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 HABITAT PROIECT S.A. 
J22/419/1991 – C.U.I./C.I.F. RO 1968073 

Capital social subscris si varsat: 1.594.004 lei 

B-dul. Carol I nr. 4, mun. Iasi, jud. Iasi Tel: 0232-267590 

E-mail: office@habitatproiect.ro  Fax: 0232-267591 

 

 Nr.359 /25.03.2015 

 

 
 
 

CONVOCATOR 
 

 

 
Consiliul de administraţie al HABITAT PROIECT S.A., cu sediul în Iaşi, B-dul 

Carol I, nr. 4, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J22/ 419/1991, cu sediul în 

Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, convoacă în data de 27.04.2015, ora 1200 la sediul 

societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, conform prevederilor Legii nr. 

31/1990, modificată şi completată, cu următoarea ordine de zi: 

  

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru 

anul 2014 si aprobarea descarcarii de gestiune al acestuia. 

2. Prezentarea Raportului de audit asupra situatiilor financiare pentru anul 

2014. 

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014. 

4. Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2014. 

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 

2015 si a planului de investitii pentru anul 2015. 

6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar incheiat cu 
AUDITCONT EXPERT S.R.L. , stabilirea duratei contractului si a tarifului 
de audit financiar. 

7. Aprobarea datei de 25.05.2015 ca data de inregistrare potrivit art.238 

alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca data  „ex-

date”. 

 

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 1.594.004 lei format 

din 15.940.040 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 

lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generala Ordinara a 

Actionarilor HABITAT PROIECT S.A. 

 

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  

HABITAT PROIECT S.A. acţionarii înregistraţi la data de referinţă 17.04.2015. 
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2 

 

Documentele adunării si informatiile privind procedurile de participare si 

votare pot fi consultate la sediul societăţii, începând cu data de 27.03.2015 si pe 

website-ul societatii www.habitatproiect.ro  

 Dovada calităţii de acţionar se face  cu buletin/carte de identitate. Acţionarii 

pot fi reprezentaţi la adunare conform legislaţiei în vigoare. 

Formularele de procură speciale se ridică de la sediul societăţii, începând cu 

data de 15.04.2015.  

Data limită de depunere a unui exemplar din procură la societate este 

24.04.2015, ora 1300.  

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 

5% din capitalul social, are/au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a 

adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un 

proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala si sa prezinte 

proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 

de zi  a adunarii generale, numei in forma scrisa, pana la data de 10.04.2015. 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe 

ordinea de zi a adunarii generale , in forma scrisa, pana la data de 17.04.2015. 

În cazul în care în data de 27.04.2015 nu se întruneşte cvorumul necesar, 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura, în acelaşi loc, la 

aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi, pe data de 28.04.2015. 
 

 

 

S.C. HABITAT PROIECT S.A. 

Preşedinte Consiliu de Administraţie, 

Iuliana Otilea Pleşu 
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