
 
  
Pentru:                    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

 
 

 SOLICITAREA   RATIFICARII  
HOTARARII   CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

NR.1 DIN 14.01.2015 
 
Expunere de motive: 
 

I. Consiliul de Administraţie al Societatii „Mecanica Ceahlau” S.A. prin Hotărârea Nr.1 din 
14.01.2015 (prezentata in anexa 1 ) cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele: 

1. Aprobă contractarea unei scrisori de contra-garantie bancara in suma maxima de 
300.000 euro de la Banca Transilvania Piatra Neamţ, pe o perioada de 12 luni 

2. Aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor generate de operaţiunea de finantare.   
3. Aprobă încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat / Debitor ipotecar / 

Garant ipotecar, cu Banca Transilvania Piatra Neamţ, în calitate de creditor, a 
contractului de credit, pentru creditul mai sus precizat.  

4. Aprobă încheierea de către Societate a următoarelor contracte de garanţie 
(„Contractele de Garantie”) pentru garantarea tuturor obligaţiilor rezultate din Contractul 
de Credit: 

 
 

II. Prezenta Hotarare a Consilului de Adminsitratie va fi supusa ratificarii in prima adunare 
generala a actionarilor SC Mecanica Ceahlau SA 
 
Prezentarea garantiilor: 
 

Scrisoarea  de garantie este de 300.000 euro,  emisa  de Banca Transilvania Sucursala Piatra 
Neamt  prin Contractul de garantie nr.003/SGB, pentru  o perioada de creditare de 12 luni, dar 
nu mai mult de scadenta SGB emisa de UBS +15 zile.  
 
Mecanica Ceahlau S.A. ofera drept garantii pentru scrisoarea de garantie bancara in favoarea 
Bancii Transilvania Sucursala Piatra Neamt imobilizari corporale descrise in anexa 2,   a caror 
valoare contabila totala este in suma de 1.049.695,42 lei  reprezintand cumulat procentul de 
7,62 % din total activele  imobilizate ale societatii mai putin creantele. 
 
Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau SA supune dezbaterii si aprobarii de catre 
Adunarea  Generala Extraordinara a Actionarilor a urmatoarelor :  
 

1. Ratificarea Hotararii nr. 1 din 14.01.2015 conform textului din Anexa nr. 1 la prezenta; 
2. Aprobarea nivelului garantiilor a caror valoare contabila totala este in suma de 

1.049.695,42 lei  reprezintand cumulat procentul de 7,62 % din total active  imobilizate 
ale societatii mai putin creantele. 
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