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Pentru:   

 

ADUNAREA  GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR 

SOLICITAREA RATIFICARII 

HOTARARII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

NR. 1 DIN 02.03.2021 

 

 Expunere de motive: 

A. Consiliul de Administratie al Societatii Mecanica Ceahlau SA prin Hotararea nr. 1 din 

02.03.2021 (prezentata in anexa 1) cu unanimitate de voturi au hotarat urmatoarele: 

1. Aprobă prelungirea scrisorii de contra-garantie bancara in suma maxima de 300.000 

euro de la Banca Transilvania Piatra Neamţ pe o perioada de maxim 36 luni necesara in 

activitatea curenta. 

 

2. Garantii care se mentin : 

 

a) Teren curti-constructii in suprafata de 8.790 mp,  impreuna cu constructiile situate pe 

acest teren  constructia C1 – hala prelucrari mecanice (turnatorie),  in suprafata 

construita la sol de 4.965,20 mp, constructia C2 – cabina poarta,  in suprafata construita 

la sol de 88,43 mp., imobil cu numar cadastral 237/2 – terenul, respectiv 237/2-C1 si 

237/2-C2 constructiile, inscis in cartea funciara nr. 57201 a mun. Piatra Neamt, imobil 

situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC 

Mecanica Ceahlau SA; 

 

b) Cota de ½ din terenul in suprafata de 2.609 mp, categoria de folosinta drum, imobil cu 

numar cadastral 237/18/1, inscis in cartea funciara nr. 54626 a mun. Piatra Neamt, 

imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea 

SC Mecanica Ceahlau SA. 

 

c) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise 

de societate la  Banca Transilvania SA, cu inscriere in RNPM. 
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d) Bilet la Ordin emis de societate in favoarea BT 

 

3. Aprobă împuternicirea doamnei Chirila Oana, cu domiciliul în Piatra Neamt, str. 

Alexandru Lapusneanu, nr. 7, bl. D1, sc.C, et.1,ap.43, jud. Neamt, identificata cu CI 

seria NT, nr. 666834 emisă de SPCLEP Piatra Neamt la data de 04.10.2012 în calitate 

de Director Financiar sa semneze actele aditionale la contractul de credit si de ipoteca 

mobiliara, biletul la ordin emis de societate cu mentiunea fara protest, in alb la suma si 

scadenta, precum si orice alte documente necesare in vederea prelungirii facilitatii 

mentionate la punctul 1. 

4. Prezenta Hotararea a Consilului de Adminsitratie va fi supusa ratificarii in prima 

adunare generala a  actionarilor SC Mecanica Ceahlau SA. 

 

 

B. Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau SA supune dezbaterii si aprobarii de catre 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  a urmatoarelor : 

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.03.2021, la solicitarea Băncii 

Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garanție, reprezentând 9,25% din total 

active imobilizate ale societății mai puțin creanțele; 

 

PROIECTUL HOTARARII: Se ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 

din 02.03.2021, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-

garanție, reprezentând 9,25% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele. 

 

 

CONSILIUL DE  ADMINISTRATIE, 

PREŞEDINTE 

Aurelian-Mircea-Radu Trifa 

 


