
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 1 

a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 19.06.2013 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, 

strada Cuza Vodă, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 

/ 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 19.06.2013, ora 12
00

 la 

sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu majoritate de voturi a acţionarilor 

prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de           % din capitalul social, 

dintre care :             voturi „pentru”          voturi „împotrivă”         voturi „abţineri” 

 

                                                                                 HOTĂRĂŞTE : 

 

               Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. în ceea ce priveşte componenţa  

Consiliului de Administraţie, în sensul reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) administratori la 3 (trei) 

administratori, precum şi aprobarea versiunii actualizată a Actului Constitutiv, după cum urmează : 

             Articolul 17 ” Organizarea administraţiei” se modifică şi devine : 

            «  Societatea comercială «PREFAB» – S.A. este administrată de un «consiliu de administraţie» constituit 

dintr-un număr de 3 administratori, desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.  

             Consiliul de Administraţie are următoarea componenţă: 

             1.  Preşedinte Consiliu de Administraţie.  

             2.  Membru                    

             3.  Membru  

              Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi, dintre care 

cel puţin unul va fi administrator neexecutiv independent. (art. 140
2
 alin. 2) 

Un administrator nu este considerat independent, în special dacă: (art. 138
2
 alin. 2) 

a) este director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a îndeplinit o astfel de funcţie 

în ultimii 5 ani; 

b) este salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori a avut un astfel de raport de 

muncă în ultimii 5 ani; 

c) primeşte sau a primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară 

sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; 

d) este sau reprezintă un acţionar semnificativ al societăţii;  

e) are sau a avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie 

personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii 

cu societatea;  

f) este sau a fost în ultimii 3 ani asociat ori salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei 

societăţi controlate;  

g) este director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; 

h) a fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; 

i) este soţ/soţie sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societăţii sau cu o persoană aflată 

în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a - h).  

 Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să 

o accepte în mod expres. (art. 153
12

 alin. 3) 

 



 

 Durata mandatului administratorilor societăţii este de 4 ani.  

 Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. (art. 

137
1
 alin. 3) 

 Administratorii sunt temporari, reeligibili şi revocabili.  

 Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. În cazul în care 

revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese. (art. 137
1
 alin. 4) 

 Alegerea membrilor consiliului de administraţie şi revocarea lor din funcţie se fac de către adunarea 

generală ordinară, prin vot secret. 

 În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator consiliul de administraţie procedează la 

numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. (art. 137
2
 alin. 1) 

 Dacă vacanţa prevăzută la alin. (9) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, 

administratorii rămaşi convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai 

consiliului de administraţie. (art. 137
2
 alin. 2) 

 Consiliul de administraţie are obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului înregistrarea numirii 

administratorilor, precum şi a oricărei schimbări în persoana administratorilor şi publicarea acestor date în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a. (art. 153
1
) 

 Consiliul de administraţie este coordonat de un «preşedinte» al consiliului numit  de adunarea 

generală ordinară a acţionarilor (art. 140
1
 alin. 1) 

 Preşedintele poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. (art. 140
1
 

alin. 3) 

 Preşedintele este numit pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. (art. 

140
1
 alin. 2) . » 

 

     Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 18.05.2011 rămân neschimbate. 

 

 Art.2. Se împuterniceşte D-l/ D-na…………………….să semneze versiunea actualizată a Actului 

Constitutiv al S.C. PREFAB S.A.  

 

Art.3. Stabilirea datei de înregistrare 08.07.2013, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 

răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind 

piaţa de capital. 

 

Art.4. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea 

operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi 

realizarea formalităţilor de publicitate. 

 

 

 

 

 

 

                Preşedinte C.A.,                                             

                  

           Ing. Petre Marian Miluţ                                                                        Secretar A.G.A., 

                                                                                                                      ing. Manoliu Nicoleta                                                                                                                                                                              


