
 
 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
Nr. 61/04.07.2016 

 
 

Consiliul de Administraţie al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în şedinţa din data 
de 04.07.2016,  

 
În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 

352/28.06.2016 din partea Comp. Actionariat-Comunicare, 
 

 
 

DECIDE: 

 
Art. 1 Se avizeaza convocarea si convocatorul AGOA care va avea loc in data de 
11(12).08.2016 cu urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Revocarea dlui Dan Codescu din calitate de administrator urmare demisiei. 
2. Alegerea unui nou administrator pe postul ramas vacant. 
3. Aprobarea contractului de administrare pentru administratorul nou ales. 
4. Mandatarea unui reprezentant al actionarului majoritar in vederea semnarii contractului de 

administrare. 
5. Aprobarea garantiilor aferente prelungirii liniei de credit in suma de 5.000.000 lei pentru o 

perioada de 12 luni. 
6. Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-litigii sa 

reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru 
societate contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele 
aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale 
cu banca pentru imprumuturile acordate. 

7. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii. 
8. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind 

inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari. 

9. Stabilirea datei de 31.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, 
alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 30.08.2016 ca ex-date, in conformitate cu 
prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014. 

 
Art. 2 Începând cu această dată, oricare prevedere contrară prezentei decizii își încetează 
aplicabilitatea.  
 
Art. 3 Compartimentele funcționale ale societății se însărcinează cu punerea in aplicare a 
prezentei decizii. 
 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 
Toma Bogdan COSTREIE 

 

 

 
 

 
 
 


