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PROIECT 

Propunere de modificare a Actului Constitutiv 

al Mecanica Ceahlău SA 

 

 Consiliul de Administraţie al SC Mecanica Ceahlău SA, întrunit în şedinţa din data de  

23.10.2017, analizând prevederile actuale ale Actului Constitutiv al societăţii propune 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor să aprobe următoarele modificări: 

 
 Art. 16, alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Forma actuală: ”Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice sau persoane 

juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul 

de Administrație”. 

Propunere de modificare: ”Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice 

sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează 

împreună Consiliul de Administrație”. 

 Art. 16, alin. 7 din Actul Constitutiv se elimină: 

Forma actuală: ”Componența actuală a Consiliului de Administrație este menționată în anexa 

nr. 2 la prezentul Act Constitutiv”. 

 Art. 16, alin. 14 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Forma actuală: ”Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin 3 membri 

iar hotărârile vor fi adoptate cu minim 3 voturi”pentru”. Membrii Consiliului de Administrație 

pot fi reprezentați în condițiile legii”. 

Propunere de modificare: ”Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin 

jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului 

de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii”. 

 Art. 17, alin. 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Forma actuală: ”Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în relațiile cu 

terții. Cu aprobarea prelabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi 

transmis pe bază de mandat special”. 
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Propunere de modificare: ”Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către directorul 

general. Cu aprobarea prelabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi 

transmis pe bază de mandat special”. 

 Art. 18, alin. 2, lit. m) din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatoarea forma: 

Forma actuală: ”supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 5 luni de la 

încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel”. 

Propunere de modificare: ” supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 

luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede 

altfel”. 

Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv rămân neschimbate. 

 

 

Preşedinte C.A. 

Trifa Aurelian Mircea Radu 


