
 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  �r. 1 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016 
 
 

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

Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului 

sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la 

data de 28.04.2016, 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, 

cu             voturi „pentru” şi        voturi „împotrivă” şi    voturi „abţineri” 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. Se aprobă preluarea creditelor de la Raiffeisen Bank prin refinanţare de către C.E.C. 

Bank, în baza garanţiilor deja constituite cu ratificarea Deciziei CA nr. 35 din data de 27.11.2015 

şi a Deciziei CA nr. 6 din data de 07.03.2016, după cum urmează: 

-  credit de investiţii în sumă de 4.300.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 84 de luni; 

- credit pentru finanţarea activităţii curente în sumă de 7.700.000 ron, pentru o perioadă de 

creditare de 48 de luni; 

-  linie de credit în sumă de 16.000.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 24 de luni . 

 

Art. 2. Se aprobă prelungirea convenţiei linie de credit în sumă de 9.000.000 lei, deschis la 

Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanţiilor deja constituite, pentru 

acest credit. 

 

          Art. 3. Se aprobă prelungirea convenţiei linie de credit în sumă de 4.500.000 lei deschis la 

Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanţiilor deja constituite, pentru 

acest credit. 

 
          Art. 4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi. 

 

 

              Preşedinte C.A.,                                             

             

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

                                                                                                                      ing. Manoliu Nicoleta                         



 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  �r. 2 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016 
 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în 
Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la 
data de 28.04.2016, ora 1200 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, 
cu             voturi „pentru” şi        voturi „împotrivă” şi    voturi „abţineri” 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
     Art.1. Aprobarea vânzării urmatoarelor terenuri arabile extravilane proprietatea PREFAB 
S.A., în suprafaţă totală de 30.177 mp. situate în com. Modelu, jud. Călăraşi: 

a) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 20112 
înscris în Cartea funciara nr.20112 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 5.000 mp. 
Valoarea contabila este 268.926 lei. 

b) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 522 
înscris în Cartea funciara nr.21757 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 5.750 mp. 
Valoarea contabila este 296.744,90 lei. 

c) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 20141 
înscris în Cartea funciara nr. 20141 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 5.000 mp.   
Valoarea contabila este 268.926 lei. 

d) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 20193 
înscris în Cartea funciara nr. 20193 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 2.500 mp.  
Valoarea contabila este 134.463 lei. 

e) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 20115 
înscris în Cartea funciara nr. 20115 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 5.000 mp.  
Valoarea contabila este 268.926 lei. 

f) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 20194 
înscris în Cartea funciara nr. 20194 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 2.500 mp.  
Valoarea contabila este 166.846 lei. 

g) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călăraşi, având număr cadastral 521 
înscris în Cartea funciara nr. 366 a com. Modelu, jud. Călăraşi, în suprafaţă de 4.427 mp. 
Valoarea contabila este 238.107,08 lei. 



     Art. 2. Preţul de vânzare va fi aprobat de Consiliul de Administraţie prin hotărâre luată cu 
majoritate de voturi,conform raportului de evaluare.  
În vederea vânzării, activele vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o 
persoană fizică sau juridică autorizată.  
Vânzarea se va face prin încheierea unui contract de vânzare cumparare ferm la un notariat 
public. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu plata integrală a activului vândut. 
Preţul încasat va fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente diminuându-se gradul de 
îndatorare al societăţii. 
Valoarea activelor prevăzute la art. 1 este sub 20 % din valoarea totală a activelor imobilizate mai 
puţin creanţele. 
 
     Art.3. Se împuterniceşte dl. Miluţ Petre Marian, în calitate de Preşedinte C.A., pentru 
semnarea în numele societăţii, în faţa autorităţilor competente a contractelor de vânzare în formă 
autentică având ca obiect activele menţionate la art.1. sau oricărui alt document necesar pentru 
perfectarea acestora precum şi să intreprindă toate demersurile necesare pentru incheierea şi 
înregistrarea acestor contracte.  
 
     Art.4. Consiliul de Administraţie şi Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesaţi. 
 
 
 
 
              Preşedinte C.A.,                                             
             
        Ing. Petre Marian Miluţ                                                                              Secretar A.G.A., 
              
                                                                                                                       ing. Manoliu Nicoleta                        



 
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  �r. 3 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2016 
 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în 
Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la 
data de 28.04.2016, ora 1200 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, 
cu             voturi „pentru” şi        voturi „împotrivă” şi    voturi „abţineri” 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
          Art. 1. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
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. 2. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi 
ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 
adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare . 
 
          Art. 3. 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                      
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