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PROCES VERBAL Nr. 57 /29.04.2014 

 

Încheiat azi, 29.04.2014 începând cu ora 17 28 cu ocazia întrunirii în şedinţă a ADUNĂRII 
GENERALE EXTRAORDINARE a ACŢIONARILOR de la S.C." ARMĂTURA "S.A. Cluj-
Napoca. 

 
La intrarea în sală se face prezenţa acţionarilor de o comisie formată din 1 (una) persoană: 

Bunea Diana Florentina pentru verificarea prezenţei. 
Anterior ţinerii adunării generale cu 48 de ore s-a depus o singură procură în original din 

partea acţionarului Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft SA înregistrată la sediul societăţii sub nr. 
776/17.04.2014 pentru mandatarul DIAB VALERICA în limba română şi engleza. 

 
Toate procurile în original s-au reţinut pentru dosarul şedinţei. 
 
Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de 

Administraţie – dr. Glinzerer Gerhard, care arată că discuţiile din şedinţă vor fi traduse din şi în 
limba engleză de d-na CORNEA ADINA – traducător autorizat de limbă engleză. 

 
În baza prevederilor Art. 9 pct. 15 din actul constitutiv al societăţii şi a Art. 129 din Legea nr. 

31/1990 republicată, Preşedintele şedinţei propune numirea unui secretariat tehnic format din 1 
persoană: Bunea Diana Florentina pentru verificarea prezenţei şi calcularea voturilor şi alegerea a 
unui secretar – Gaziuc Todor pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei. 

 
Se supune la vot propunerea formulată de Preşedintele şedinţei, iar după exprimarea votului 

situaţia este următoarea: 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi nule sau anulate - 0 voturi; 
Voturi „ PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 reprezentând 49,76 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi reprezentând 7,78 % din 

totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 voturi, reprezentând 49,76 % din totalul capitalului 

social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
             Secretarul şedinţiei isi  începe activitatea prin îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 
             Secretarul şedinţei verifică lista de prezenţă la Adunarea Generală şi formalităţile de 
convocare a şedinţei şi se constată următoarele: 

La examinarea modului de îndeplinire a formalităţilor cerute de lege şi Statutul societăţii 
comerciale pentru ţinerea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocata pentru  data de 
29.04.2014, la a doua convocare, la sediul S.C." ARMĂTURA "S.A. Cluj-Napoca, str. Gării nr. 19 
în sala de şedinţe, s-a constatat că au fost îndeplinite formalităţile legale şi statutare cu privire la 
convocarea Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor referitoare la termenul de convocare, 
conţinutul convocării şi publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în ziarul 
”Bursa” şi ziarul local "Faclia  de Cluj", precum şi afişarea convocatorului pe site-ul societăţii. 
 Verificând listele de prezenţă ale acţionarilor, s-a consemnat următoarea situaţie: 
 - sunt prezenţi 3 acţionari persoane fizice care deţin un număr de 202.229 acţiuni nominative; 
 - un număr de 3 acţionari persoane juridice care deţin un număr de 22.815.770 acţiuni 
nominative şi care sunt reprezentate de reprezentanţii  lor legali sau prin mandatarii desemnaţi; 
 Se constată că sunt prezenţi la această şedinţă un număr de 6 acţionari, care deţin un număr 
de 23.017.999 acţiuni reprezentând  57,54 % din capitalul social al S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-
Napoca. 
  Se constată că sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de statutul societăţii 
comerciale referitoare la ţinerea Adunărilor Generale Extraordinare a Acţionarilor şi în conformitate 
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cu prevederile statutului se propune desfăşurarea lucrărilor. 
 
 Secretarul şedinţei, mai precizează că anterior convocării AGEA nu s-au formulat întrebări 
sau propuneri de completare a ordinei de zi. 
  

D-l Blajuţ solicită să se menţioneze în procesul-verbal al şedinţei ora începerii dezbaterilor în 
şedinţă, adică 17 28. 

 
Având în vedere că anterior şedinţei nu a fost propusă completarea ordinii de zi, Preşedintele 

şedinţei prezintă Adunării Generale următoarea 

 

ORDINE DE ZI 

1. Luarea unei hotărâri în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Art. 153 24  din Legea nr. 
31/1990 republicată cu toate modificările şi completările ulterioare. 

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie de a hotări încetarea activităţii Secţiei 
Turnătorie Alamă, închiderea şi conservarea clădirii şi concedierea salariaţilor care îşi defăşoară 
activitatea în cadrul acestei secţii.  

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie de a hotări încetarea activităţii Secţiei 
Turnătorie Fontă, închiderea şi conservarea clădirii şi concedierea salariaţilor care îşi defăşoară 
activitatea în cadrul acestei secţii. 

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie de a vinde toate bunurile imobile din 
patrimoniul societăţii, pentru reducerea datoriilor pe care societatea le înregistrează. Mandatarea 
Consiliului de Administraţie de a negocia preţul, a stabili modalităţile de plată a acestuia, şi  
modalităţile de eliberare a imobilelor. 

5. Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a semna Hotărârea 
Adunării Generale şi mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuare a formalităţilor de înregistrare a 
acesteia la ORC Cluj. 
 6. Consiliul de Administraţie propune aprobarea datei de înregistrare pentru aplicarea 
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca fiind 19.05.2014.  

 
 
 
Anterior trecerii la discutarea problemelor incluse pe ordinea de zi, d-l Glinzerer Gerhard- 

Preşedintele şedinţei, arată că faţă de propunerile ce urmează a fi prezentate în AGEA, acestea nu au 
fost expuse pe site-ul societăţii deoarece nu există materiale, sunt doar propuneri ale Consiliului de 
Administraţie din care primul punct este obligatoriu, conform legii, de a fi discutat, iar următoarele 
au fost incluse ca urmare a situaţiei economico-financiare a soceităţii. Mai precizează că  nu s-a 
primit din partea acţionarilor vreo solicitare de informaţii suplimentare sau întrebări legate de 
propunerile supuse aprobării în Adunarea Generală. 

 
Se trece la dezbaterea problemelor cuprinse pe ordinea de zi în următoarea succesiune: 
 
1. Preşedintele şedinţei solicită d-lui Gaziuc să prezinte propunerile făcute de Consiliul de 

Administraţie. 
D-l Gaziuc Todor arată că s-a încercat, din partea Consiliului de Administraţie, soluţionarea 

problemei referitoare la capitalul propriu al societăţii prin măsura de reducere şi majorare a 
capitalului social, care a fost contestată în instanţă, iar instanţele din România au apreciat că această 
măsură este nelegală şi în mod special, pentru că, anterior aprobării acestei măsuri, nu s-a discutat în 
Adunarea Generală propunerea de dizolvare a societăţii în conformitate cu prevederile alin. 1 a  Art. 
153 24 din Legea nr. 31/1990. 

Având în vedere această poziţie a instanţelor de judecată, Consiliul de Administraţie a venit 
în Adunarea Generală cu această propunere de aprobare a dizolvării societăţii. 
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Preşedintele şedinţei supune la vot  propunerea de dizolvare a societăţii în conformitate cu 
prevederile alin. 1 a  Art. 153 24 din Legea nr. 31/1990. 

 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 23.017.999 - reprezentând 57,54 % din totalul 

capitalului social şi 100 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 0 voturi; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi, reprezentând 57,54 % din totalul 

capitalului social şi 100 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
 

2. D-l Gaziuc prezintă propunerea Consiliului de Administraţie de mandatare a Consiliului de 
Administraţie de a hotări încetarea activităţii Secţiei Turnătorie Alamă, închiderea şi conservarea 
clădirii şi concedierea salariaţilor care îşi defăşoară activitatea în cadrul acestei secţii.  

D-l Gaziuc precizează că această măsură se impune a fi pusă în practică având în vedere că 
secţia a devenit un centru puternic producător de pierderi şi societatea nu poate produce tot timpul în 
pierdere. Măsură va fi pusă în practică doar în momentul în care se vor identifica furnizori de piese 
turnate care să asigure necesarul de comenzi pentru Armătura, pentru a satisface nevoile clienţilor şi 
a partenerilor de afacere. 

 
Nimeni din acţionarii prezenţi nu doresc să facă comentarii referitor la această propunere. 
 
Preşedintele şedinţei supune la vot  propunerea de mandatare a Consiliului de Administraţie 

de a hotărâ încetarea activităţii Secţiei Turnătorie Alamă, închiderea şi conservarea clădirii şi 
concedierea salariaţilor care îşi defăşoară activitatea în cadrul acestei secţii. 

 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi - reprezentând 7,78 % din 

totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul capitalului social 

şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
3. D-l Gaziuc prezintă propunerea Consiliului de Administraţie de mandatare a Consiliului de 

Administraţie de a hotări încetarea activităţii Secţiei Turnătorie Fontă, închiderea şi conservarea 
clădirii şi concedierea salariaţilor care îşi defăşoară activitatea în cadrul acestei secţii.  

D-l Gaziuc precizează că această măsură se impune a fi pusă în practică având în vedere că 
secţia a devenit un centru puternic producător de pierderi şi societatea nu poate produce tot timpul în 
pierdere. Măsură va fi pusă în practică doar în momentul în care se vor identifica furnizori de piese 
turnate care să asigure necesarul de comenzi pentru Armătura pentru a satisface nevoile clienţilor şi a 
partenerilor de afacere. 

 
Nimeni din acţionarii prezenţi nu doresc să facă comentarii referitor la această propunere. 
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Preşedintele şedinţei supune la vot  propunerea de mandatare a Consiliului de Administraţie 

de a hotări încetarea activităţii Secţiei Turnătorie Fontă, închiderea şi conservarea clădirii şi 
concedierea salariaţilor care îşi defăşoară activitatea în cadrul acestei secţii. 

 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi - reprezentând 7,78 % din 

totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul capitalului social 

şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
 
4. D-l Gaziuc prezintă propunerea de mandatare a  Consiliului de Administraţie de a vinde 

toate bunurile imobile din patrimoniul societăţii pentru reducerea datoriilor pe care societatea le 
înregistrează. Mandatarea Consiliului de Administraţie de a negocia preţul, a stabili modalităţile de 
plată a acestuia, şi  modalităţile de eliberare a imobilelor. 

 
D-l Gaziuc arată că în momentul de faţă Armătura are o datorie de 5 milioane de EURO către 

acţionarul semnificativ din Austria, credit care ajunge la scadenţă în luna aprilie 2015, iar din acest 
punct de vedere, se impune luarea unor măsuri de rezolvare a problemelor soceităţii, În acest sens s-a 
decis în Consiliul de Administraţie să se propună AGEA obţinerea acestei mandatări, fără a stabili un 
preţ al întregului amplasament. Urmează să se elaboreze un proiect de contract de vânzare- 
cumpărare, în care principalele clauze vor fi că Armătura va avea dreptul să folosească gratuit cel 
puţin trei ani amplasamentul, urmând ca după semnarea contractului să se demareze demersurile de 
relocare a activităţii soceităţii într-o altă zonă industrială. 

 
D-na Danilă întreabă ce s-a întâmplat cu creditul acordat de aţionari. 
D-l Gaziuc arată că o parte din credit a fost pentru achitarea datoriilor la Bugetul Statului, o 

altă parte a fost destinată achitării creditului la BCR Cluj şi o a treia parte a fost destinată plăţii 
datoriilor la furnizorii de materii prime şi utilităţi. 

Cu ajutorul acestui credit Armătura a economisit, prin neplata unor penalităţi de întârziere la 
diverşi furnizori de materii prime şi utilităţi , peste 2,5 milioane lei şi a redus costurile, cu plata 
penalităţilor la Bugetul Statului şi cu plata de dobânzi bancare, de aproximativ 800.000 – 1.000.000 
lei pe an. 

Preşedintelel şedinţei arată că situaţia financiară a societatii s-a degradat ca urmare a faptului 
că timp de aproximativ 10 ani Armătura a plătit dividende către acţionari dintr-un profit făcut din 
pix, fără să existe rezultate financiare clare, iar, datorită acestui aspect, şi în present se mai gasesc 
urmari ale acestor acţiuni nesăbuite a administratorilor de la acel moment. 

 
D-l Nagy întreabă dacă nu ar fi fost util ca la această Adunare a Acţionarilor să fi fost prezent 

şi reprezentatul sindicatului din Armătura. 
Preşedintele şedinţei arată că anterior şedinţei AGEA a avut loc o şedinţă a Consiliului de 

Administraţie la care a fost prezent şi liderul de sindicat şi s-au discutat mai multe probleme, şi s-au 
stabilit şi măsurile ce urmează a fi parcurse. 

 
Nemaifiind alte probleme de discutat şi analizat, Preşedintele şedinţei supune la vot  

propunerea de mandatare a  Consiliului de Administraţie de a vinde toate bunurile imobile din 
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patrimoniul societăţii pentru reducerea datoriilor pe care societatea le înregistrează, mandatarea 
Consiliului de Administraţie de a negocia preţul, de a stabili modalităţile de plată a acestuia, şi  
modalităţile de eliberare a imobilelor. 

 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi - reprezentând 7,78 % din 

totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul capitalului social 

şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
5. D-l Glinzerer Gerhard propune mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie de a 

semna Hotărârea Adunării Generale,  şi mandatarea d-lui Gaziuc Todor de efectuarea formalităţilor 
de înregistrare a acestui act la ORC Cluj. 

Nimeni din acţionarii prezenţi nu doresc să facă comentarii referitor la această propunere. 
 
Se supune spre aprobare propunerea prezentată 
 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi - reprezentând 7,78 % din 

totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul capitalului social 

şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 

6. D-l Glinzerer Gerhard prezintă o propunere din partea Consiliul de Administraţie de 
aprobare a datei de înregistrare pentru aplicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor ca fiind 19.05.2014.  

Se precizează faptul că din partea acţionarilor nu a venit vreo altă propunere în acest sens. 
Această propunere este necesară a fi aprobată de AGA în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 297/2005 legea privind piaţa de capital. 
Nimeni din acţionarii prezenţi nu doresc să facă comentarii referitor la această propunere. 
 
 
După  exprimarea voturilor situaţia este următoarea: 
Voturi prezente sau reprezentate în AGOA – 23.017.999. 
Voturi exprimate în total – 23.017.999. 
Voturi neexprimate – 0 voturi, 
Voturi nule – 0 voturi; 
Voturi „PENTRU” aprobarea propunerii – 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul 

capitalului social şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
Voturi „ÎMPOTRIVA” aprobării propunerii – 3.110.177 voturi - reprezentând 7,78 % din 
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totalul capitalului social şi 13,51 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală; 
ABŢINERI – 0 voturi; 
Propunerea a fost aprobată cu 19.907.822 - reprezentând 49,77 % din totalul capitalului social 

şi 86,49 % din capitalul social prezent la Adunarea Generală. 
 
Nemaifiind alte probleme de discutat pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor se declară închisă şedinţa. 
Secretariatul tehnic al şedinţei colectează buletinele de vot de la acţionari şi le predă 

secretarului şedinţei pentru a le ataşa la procesul-verbal al şedinţei. 
Toate materialele scrise fac parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
Toate discuţiile din şedinţă au fost traduse din şi în limba engleză de d-na CORNEA ADINA 

– traducător autorizat de limbă engleză. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pe care-l semnează: 
 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR, 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

Dr. GLINZERER GERHARD 
 

SECRETAR AGA 


