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PROIECT HOTARARE 

                                                    

HOTARAREA NR. 1/03.03.2020 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 

DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. 

Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare 

RO2157789, capital social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative 

avand o valoare nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind 

societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 

03.03.2020  la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un 

numar de ............... actiuni, ce reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un 

numar de .....................voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

HOTARARE 

 

 

1.  Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 

exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 5.180.000 lei pe o perioada de 24 luni cu 

posibilitate de prelungire la scadenta, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, 

b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-35;  

            Se constituie in garanție următoarele : 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 36278 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 19.449 mp + constructii, proprietatea Macofil SA si asupra drum de acces inscris in CF nr. 36308 

Targu Jiu; 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 37795 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 42.586 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

 Ipoteca de rang II asupra imobil inscris in CF nr. 39010 Targu Jiu, constand in teren in suprafata 

de 38.342 mp + constructii, proprietatea Macofil SA; 

 Ipoteca mobiliara de rang II asupra “Linie de fabricatie elemente de zidarie (caramizi) 

MACOTERM” (inclusiv sistemul de lubrifiere centralizata in regim automat a vagonetilor de cuptor), 

inregistrata cu numarul de inventar 968, proprietatea societatii Macofil SA; 

 Ipoteca mobiliara asupra conturilor societatii deschise la CEC Bank SA. 

 

2.  Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 
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exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba prelungirea facilitații de descoperire de cont pe cardul MasterCard Business in 

valoare de 80.000 lei pe o perioada de 24 luni cu posibilitate de prelungire pe intervale succesive de 24 

luni, de la Sucursala CEC Bank Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.23-

35; 

 

3. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Zamfir Simona Ioana, posesoare a CI seria DZ nr.002179, 

eliberata de SPCLEP Craiova la data de 16.04.2014, CNP 2741023182771, presedinte al Consiliului de 

Administratie al Macofil SA, sa semneze contractele de imprumut, contractele de garantare si orice alte 

documente in relatia cu CEC Bank in vederea finantarii; 

 

4. Cu un număr de............ voturi Pentru reprezentând ............% din numărul total de voturi 

exprimate, cu un număr de .............voturi Împotriva reprezentând............% din numărul total de voturi 

exprimate si cu un număr de ..............voturi Abținere, reprezentând...........% din numărul total de voturi 

exprimate, se aproba stabilirea datei de 27.03.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea 

acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare  a Acționarilor si ex 

date 26.03.2020; 

 

5. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

 

            PRESEDINTE  CA       SECRETAR 


