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Consiliul de Administrație al S.C. „CONSTRUCȚII FEROVIARE GALAȚI” S.A., în 
conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 17.02.2022, ora 11:00, la sediul societății 
din Galați, str. Egalității nr.2, adunarea generală extraordinară a acționarilor cu data de referință 
04.02.2022, cu următoarea ordine de zi: 

1. Înlocuirea Consiliului de Administrație cu administrator unic 
2. Aprobarea datei de înregistrare: 11.03.2022 și ex-date: 10.03.2022 

În cazul în care, la data de 17.02.2022, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va 
întruni la data de 18.02.2022, ora 11:00, la sediul societății, indicat mai sus, cu aceeași ordine de zi. 

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de 
identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și 
a acționarilor persoane fizice reprezentate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018, unul sau mai mulți acționari 
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: 

a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct 
să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală. 

b.  de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale. 

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail 
cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentei convocări, în Monitorul Oficial, partea a IV-a. 

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la litera a determina modificarea ordinii de 
zi a adunării generale a acționarilor, societatea va publica ordinea de zi revizuită, folosind aceeași 
procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de 4.02.2022 și cu respectarea 
termenului prevăzut de legea societăților comerciale. 

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale cu cel mai târziu cu 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu 
cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență sau pe site-ul societății www.sccfgalati.ro. 

 Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi: 

a. personal; 
b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de 

acționarul reprezentat, conform Legii 24/2017, aceasta putând fi obținută accesând site-
ul societății. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 16.02.2022 
însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al 
acționarului reprezentat. 



c. prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu 
la data de 16.02.2022. 

 

 

Radu Nicolae 

Administrator 


