
 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  Nr. 1 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2021 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 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 27.04.2021, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, 
jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si 
reprezentați acționari reprezentând             % din capitalul social; cu majoritatea voturilor 
exprimate, respectiv cu                 voturi ,,pentru" (care reprezintă               % din voturile 
exprimate),                 voturi „împotrivă” (care reprezintă                   % din voturile exprimate) si                    
voturi ,,abțineri"(care reprezintă                   % din voturile exprimate,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
          Art. 1. Începând cu data de 23.06.2021, data intrării în vigoare a noilor mandate acordate 
membrilor Consiliului de Administraţie de către A.G.O.A., se aproba modificarea art.17, alin. 1 
«  Organizarea administraţiei « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea următorul 
conţinut : 

 «   Societatea «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. « 
 
     Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat în data de 19.04.2017 rămân 
neschimbate. 
 
        Art. 3. Aprobarea împuternicirii domnului/doamnei ........................ – Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A. 

 
       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.,                                             
             
           Petre Marian Miluţ                                                                             Secretar A.G.A., 
                                                                                                                       Manoliu Nicoleta                                                                                                                                                                              



 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  Nr. 2 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2021 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 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 27.04.2021, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, 
jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si 
reprezentați acționari reprezentând             % din capitalul social; cu majoritatea voturilor 
exprimate, respectiv cu                 voturi ,,pentru" (care reprezintă               % din voturile 
exprimate),                 voturi „împotrivă” (care reprezintă                   % din voturile exprimate) si                    
voturi ,,abțineri"(care reprezintă                   % din voturile exprimate,  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
Art.1. Se aprobă prelungirea liniei de credit- Contract facilitate linie de credit 

nr.RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, încheiat cu C.E.C. Bank, pentru o perioadă de 12 
luni, începând cu data de 27.01.2022. 
 

Art. 2. Se aprobă prelungirea liniei de credit – Contract linie de credit nr. 8929/10.10.2013 
încheiat cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 19.10.2021. 

 
     Art. 3. 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.,                                             
             
            Petre Marian Miluţ                                                                             Secretar A.G.A., 
                                                                                                                      Manoliu Nicoleta                                                                                                                                                                              



 
 

PROIECT HOTĂRÂRE  Nr. 3 
a 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 27.04.2021 
 
 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 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 27.04.2021, ora 1400 la adresa Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, 
jud. Calarasi, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale actului constitutiv al societății, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, fiind prezenți si 
reprezentați acționari reprezentând             % din capitalul social; cu majoritatea voturilor 
exprimate, respectiv cu                 voturi ,,pentru" (care reprezintă               % din voturile 
exprimate),                 voturi „împotrivă” (care reprezintă                   % din voturile exprimate) si                    
voturi ,,abțineri"(care reprezintă                   % din voturile exprimate,  

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
          Art. 1. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile 
art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață. 
 
          Art. 2. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
24/20172017 și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și 
operațiuni de piață. 
 
          Art. 3. Împuternicirea şi mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii 
colaboratori, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor 
adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate. 
 
 
              Preşedinte C.A.,                                             
             
             Petre Marian Miluţ                                                                                 Secretar A.G.A., 
              
                                                                                                                            Manoliu Nicoleta                                                                                                                                                                              
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