
 
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr.41/05.04.2017 
 

Consiliul de Administraţie al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în şedinţa din data 
de 05.04.2017,  

În urma dezbaterilor consemnate în Procesul Verbal asupra Referatului nr. 
192/04.04.2017 din partea Comp. Actionariat-Comunicare, 
 
 

DECIDE: 
 

Art. 1 Se avizeaza completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
societatii care va avea loc in data de 18(19).04.2017, ora 11.00 cu următorul conținut: 
 

5. Aprobarea menținerii garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 
1403/27.11.2015 deja constituite in favoarea bancii (aprobate prin Hotărârea AGA nr. 
8/21.11.2016)  si care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane 
aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipoteca 
imobiliara pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a 
facilității de emitere   scrisori de garanție bancară aprobată prin  Hotărârea AGEA nr. 
2/13.03.2017. 

6. Aprobarea imputernicirii directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-
litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca si sa semneze in numele si pentru societate 
actele aditionale la contractul de credit, actele adiționale la contractele de ipoteca 
mobiliara/imobiliara, Contractul de ipotecă imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in 
derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.   

 
Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 

 
1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017. 
2. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii. 
3. 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. 

4. Stabilirea datei de 09.05.2017, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, 
alin. 1 din Legea 297/2004 si stabilirea datei de 08.05.2017 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. 

5. Aprobarea menținerii garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 
1403/27.11.2015 deja constituite in favoarea bancii (aprobate prin Hotărârea AGA nr. 
8/21.11.2016)  si care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane 
aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipoteca 
imobiliara pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a 
facilității de emitere   scrisori de garanție bancară aprobată prin  Hotărârea AGEA nr. 
2/13.03.2017. 

6. Aprobarea imputernicirii directorului general, directorului economic si a sefului biroului juridic-
litigii sa reprezinte societatea in relatiile cu banca si sa semneze in numele si pentru societate 
actele aditionale la contractul de credit, actele adiționale la contractele de ipoteca 
mobiliara/imobiliara, Contractul de ipotecă imobiliara, precum si orice alte inscrisuri necesare in 
derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumuturile acordate.  
 

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. 
 

Presedintele Consilul De Administrație, 
Cristian-Florin GHEORGHE 


