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Semnătura/Ștampila 

  

 1. Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în 
conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :             

                                        - Ilie Mihailescu 

    

1. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020    

2. 3. Se aprobă  Situațiile  financiare  individuale pentru anul 2020,  însoțite de opinia 

auditorului financiar independent     

3. 4. Se aprobă ca pierderea exercitiului financiar 2020 in valoare de 2.338.925 lei sa fie 
acoperita din profitul anilor viitori     

4. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020    

6. Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli  pentru anul 

2021 cu următorii indicatori de bază:   

- cifra de afaceri …….. 29.700.000  lei;   
- venituri totale ……… 30.200.200 lei;   

- cheltuieli totale.. ….. 29.200.000 lei;    

- profit net ..………....... 1.000.000 lei  
 

Obiectivele de investiţii să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în 
prealabil de Consiliul de Administraţie. 

 

   

5. 7. Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aprobă neparticiparea la profit a 

administratorilor 
6.  

   

7. 8. Se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a Societății, in conformitate cu 

dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017 

   

9. Se aprobă limitele generale de remuneraţie pentru administratori şi directorii societăţii, 

pentru anul 2021, după cum urmează: - pentru administratori se păstrează limitele stabilite 

de AGOA din 24.11.2017; - pentru directorul General 3.500 Euro, pentru Directorul de 

Vânzări 10.000 lei, pentru Directorul Financiar 10.000 lei, aceste sume fiind sume nete. 

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății. În funcție de 

gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 

2021, Consiliul de Administraţie va putea acorda remunerația variabila directorilor, dar 

aceasta remunerație  sa se situeze in următoarele limite: 

a)  Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu 

încadrarea in Bugetul de venituri si cheltuie aprobat de Adunarea Generala Ordinata a 

Acționarilor  

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in condițiile 

îndeplinirii indicatorilor de performanta stabiliți.  

8. Se aproba împuternicirea  Consiliului de Administrație pentru a negocia si încheia cu 

directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta şi a asigura retribuirea  

in limitele stabilite de AGOA. 

9.  

   

10. Se aprobă, exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul National al Registrului 

Comerțului și pentru a asigura vacanța funcției pentru mandatul aferent perioadei 2021-2023, 

revocarea mandatului auditorului KPMG Audit SRL începând cu data adoptării Hotărârii de 

către Adunarea Generala Ordinara, constatându-se încetarea contractului de audit aferent 

anilor 2019 si 2020, ca urmare a executării integrale de către părți a drepturilor și obligațiilor 

asumate. 

   

 11. Se aprobă numirea DELOITTE AUDIT SRL, cu sediul social în, Bucuresti, Clădirea 

The Mark, str. Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1,  înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995,  Cod Unic de Inregistrare 7756924, în calitate 

de auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru o perioadă de 2 

ani. 
 

   

 12. Se împuternicește Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru 

înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru 

asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte 

persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate 

   

 13. Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) ca dată de identificare a acționarilor 

care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 

AGOA. 

   

 

 



 

 
 

 

Pentru transmiterea buletinul de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al 
acționarului)  prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:  

 Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: 

„Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;  

 Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule 

„PENTRU AGOA”. 

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin email cu semnătura electronica extinsa 
incorporata, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de 25.04.2021 ora 16.00 la adresa: 

asistent.manager@mecanicaceahlau.ro  mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A 

ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 26/27.04.2021” 

mailto:asistent.manager@mecanicaceahlau.ro

