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          PROIECT 

HOTĂRÂRE nr.1 

adoptată în şedinţa Adunării Generale Extraordinare  a Acţionarilor 

societatii TRANSGEX S.A. din data de  10/11.04.2019 

 

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  Societatii Transgex SA  din data de 10/11.04.2019 

  -  prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare,  Legii 

24/2017 regulamentelor ASF si ale actului constitutiv al societăţii, 

        Adunarea Generala Extraordinara  a Acţionarilor din data de  10/11.04.2019, ora 13, ( data de referinta 

29.03.2019) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si 

statutar 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/Se respinge propunerea privind aprobarea alocari sumei de 9.871.596,25  lei cu TVA inclus 

pentru asigurarea cofinantarii  proiectului Creșterea productiei de apă geotermală în municipiul Beius prin 

săparea unei noi sonde de producție și interconectarea  acesteia la magistrala de transport apă geotermală 



 2

str. N Cristescu intersecție str. Gen.L. Mociulski- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 si 

acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, inclusiv contravaloare TVA;  imputernicirea 

directorului general dl. Iacobescu Aliu de a semna in numele si pe seama Societatii toate documentele 

necesare  ducerii la indeplinire a celor hotarate inclusiv contractul de  finantare etc.     Dl. Iacobescu Aliu  

poate da mandat altei persoane 

  

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

Art. 2 Se aprobă/Se respinge vanzarea urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii si stabilirea  

prețului total minim/imobil:     

- Constructii- cu drept de folosinta teren in suprafata de 3996 mp, inscris in Cf nr.465 Draganesti,  top 

222/24,  223/7+ teren in suprafata 2214 mp situat in Draganesti, jud. Bihor, situatie CF in curs de 

clarificare; 

- Teren cu constructii, in suprafata de 10.470 mp, situat in Suncuius, jud. Bihor,  CF nr. 1348 Vadu 

Crisului 1438 mp  din top 2053/3,  CF 1349 Vadu Crisului,  nr.top2053/4 –suprafata de 9032 mp;  

- Teren cu constructii in suprafata de 25.320 mp, situat in Apahida  jud.  Cluj., CF 51996 Apahida ;  

- Teren cu constructii, situat in Iara, jud. Cluj, in suprafata de 5755 mp inscris  CF 50447 Iara;  

- Teren Episcopia Bihor, situat in Oradea, jud. Bihor, in suprafata totala de 4570 mp, inscris in  CF 

177129 Oradea, CF 177130 Oradea, CF 177132 Oradea,  CF 177133 Oradea,  CF 177134 Oradea ;  

- Teren situat in Gurani, comuna Pietroasa, jud. Bihor, in suprafata totala de 22.095 mp, inscris in  CF 

50274 Pietroasa  

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 
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-Art. 3 Se aprobă/Se respinge mandatarea directorului General al  Transgex S.A., dl. Iacobescu Aliu   ca în 

numele și pe seama  societatii să deruleze  procedurile privind vanzarea imobilelor, negocierea pretului,  

semnarea si încheierea antecontractelor/contractelor de vanzare cumparare autentice, acte aditionale la 

acestea, de  a îndeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relaţiile cu autorităţile competente  

(notar, banca, alte entitati publice sau private) precum şi de a semna in numele actionarilor hotararile 

AGEA.Dl. Iacobescu Aliu  poate da mandat altei persoane.  

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

Art. 4 Se aprobă/Se respinge datei de 07.05.2019 ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei 

de 06.05.2019 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, 

de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile 

care derivă din respectiva hotărâre. 

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_________, din care: „ pentru ”______, „impotrivă”________, 

„abţinere”________ . 

 

    Presedintele Consiliului de Administratie, 

     Mircea CĂLBUREAN 


