
SC MECANICA CEAHLAU S.A. 
Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6, cod 610202 

 

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGOA 25/26.11.2013. 
Nume şi prenume (pentru acţionar persoană fizică 1 ) sau denumire (pentru acţionar persoană juridică   )  

........................................................................................................................................  

Numele şi prenumele reprezentantului legal  2 ............................................................................. 

(pentru acţionarul persoană juridică) 

Cod numeric personal / ID   ................................................................................................  

(pentru acţionar persoană fizică) 

Cod unic de înregistrare....................................................................................................... 

(pentru persoană juridică) 

Nr. Acţiuni.................................................................................................................. .........  
  

O.Z. Hot

. 

Conţinutul hotărârii P Î A 

1 1         Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, 

în conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) : 

            1. Ioan Leuştean 

            2. Elvira Bulai  

   

2 2         Se aprobă Raportul Consiliului de Administraţie privind situaţia economico-

financiară a societăţii la sfârşitul trimestrului III 2013 
    

3 3         Se aprobă, prin vot  secret, revocarea Consiliului de Administraţie      

4 4          Se aprobă, prin vot secret, alegerea consiliului de administraţie format din 5 

membri pentru un mandat de 4 ani :  

Candidaţi:  

   

    

    

    

    

    

5 5                   Re5.15.1  Se  aprobă remuneratia lunară a administratorilor :  

                       P                                     pentru  presedinte                =  3.500 euro net 

                                    pentru Vicepresedinte          =  3.000 euro net 

                                   pentru cei 3 Administratori  =  3 x  1.500 euro net  

    Denominarea in lei se va efectua la cursul euro din data Adunarii Generale a Actionarilor. 

                 Se    5.2   Să aprobe suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile 

corespunzatoare.  

   

6 6 6.1     Se aprobă contractul de administrare sub forma unui contract de adeziune, care  include  

obiectivele şi criteriile de performanţă, în conformitate cu limitele aprobate de adunarea 

generala prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli                                                                           

6.2   Se aprobă  suplimentarea Bugetului de Venituri si cheltuieli 2013 cu cheltuielile 

corespunzatoare.  

   

7 7         Se aprobă  stabilirea nivelului sumei asigurate aferente poliţei de asigurare 

de răspundere profesionalăla la valoarea de 10.000 euro.  
   

8 8         Se aprobă data de 16 decembrie 2013 ca data de înregistrare a acţionarilor 

asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor 

   

9 9 Se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, cu drept de delegare către 

angajaţii societăţii pentru întocmirea şi semnarea tuturor documentelor necesare pentru 

publicarea hotărârilor adoptate şi înregistrarea acestora la Registrul Comerţuluide pe 

lângă Tribunalul Neamţ. 

   

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform opţiunii personale, se va marca cu X numai una din căsuţele aferente votului: 

Penntru (P), Împotrivă (I) sau Abţinere (A). La punctual 4 din ordinea de zi (Hotărârea nr. 4) votul ,, Pentru ,, se poate marca 

pentru 5 candidaţi. Mai multe opţiuni exprimate la punctul menţionat duce la anularea votului pentru punctul respectiv. 

Pentru a fi valabil, buletinul de vot trebuie să fie înrgistrat la SC Mecanica Ceahlău până în data de 23.11.2013, orele 

16,00. 

Nume şi prenume 3:                                                                                                   Semnătura 4: 

.............................................. .............................................................. 

Data:......................................... 
1 Se ataşează copie act de identitate 2 Se ataşează copie după un document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care atestă 

calitatea de reprezentant legal (Certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă). 
3 Numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului 

persoană juridică. 4 Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnătura şi ştampila pentru reprezentantul legal al 

acţionarului persoană juridică.  

 


