
 

    PROCURA SPECIALĂ 
            pentru participare la Adunarea  Generala Ordinara  a Acţionarilor 

                    SC Mechel  Campia Turzii SA 

        din  data  de 27.12. 2010  ora 12.00 (sau 28.12.2010  ora 12.00, a doua convocare) 
 

   Subscrisa/subsemnatul____________________________persoana juridica/fizica 

romana, cu sediul/domiciliul în localitatea_________________str__________________ 

Nr____bl___sc._____ap_____judet _______înmatriculat  la__________________sub nr. 

___/______/____CUI___________posesor al BI/CI/Pasaport seria ____nr _____eliberat 

de _____________la data de__________________CNP__________________ în calitate 

de actionar  la SC MECHEL CAMPIA TURZII SA  cu un numar de ____________ 

actiuni,care ne/îmi conferă dreptul la ___________________voturi  în Adunarea Generala 

Ordinară a Acţionarilor, prin prezenta, împuternicim (esc)  cu puteri depline pe d-

l.__________________________ domiciliat în _______________________________  

localitatea_____________________str.__________________nr.____bl.____sc.____ap__j

ud.____ posesor al BI/CI/Pasaport seria ____nr.___________eliberat de___________ la 

data de _______________ CNP________________________ să  participe, sa ne/ma 

reprezinte şi să voteze la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor convocată pentru data 

de 27/28 decembrie  2010 ora 12,00 la sediul societăţii din Campia Turzii str. 

Laminoriştilor nr.145 jud.Cluj cu numarul de voturi aferente acţiunilor deţinute de 

noi/subsemnatul în numele şi pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza: 

            Punctul 1 din ordinea de zi :  

 Aprobarea revocării calităţii de auditor financiar al SC Mechel Câmpia Turzii SA a 

SC Gradient SRL, cu sediul în Cluj Napoca str. Decebal nr.2/4 jud. Cluj 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

  

 

            Punctul 2 din ordinea de zi: 

a. Numirea S.C. BDO AUDIT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Nerva Traian, 

nr. 3, et. 6 sector 3, cod poştal 031041, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul 

J40/22485/07.12.1994, CUI RO 6546223, membră a Camerei Auditorilor Financiari din 

România (Autorizatie CAFR 018/02.08.2001), reprezentată în relaţia cu societatea de 

domnul Mircea Tudor, Partener Audit, identificat cu CI seria RR nr. 697060 eliberat de 

SPCEP S1 Biroul nr. 2 la data de 09.07.2010, în calitate de auditor financiar al SC Mechel 

Câmpia Turzii SA.  
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

  

 

b.  Stabilirea duratei minime a contractului de audit pentru un an. 
    

 

           

            

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

  



 

              Punctul  3 din ordinea de zi: 

              Validarea administratorilor (membrilor Consiliului de Administratie) numiţi 

provizoriu pe locurile vacante de către  Consiliul de Administraţie. Durata pentru care sunt 

alesi va fi egala cu  perioada rămasă până la expirarea mandatelor predecesorilor, aleşi de 

adunarea generală a acţionarilor din 05.07.2007, respectiv pana la data de 05.07.2011. 

a. LAPTI SERGIU 

 

 

 

b. DIKUN SERGEY       
 

 

 

          c.   FEDOROV SERGEI 

 

     

 

 

          Punctul 4 din ordinea de zi: 

               Propunerea ca data de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004    

pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în   adunarea 

generală ordinară să fie data de 20.01.2011. 
 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

  

            

           Prin prezenta subscrisa/subsemnatul(a) __________________________ da putere 

discretionala de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost 

identificate şi incluse  în ordinea de zi pana la momentul desfasurării lucrărilor sedintei. 

           Prezenta  se emite în conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 modificata si 

completata si a reglementarilor CNVM , în trei exemplare , din care un exemplar se va 

depune la sediul societatii, un exemplar va fi pastrat de catre mandatar pentru dovedirea 

calitatea la solicitarea secretariatului tehnic al adunarii, iar exemplarul 3 se va pastra de 

entitatea/persoana emitenta. 

Subscrisa/subsemnatul(a) _________________________ semnez prezenta procura 

speciala în deplină cunostinta de prevederile Legii nr.31/1990 republicata si inteleg ca ea 

trebuie depusa în formă să originală la sediul societăii pana la data de 25 decembrie 2010. 

 

 

    SEMNEAZĂ 

 (actionarul) 

   Persoana fizică / juridică 

    (se trece numele sau denumirea clar si complet) 

______________________ 

  Stampila (pentru persoana juridică) 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

 

  

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

 

  

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
 

 

 

  


