Consiliului Director și al Adunării Generale 
  

si 
 
Dl. MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN, CNP 1751215080021, in calitate de membru al Consiliului Director și al Adunării 
Generale

 
 

 
ai ASOCIAȚIEI THE NEW PAGAN DAWN (NOII ZORI PĂGÂNI), avand CUI 43093143, detinand 100% din capitalul 
social, reprezentat prin dl. OLTEANU COSMIN  in calitate de PREȘEDINTE, identificat prin CNP 5000825045361, având 
carte de identitate seria ZC si nr. 338949 
 
intrunind Adunarea Generală și Consiliul Director, au adoptat cu unanimitate de voturi  prezenta Hotarare, prin care au 

decis:  
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Art.1. Imputernicirea pe o perioada de 12 luni,  cu reinnoire automata pe aceeasi perioada pana la revocarea expresa a 

mandatului acordat dnei TEODORA PAUL, identificat prin CNP 2790911441539, având carte de identitate seria RT si nr. 

763318 cu drepturi depline de reprezentare in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, aceasta avand 

urmatoarele drepturi cum ar fi, dar fara a se limita la: dreptul de a deschide/modifica relatia,  de a solicita 

achizitionarea/modificarea si/sau inchiderea de produse si servicii (cu exceptia produselor de creditare), inclusiv de a 

semna documentatia contractuala,  de a efectua operatiuni nelimitat pe conturile societatii, inclusiv de a semna in numele 

societatii cecuri si/sau bilete la ordin, de a imputernici/revoca persoanele cu drept de semnatura pe conturile societatii. 

 

Art. 2. Imputernicirea pe o perioada de 12 luni,  cu reinnoire automata pe aceeasi perioada pana la revocarea expresa a 

mandatului acordat dlui OLTEANU COSMIN,  identificat prin CNP 5000825045361, având carte de identitate seria ZC si 

nr. 338949 cu drepturi depline de reprezentare in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, acesta 

avand urmatoarele drepturi cum ar fi, dar fara a se limita la: dreptul de a deschide/modifica relatia,  de a solicita 

achizitionarea/modificarea si/sau inchiderea de produse si servicii (cu exceptia produselor de creditare), inclusiv de a 

semna documentatia contractuala,  de a efectua operatiuni nelimitat pe conturile societatii, inclusiv de a semna in numele 

societatii cecuri si/sau bilete la ordin, de a imputernici / revoca persoanele cu drept de semnatura pe conturile societatii. 

 
Art.3. Prezenta imputernicire revoca orice alt mandat acordat anterior de  catre Adunarea Generala a Asociatilor/Consiliul 

Director pentru reprezentarea legala a societatii in relatia cu banca. In caz de revocare a mandatului, obligatia de a 

notifica Banca despre incetarea acestuia revine mandantului/mandantilor.   

 

 
Asociat/membru Consiliul Director: OLTEANU COSMIN Semnatura _____________ 

 

Actionar/Asociat/membru Consiliul Director: AGRIGOROAIEI MONA Semnatura _____________ 

 

Actionar/Asociat/membru Consiliul Director: LAVRIC IOAN Semnatura _____________ 

 

Actionar/Asociat/membru Consiliul Director: HUTUTUI CORNELIU Semnatura _____________ 

 

 

Actionar/Asociat/membru Consiliul Director: MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN Semnatura _____________ 
   

 


