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                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. VES S.A. Sighişoara 
                                     din data de 28/29 Aprilie 2014. 
 
 
   Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii S.C. VES S.A. Sighişoara, cu sediul în 
Sighişoara, str. Mihai Viteazu nr. 102, jud. Mureş, înregistrată în Registrul Comerţului sub numărul J 
26/2/1991, având cod unic de înregistrare 1223604, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul 
Oficial partea a IV, în ziarul naţional Cuvintul Liber, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, în şedinţa din data de  
28/29.04.2014, la prima convocare legal constituită, fiind prezenţi şi reprezentaţi acţionarii ce deţin un 
număr de [♦♦♦] acţiuni, adică [♦♦♦]% din capitalul social al Societăţii, a adoptat prezenta 
 
                                                         HOTĂRÂRE 
 
Art. 1.  Se aproba informarea acționarilor societății privind adresa Municipiului Sighișoara - Biroul 

Impozite și Taxe Locale nr. 4972/IV/2/05.03.2014 și a hotărârii judecătorești pronunțate: Decizia 

nr.479/R din data de 23.01.2014 a Curții de Apel Târgu Mureș, Secția a II-a civilă, de contencios 

administrativ și fiscal în procesul dintre Primăria Municipiului Sighișoara și Primăria Comunei Albești 

privind delimitarea teritorială a celor două unități administrative; 

 
Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 
 
 
Art. 2.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.VES.SA Sighișoara, respectiv modificarea Art.16 

al. (25) din Actul Constitutiv, conform aprobării din AGAO privind alegerea unui nou Consiliu de 

Supraveghere. 

 

Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 
 
 
Art. 3.  Se aproba data de 16.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor 
asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 
297/2004 privind piata de capital. 
 
 
Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 
 

 
 



Art. 4.  Se aproba mandatarea d-lui Fetita Alin Sorin domiciliat in Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74 
ap.114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 
25.11.2009, avind CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea 
inregistrarii si publicarii hotaririlor AGAE.       
 
 
Total voturi exprimate: [♦♦♦]; Voturi Pentru: [♦♦♦]; Voturi Împotrivă: [♦♦♦]; Abţineri [♦♦♦]. 
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