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ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  

 

 

 S.C. Constructii Hidrotehnice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in 

conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, 

sub nr. J22/354/1991, cod unic de identificare  RO 1957570, sediu social in str. Toma Cozma nr. 13, Iasi, 

Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.303.560 lei, impartit in 521.424 actiuni 

nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare, 

 

convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.              2020 si 

cotidianul Buna Ziua Iasi din               2020, 

 

intrunita la data de 31.08.2020, ora 10
00 

 in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Toma 

Cozma, nr. 13, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand           % din valoarea 

capitalului social, respectiv din totalul de drepturi de vot, emite 

 

Hotărârea nr. 1 

 

Art.1 Cu votul actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor legal exprimate, Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de voturi situatiile financiare consolidate pentru societatile 

afiliate: SC Constructii Hidrotehnice SA Iasi, SC Alboram SRL Lumina, jud.Constanta, CH2Proiect SRL 

Iasi, Constructii Hidrotehnice MOL SRL Chisinau, Rep.Moldova si SC International Petroleum Services 

SRL Iasi pe baza Raportului Consolidat al Administratorilor si a Raportului de Audit al situatiilor 

financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2019. 

 

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile 

legal exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul 

finaciar 2019, in baza rapoartelor prezentate. 

 

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aproba cu unanimitate de voturi de 100% din voturile 

legal exprimate contractarea de produse bancare de la EximBank si constituirea garantiilor aferente, dupa 

cum urmeaza: 

 I - plafon de scrisori de garanție bancara in valoare de 13.974.797 lei, având ca destinație emiterea 

unei scrisori de garanție bancara de buna execuție in favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. 
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Scrisoarea de garantie ce va fi emisa, va inlocui scrisoarea emisa de Garanti Bank si va avea valabilitatea 

pana la 31.12.2022. Garantia se va constitui, dupa cum urmeaza: 

a) Depozit colateral constituit de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA la EximBank cu valoarea 

maxima de 9.083.618 RON ; 

b) Ipoteca de rang I asupra Teren intravilan situat in Municipiul Iaşi, Sos.Manta Rosie nr.16, Judet 

Iaşi si contragarantie de stat in valoare maxima de 11.179.838 lei. 

Perioadă de garantare maxim: 31.12.2022. 

Suplimentar, garanții standard:  

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA deschise la 

EximBank; 

- bilet la ordin, în alb, emis de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA  în favoarea EximBank, cu 

mențiunea „fără protest”; 

- Cesiunea contractului incheiat cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. 

 

II - plafon de scrisori de garanție bancara in valoare de 30.000.000 lei, având ca destinație emiterea 

unei scrisori de garanție pentru returnarea avansului, in favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. 

Scrisoarea de garantie pentru returnarea avansului, ce va fi emisa va avea valabilitatea pana la 31.12.2022. 

Conform contractului incheiat, avansul ce poate fi acordat reprezinta maxim 20% din valoarea 

ramasa de executat si se recupereaza prin retineri succesive - 20% din valoarea fiecarei facturi aferente 

situatiilor de plata aprobate.  

Garantia se va constitui, dupa cum urmeaza: 

 a) Depozit colateral constituit de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA la EximBank cu valoare 

maxima de 2.100.000 RON; 

b) Ipoteca de rang I asupra Sediu Administrativ situat in Municipiul Iaşi, Str. Toma Cozma, nr. 13, 

Judet Iaşi ; 

c) Contragaranţie în nume şi cont stat  în valoare de 24.000.000 RON  

Suplimentar, garanții standard:  

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA deschise la 

EximBank: 

- bilet la ordin, în alb, emis de CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA  în favoarea EximBank, cu 

mențiunea „fără protest”; 

- Cesiunea contractului incheiat cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA. 

- Universalitate de creante. 

Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor legale 

necesare obtinerii produselor bancare mentionate si imputernicirea d-lui/d-nei                             ce va 

semna contractele aferente facilitatilor bancare si ale garantiilor constituite. 
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Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil 

exprimate remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. 

 

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil 

exprimate data de 18.09.2020, ca dată de înregistrare. 

 

Art. 6 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de 100% din voturile valabil 

exprimate data de 17.09.2020, ca data „ex date”. 

 

Art.7 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă cu unanimitate de voturi de 100% din voturile 

valabil exprimate imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru semnarea 

documentelor aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi împuternicirea d-lui 

Fetcu Alexandru, consilier juridic, pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

al S.C. CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI 

 

Ec. Mihai Lupu 

 

 

 

 

 

 

 

 


