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 1. Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, 

în conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :             

                                        - Ilie Mihăilescu 

                                        - Elvira Bulai 

 

    

1.  

2. Se aprobă vânzării activelor, proprietatea societății, identificate astfel: 

a) Teren extravilan in suprafață de 6.600 mp din acte (6.691 mp suprafața 

din măsurători) categoria de folosință „arabil”, situat in extravilanul 

orașului Târgu Neamț, zona Valea Seaca, jud Neamț identificat cu 

număr cadastral 50718, înscris in Cartea funciara numărul 50718 a 

localității Tg Neamț 

b) Imobilul situat in intravilanul Satului Baldovinești, Comuna Vădeni, 

județul Brăila, care se compune din: 

- Teren intravilan in suprafață totala de 5.278 mp, identificat cu 

număr cadastral 240, înscris in Cartea funciara nr 71069, tarla 

208, parcela 1354 a localității Vădeni,  categoria de folosința 

„curți construcții”; 

- Construcția C1 – Atelier, suprafață construita de 168 mp; 

suprafață utila de 150 mp, compus din 3 încăperi si grup sanitar, 

identificata cu număr cadastral 240 C1, înscrisă in Cartea 

funciara nr. 71069 a localității Vădeni. 

- Construcția C2 – Depozit, suprafață construita de 12 mp; 

suprafață utila de 10,71mp,  identificata cu număr cadastral 240 

C2, înscrisă in Cartea funciara nr. 71069 a localității Vădeni. 

   

2. 3. Se aprobă prețul minim de vânzare a activelor identificate la punctul 2, care 

nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de 

catre evaluatori independenti autorizati ANEVAR. 

   

3. 4. Se împuternicește Consiliului de Administrație pentru stabilirea procedurii 

de vânzare a activului, negocierea prețului si a documentelor aferente 

operațiunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA si împuternicirea 

Directorului General pentru semnarea ante-contractului de vânzare-cumpărare, 

contractului de vânzare-cumpărare, precum și a oricăror alte documente 

necesare perfectării vânzării activului, in condițiile stabilite de consiliul de 

administrație. 

   

4. 5. Se împuternicește Directorului General să efectueze toate actele necesare 

pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea 

demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul 

General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor 

anterior menționate 

   

5. 6. Se aprobă data de 12.06.2019 (ex-date 11.06.2019) ca dată de identificare a 

acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng 

efectele hotărârilor AGEA. 
   

 

Pentru transmiterea buletinul de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau 

certificatului de înregistrare al acţionarului)  prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:  

 Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;  

 Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se 

menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGEA”. 


