
 

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 S.C. 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 S.C. CONSTRUCŢII 

HIDROTEHNICE S.A. IAŞI, ce va avea loc în data de 07.10.2021, orele 9
30

, la sediul societăţii sau în data de 
08.10.2021 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 27.09.2021. 

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

ordinea de zi: 

N

r. 

cr

t 

ORDINEA DE ZI 

OPŢIUNEA 

pentru 
împotriv

a 
abţinere 

1.  

Informare privind oportunitatile de tranzactionare ale terenului situat 

in Municipiul Iasi, Sos.Manta Rosie nr.16. 
 

   

2.  
Aprobarea datei de 26.10.2021, ca dată de înregistrare. 

. 

   

3.  
Aprobarea datei de 25.10.2021, ca data ex date. 
 

   

4.  

Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie sau a 

Vicepresedintelui, 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) 


