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    PROIECT 

 
HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Extaordinare  a Acţionarilor 
. TRANSGEX S.A. din data de  03/04.11.2014 

 
Având în vedere: 
-dezbaterile  care au avut loc cu privire la punctele  inscrise pe ordinea de zi si consemnate in  procesul 
-verbal de sedinta la  AGEA  SC Transgex SA  din 03/04.11.2014 
  -  prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii 
nr. 297/2004, regulamentelor CNVM si ale actului constitutiv al societăţii, 
        Adunarea Generala Extraordinara  a Acţionarilor din data de 03/04.11.2014, ora 13, ( data de 
referinta 24.10.2014) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de 
administratie, legal intrunita in prezenta unui numar de _________actionari  prezenti personal , prin 
reprezentanti, sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, detinatori a unui numar de  
____________ actiuni cu drept de vot, ce reprezinta ______% din capitalul social si___________% 
din totalul drepturilor de vot ,  

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă: cu __ voturi reprezentând  ____%: din capitalul social si___________% din 

totalul drepturilor de vot detinute de  actionari  prezenti personal sau prin reprezentanti-  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 

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 
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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.   

 

  Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  ..., 
„impotrivă”, ..... „abţinere________”,  

  
    
 
 Art.2  Se aprobă cu __ voturi reprezentând  ____%: din capitalul social si___________% din 

totalul drepturilor de vot detinute de  actionari  prezenti personal sau prin reprezentanti, cesiunea 

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.   

  Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  ..., 
„impotrivă”, ..... „abţinere________”,  
 

 
     Art.3 Se aprobă cu __ voturi reprezentând  ____%: din capitalul social si___________% din 

totalul drepturilor de vot detinute de  actionari  prezenti personal sau prin reprezentanti imputernicirea  

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. 

    Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  ..., 
„impotrivă”, ..... „abţinere________”,  
 
            Art.4 Se aprobă cu __ voturi reprezentând  ____%: din capitalul social si___________% din 
totalul drepturilor de vot detinute de  actionari  prezenti personal sau prin reprezentanti data de 
19.11.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1din Legea nr. 
297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor  AGEA. 

   
 Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi__________din care „ pentru”  , .....„impotrivă”, ..... 
„abţinere”______,    

 
  Adunarea Generală  Extraordinară imputerniceste pe dl. ec.Iacobescu Aliu, director general 
al.Transgex  S.A. Oradea,  cu domiciliul in loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor , să 
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semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte in prezenta Adunare Generală 
Extraordinară a Actionarilor Transgex S.A., să indeplinească toate actiunile si  formalitatile necesare  
in acest sens, precum si să sa reprezinte. Transgex  S.A. in faţa autorităţilor competente in  scopul 
mentionat. Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane.  

 
 
 
 
 

        Presedintele Consiliului de administratie, 
 Călburean Gheorghe  

prin imputernicit   Ec. Aliu Iacobescu 


