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Hotărârea 

Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor 

ACTIVITATEA GOSCOM  S.A. 
Nr.5 din 04/05/2015 

 

 

 

  Acţionarii societăţii comerciale ACTIVITATEA GOSCOM S.A., cu sediul în localitatea 

Orastie, Piaţa Victoriei, nr. 19, jud. Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului sub nr. 

J20/675/1998, cod unic de înregistrare 3186960:  

 

1. Municipiul Orăştie, prin Consiliul Local Orăştie ,  

2. Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local Rapoltu Mare 

3. Comuna Romos , prin Consiliul Local Romos  

4. Comuna Beriu , prin Consiliul Local Beriu 

5. Comuna Turdaş, prin Consiliul Local Turdaş  

 

  Reuniti în şedinţa extraordinară din data de 04.05.2015, în cvorum reprezentând 100 % din 

capitalul social, la sala de şedinţe a Consiliului Local din Orăştie, Piaţa Victoriei , nr.20. 

  În conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunări generale , publicat în 

Monitorul Oficial al României , partea a IV a , nr.1779/03.IV.2015 

 

   Avand in vedere necesitatea contractarii unui credit – Linie de credit, pentru trezoreria societatii 

(cheltuieli curente ale societatii). 

 

   Sedinţa este condusă de Dl.SASU PETRU LIVIUS , preşedintele Consiliului de Administraţie 

al societăţii , în calitate de preşedinte de şedinţă : 
 

  Dupa analiza tuturor problemelor înscrise în ordinea de zi in conformitate cu actul de 

convocare,  s-a hotarât cu unanimitate de voturi „PENTRU”  următoarele: 
 

Art.1 Contractarea unei facilităţi de credit - linie de credit in suma  de 340.000 lei pe o perioada de 

12 luni ,  in conditiile de creditare ale Bancii, pentru  plăţi activitate curentă. 

 

Art.2 Creditul mentionat la art. 1 va fi garantat cu:  

 

- contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor 

deschise de societate la banca cu care se va încheia contractul , la valoarea necesarului de garantat , 

cu inscriere la AEGRM;  

 

(i) Contract de ipoteca asupra urmatorelor imobile: 

 Imobil situat in Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 175 mp 

inregistrat sub numarul cadastral Top: (269/2, 274/2, 277/2)/2/II in cartea funciara nr. 60271-C1-U1; 

 Imobil situat in Orastie, Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 290 

mp inregistrat sub numarul cadastral Top: (269/2, 274/2, 277/2)/2/III in cartea funciara nr. 60271-

C1-U2; 
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 Imobil situat in Orastie, Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 6162 

mp inregistrat sub numarul cadastral Top: (269/2, 274/2, 277/2)/3, CAD: C1 Top: (269/2, 274/2, 

277/2)/3 in cartea funciara nr. 60270; 

 Imobil situat in Orastie, Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 8027 

mp inregistrat sub numarul cadastral Top: 269/2, 274/2, 277/2 in cartea funciara nr. 60271; 

 Imobil situat in Orastie, Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 274 

mp inregistrat sub numarul cadastral Top: 278/1, 279/1; CAD: C1 Top: 278/1, 279/1 in cartea 

funciara nr. 60272; 

 Imobil situat in Orastie, Orastie, P-ta Victoriei no. 19, reprezentat de teren in suprafata de 1396 

mp inregistrat sub numarul cadastral Top: 275/x in cartea funciara nr. 60275; 

(ii) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – 

Groupe Societe Generale SA , precum si asupra tuturor soldurilor creditoare  ale acestora. 

 

Art.3 Se împuterniceşte directorul societăţii să analizeze ofertele de finanţare personalizate ale 

băncilor şi să le prezinte Consiliului de Administraţie al societăţii Activitatea Goscom SA. 

 

Art.4 Se împuterniceşte Consiliul de administraţie al societăţii Activitatea Goscom SA  să 

stabilească oferta cea mai avantajoasă pentru societate . 

 

Art. 5 Se împuterniceşte persoana care ocupă funcţia de director al societăţii  , sa semneze in numele 

si pe seama Societatii:  Contractul de credit si Contractele de ipoteca . 

 

  In vederea ducerii la indeplinire a celor dispuse prin prezenta hotarare, persoana desemnată prin 

prezenta va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzand dar fara a se limita, la biroul 

notarului public, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, la Banca cu care se va încheia 

contractul, va prezenta actele/documentele necesare, va indeplini formalitatile legale si va semna, 

semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

     SASU PETRU LIVIUS  

   
 


