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S.C. APARTAMENTUL S.A. Pitești 
 
HOTĂRÂREA Nr.2/07.05.2014 

 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Apartamentul S.A., înregistrată la O.R.C. Argeș sub  

nr. JO3/05/1991, convocată în mod statutar pentru data de 07.05.2014 ora 09:30, aflată la prima convocare, la sediul său 
social din str. Depozitelor nr.39 bis, Localitatea Pitești, Jud. Argeș, în prezența acționarilor care dețin un număr de 114.378 
acțiuni nominative din totalul de 138.200 acțiuni, reprezentând 82,76% din capitalul social, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
1. Aprobă cu unanimitate de voturi, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta societatea în 
relațiile contractuale și juridice cu terții pe toată perioada mandatului său, respectiv de la 07.12.2011-07.12.2015. 
 Acesta va decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare cât și pentru garantarea acestora cu imobilele 
și activele aflate în proprietatea societății, numai după aprobarea prealabilă de către Consiliul de Administrație al societății, 
până la limita maximă de 1.320.000 lei, astfel: 
 

- 720.000 lei - împrumut bancar (limita de creditare) din care: 
● 350.000 lei - împrumut bancar contractat cu B.R.D. Pitești; 
● 370.000 lei - împrumut bancar contractat cu B.C.R. Pitești; 

- 600.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară - S.G.B.-uri; 
2. Cu unanimitate de voturi se aprobă Proiectul Actului Constitutiv al societății, modificat urmare a operațiunilor prevăzute 
la punctul 1 din prezenta, respectiv: 

- pe cale de consecință se modifică: 
- Art.15, alin. (15) – Cap. V din Secțiunea a-II-a – “Statutul societății”, cu privire la persoana desemnată să reprezinte 

societatea în relațiile contractuale și juridice cu terții; 
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui CANTU ION în calitate de Președinte “CA” și Director general al 
societății, să semneze documentația necesară în vederea derulării operațiunilor prevăzute la punctele 1 și 2 din prezenta, 
cu Instituțiile bancare și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Argeș. 
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă 
hotărâre și a dnei Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării acesteia către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Jud. Argeș și alte Instituții abilitate prin lege. 
5. Aprobă cu unanimitate de voturi ca data de înregistrare pentru acționari, conform prevederilor Art.238 alin.(1) din Legea 
nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 ca fiind: 30.05.2014. 
 

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE, 
Ing. ION CANTU 

          SECRETAR, 
          VOICA OLGA NELA 
 
 


