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                                                                                                 formular  pentru persoane fizice 

 
 

PROCURĂ SPECIALĂ 
DE REPREZENTARE A ACTIONARULUI 

______________________________ 
ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR 

TRANSGEX S.A. 
 

 Subsemnatul________________________________________________________ 

    (Numele, prenumele si CNP-ul actionarului persoană fizică) 

identificat în Registrul Actionarilor la Depozitarul Central S.A. cu CI/BI/ 

_______________________având  domiciliul in_____________________________________,  

detinător al unui număr de ___________________________ actiuni  din totalul de 5.324.562 
acţiuni  emise de S.C.TRANSGEX S.A., Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, societate 

înregistrată la ORC sub nr. J05/843/2000, CUI RO 202255, care îmi conferă un nr.de 

________________drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, din 

numărul total de 5324562 de drepturi de vot, reprezentând _______________% din totalul  

drepturilor de vot 

 împuternicesc prin prezenta pe 
__________________________________________________________________________ 
          (Numele si prenumele reprezentantului imputernicitului persoana fizica – cel căruia i se acordă procura specială) 

domiciliat(ă) in_______________________________________________________________, 

   (adresa împuternicitului ales de detinătorul de valori mobiliare) 

posesor al BI/CI/pasaport seria _______ nr.______________eliberat(ă) 

de_______________________ la data de ____________________,având 

CNP___________________________,  

 

sau  

                       (se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură),  

cu sediul social situat în _______________________________________, înmatriculată la Registrul 

Comerţului/ cod unic de înregistrare,____________________________reprezentată legal prin 
______________________________________________________________________________________________________  

    (se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)  
identificat cu B.I./C.I./paşaport seria ___ nr. _______, eliberat de __________, la data de _______, CNP 

____________________, având domiciliul în ________________________, 
 

să mă reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC TRANSGEX SA care 

va avea loc in data de 03.11.2014, ora 13, la sediul societatii Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, 

jud. Bihor, sau la data de 04.11.2014 data tinerii celei de-a doua adunari cand cea dintai nu  se 

poate tine, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, pentru a exercita dreptul de vot aferent detinerilor 

mele inregistrate in Registrul Actionarilor  la data de 24.10.2014 - data de referinta-   ( sens in 

care va semna in numele meu oriunde  va fi necesar pentru ducerea la indeplinire a prezentului 

mandat, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat, fiindu-mi pe deplin opozabilă)  dupa 

cum urmeaza :   

Ordine de zi Pentru Impotriva Abtinere 

1.Ratificarea Hotărârii Consiliului de administraţie 
nr.1/2014 ( nr.inreg.5225/16.09.2014) prin care s-a aprobat 
actul aditional nr. 1/2014 ( nr.inreg.5226/16.09.2014) la 
contractul de asociere in participatie nr.3.013/17.06.2014, 
incheiat intre -Transgex SA -Asociat proprietar si  Aquafarm 
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Terana SRL Asociat-investitor- referitor la: prelungirea pana 

la data de 31.10.2014, a termenului   de obţinere  de catre 

asociatul investitor Aquafarm Terana SRL a tuturor avizelor si 

autorizatiile ( inclusiv a  autorizatiei de construire) necesare in 

vederea realizarii” Proiectului de modernizare, schimbare 

destinatie constructiva si comercializare spatii locative 

rezultate, imobil P+4, situat in municipiul Cluj Napoca, strada 

Buftea, nr. 7”, denumit in  continuare   Proiect; condiţiile in 

care se acordă dreptul de acces al asociatului investitor in 

imobilul obiect al contractului - in scopul exclusiv al 

aducerii/depozitarii materialelor necesare realizării scopului 

asocierii -respectiv incepând cu data obţinerii acordului scris 

al asociatulului proprietar -Asociatul-investitor Aquafarm 

Terana SRL are următoarele obligaţii si responsabilitaţi: a) să 
suporte toate costurile cu utilitatile, paza etc. necesare acestui 

scop; b)  işi asuma intreaga răspundere pt.  materialele 

depozitate  cât şi pentru eventualele daune rezultate din 

pierderea, distrugerea, furtul sau incendierea bunurilor 

depozitate. Asociatul proprietar -Transgex SA nu are nicio 

obligatie  de conservare, paza, restituire a materialelor 

depozitate fiind exonerat de orice responsabilitatea civila sau 

penală cu privire la acestea;  c) işi asumă intreagă răspundere 

pentru securitatea, conservarea, pastrarea integrităţii bunului 

imobil pus la dispozitia asocierii, de către Asociatul proprietar 

–Transgex SA  suportând in totalitate  riscul pieirii acestuia; 

d) să repare pe cheltuiala proprie orice degradari, distrugeri 

totale sau partiale ar suferi respectivul imobil ulterior datei 

acordului scris.   

 2. Propunere privind aprobarea cesiunii drepturilor si 

obligatiilor deţinute de catre  Aquafarm Terana SRL 

J23/3012/2013, cod fiscal RO 32318984- in contractul de 

asociere in participatie nr.3013/17.06.2014- catre BLC 

PROJECTS SRL, Cluj Napoca, J12/2507/2014, CUI 33512503, 

sens in care urmeaza sa se incheie un contract de cesiune.   

 3. Propunere privind  aprobarea imputernicirii  d-lui 

Iacobescu Aliu, director general al Transgex  S.A. Oradea,  cu 

domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. 

Bihor identificat cu CI seria XH nr.702415/SPCLEP 

Sinmartin/24.09.2010,   sa reprezinte  Transgex SA in vederea 

negocierii  continutului clauzelor contractului de cesiune, sa 

semneze - in numele si pe seama  Transgex SA -contractul de 

cesiune,  toate documentele necesare incheierii acestuia,  

precum şi  orice alte subsecvente acestei hotărâri. 

  4. Propunere privind aprobarea datei de 19.11.2014 ca 
data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 

alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor 

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA. 
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 Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

procurii speciale va fi depus/transmis până la data de 31.10.2014, ora 13:00, la sediul SC 

TRANSGEX SA, sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în 

adunarea generală, conform prevederilor legii. 

 
Data: _____________ 
____________________________________ 
(Semnătura actionarului persoană fizică) 

____________________________________________________________________________ 
(Numele, prenumele actionarului persoană fizică,, în clar, cu majuscule) 

Notă: 
 

Se marchează cu X în căsuţa corespunzătoare opţiunii de vot.  

 

 


