
 

 
PROCURĂ SPECIALĂ 

 

 
 Subsemnatul _________________________________________________  

(numele, prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului 

persoană juridică) 
reprezentant legal al ____________________________________________________________________ 
   (se va completa numai pentru acţionari persoane juridice) 
 
identificat în Registrul Acţionarilor cu CNP ___________________________________________ şi 

CI/BI/CUI____________________________________ având domiciliul/sediul în 
___________________________________, deţinător a _____________________ acţiuni emise de Societatea 

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, care îmi conferă dreptul la vot în Adunarea Generală Extraordinară 

a Acţionarilor, numesc prin prezenta pe _________________________________________________, domiciliat în 
______________________________________________________, posesor al BI/CI seria____ nr.___________ 

sau in lipsa acestuia pe__________________________________________________________, domiciliat în 

______________________________________________________, posesor al BI/CI seria _________ 
nr.______________, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Societatea 

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, ce va avea loc în data de 30.03.2020, orele 9
oo

, la sediul societăţii 

sau în data de 31.03.2020 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite 

dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei de 20.03.2020. 
 

 Prin prezenta, subsemnatul, dau putere de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor de pe 

ordinea de zi: 
 

Nr. 

crt 
ORDINEA DE ZI 

OPŢIUNEA 

pentru împotrivă abţinere 

1.  

Aprobarea tranzactiei de vinzare a bunurilor imobile situate in Municipiul 

Iasi, Str.Aurel Vlaicu nr.88A, ce sunt identificate cu nr.cad.125333 si 

161492, a pretului tranzactiei, a conditiilor si a persoanelor imputernicite 
sa semneze documentele necesare vinzarii in forma autentica. 

   

2.  Aprobarea datei de 15.04.2020, ca dată de înregistrare. 
   

3.  Aprobarea datei de 14.04.2020, ca data „ex date”. 
   

4.  

Împuternicirea Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru 

semnarea documentelor aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, precum şi împuternicirea d-lui Fetcu Alexandru, consilier 

juridic, pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului 
Comerţului. 

   

Data: ______________ 

 

_______________________________________ 

(Numele, prenumele scrise cu majuscule, a 

acţionarului persoană fizică, persoană juridică 

şi a reprezentantului legal al acţiunilor persoană juridică) 

 

________________________________________ 

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau a  

reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi ştampila) 


