
S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE GALAŢI S.A. 
GALAŢI , str. Egalităţii , nr. 2 

C.F.:R1641933 ; Nr. O.R.C.: Jl 7/1884/1991 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACTIONARILOR S.C.C.F. GALAŢI S.A. 

HOTĂRÂREA nr. 2 
din 17.02.2022 

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată si completată, privind societăţile 
comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.Construcţii Feroviare 
Galaţi S.A. , legal constituită la prima convocare (nr. voturi valide la şedinta = 715.218 
acţiuni , reprezentând 73,27% din nr. total de voturi dat de capitalul social al societăţii), 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Nu se aprobă revocarea Consiliului de Administraţie. În aceste condiţii domnul 
Radu Nicolae membru C.A. va exercita În continuare , până la completarea C.A. , 
atribuţiile şi prerogativele de reprezentare a societăţii , Consiliul de Administraţie 
funcţionând cu doi membrii. (715.218 voturi Împotriva revocării C.A. , O voturi 
pentru, O voturi abţinere) 

2. Nu se alege administrator unic. (715.218 voturi Împotriva numirii administrator 
unic, O voturi pentru , O voturi abţinere) 

3. Se revocă auditorul extern societatea Auditor Financiar Sarra S.R.L. Hunedoara , 
cu sediul social in Hunedoara , strada George Enescu, nr. 16/3, judetul Hunedoara 
avind C.U.I. : RO14576047 si nr. inreg. O.R.C. : J20/326/2002, reprezentata prin 
Sendroni Aurel, administrator al societatii .. (631.369 voturi pentru revocare, 
83.849 voturi Împotrivă , O voturi abţinere) 

4. Se numeşte auditor financiar - societatea FISCAL CONSULT S.R.L. , cu sediul 
social in Sinaia, strada Octavian Goga, nr. 11 , judeţul Prahova, având C.U.I. : 
RO14361358 şi nr. Înreg. O.R.C. : J29/1138/2001 , reprezentată prin Toader Sanda, 
administrator al societăţii. Durata contractului auditorului financiar - 3 ani , 
conform ofertei primite. (631.369 voturi pentru numire, 83.849 voturi Împotrivă , O 
voturi abţinere) . 

5. Nu se stabileşte indemnizaţia administratorului unic. (715.218 voturi Împotriva 
stabilirii, O voturi pentru, O voturi abţinere) 

6. Se aprobă plata parţială din indemnizaţia variabilă cuvenită fostului preşedinte al 
Consiliului de Administraţie pentru activitatea aferentă anului 2021 conform 
datelor din balanţa contabilă la 31.12.2021 În cuantum de 150.000 lei net (varianta 1 
din materialul prezentat) diferenţa urmând a fi achitată imediat după A.G.A. de 
aprobare a situaţiilor financiare. (631.369 voturi pentru plată parţială, 83.849 
voturi Împotrivă, O voturi abţinere) 

7. Se aprobă ca data de Înregistrare 11.03.2022 si ex-date: 10.03.2022: (715.218 voturi 



pentru, O voturi împotrivă, O voturi abţinere) 

Se împuterniceşte domnul RADU NICOLAE - membru în Consiliul de 
Administraţie al S.C. Construcţii Feroviare S.A. pentru a transmite hotărârea şi respectiv 
actul de publicare la M.O., A.S.F., piaţa bursieră , etc .. 


