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HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___1______ din 21.03.2009 
 

 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC MOBICRASNA SA Carei legal 
întrunită la data de 21 martie 2009 ora 9.00 la sediul societăţii în municipiul Carei,str.Mihai Viteazul 
nr.16 , în temeiul Legii 31/1990 republicată şi actualizată    
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se aprobă mandatarea consilierului juridic al societăţii în vederea reprezentării acţionarilor 
în instanţă, pentru promovarea unei acţiuni împotriva AVAS, pentru recuperarea unor creanţe ale 
societăţii provenite din procesul privatizării, preşedintele Consiliului de Administraţie fiind împuternicit 
de adunarea generală şi urmând să întocmească  toate demersurile necesare pentru a realiza în mod legal 
acest mandat.  
 Art.2  Se aprobă vânzarea activului reprezentând imobil: construcţii, teren în natură situat la secţia 
I, str.Mihai Viteazul, nr.16 Carei, identificat în CF nr. 13412 sub nr.-le cadastrale 1130/1 la OCPI Carei, 
cu suprafaţă de 19.033 mp. către SC ENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS  SRL cu sediul în Bucureşti 
B-dul Decebal, nr.5, Bl. S12 A, et I., ap. 26, sector 3, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. 
J40/21866/2007, având CUI R 22784472, în condiţiile stipulate în antecontractul de vânzare-cumpărare, 
autentificat la  Biroul Notarial Public Cheresteşiu-Cheresteşiu-Hatvani  potrivit Încheierii de autentificare 
nr. 886/04.03.2009, preşedintele Consiliului de Administraţie  urmând să întocmească  toate demersurile 
necesare pentru a realiza în mod legal acest mandat.  
 Art.3 Se aprobă autorizarea dobândirii propriilor acţiuni în condiţiile prevăzute de lege procentul 
acţiunilor propuse a fi dobândite este de 30 % din total, preţul minim de cumpărare este de 0,10 lei, preţul 
maxim este de 1,4 lei, durata maximă de dobândire a propriilor acţiuni nefiind mai mare de 18 luni de la 
data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a. 
 Art.4 Se aprobă dobândirea, respectiv înstrăinarea de bunuri aflate în patrimoniul societăţii. 
Mandatarea C.A. se face fără limită valorică, semnarea documentelor contractuale sunt tot în sarcina 
C.A., care este mandatat şi pentru identificarea furnizorilor şi a potenţialilor cumpărărtori precum şi 
pentru negociereea preţurilor. 
 Art.5 Se aprobă  delegarea competenţelor AGA către C.A. în vederea mutării sediului societăţii. 
 Art.6 Se aprobă  stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor AGA ca fiind 15 aprilie 2009. 
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