
FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA – aferent VOT DESCHIS
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA  
convocata pentru data de 23 (24) Februarie 2016

Subsemnatul/Subscrisa  .......................................................................................................  (numele,  prenumele
actionarului  persoana  fizica  sau  ale  reprezentatantului  legal  al  actionarului  persoana  juridica),  reprezentant  legal
al  ..............................................................  (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in
SC Depozitarul Central SA la data de referinta 12 Februarie 2016, cu CI/BI/CUI .............................. avand domiciliul /
sediul in ...................................................................... detinator a ……….……....... actiuni reprezentand ..............%  din
totalul de 1.318.930 actiuni emise de  Societatea  Comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS”
SA,   care   imi   confera   dreptul  la  …...……….....  voturi¹  in  Adunarea  Generala  Ordinara a  Actionarilor
reprezentand  ..............%  din  totalul  drepturilor  de  vot,  avand  cunostinta  de  ordinea  de  zi  a  Adunarii  Generale
Ordinare a  Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc in  data de 23
Februarie 2016, ora  13,00, la sediul societatii sau in data de 24 Februarie 2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, in
cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin
prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

6 Prezentarea spre aprobare a datei de 11.03.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările si completările ulterioare.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

7 Prezentarea spre aprobare a datei de 10.03.2016 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de 
inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

8 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor AGOA, 
efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii 
hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (pentru persoane fizice) respectiv copia certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice)

Data: ( numele , prenumele  actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal
al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica si stampila)



FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA – aferent VOT SECRET
(vot secret conform Art. 130 alin. 2 din Legea 31/1990)

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA  

convocata pentru data de 23 (24) Februarie 2016

Subsemnatul/Subscrisa  .......................................................................................................  (numele,  prenumele
actionarului  persoana  fizica  sau  ale  reprezentatantului  legal  al  actionarului  persoana  juridica),  reprezentant  legal
al  ..............................................................  (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in
SC Depozitarul Central SA la data de referinta 12 Februarie 2016, cu CI/BI/CUI .............................. avand domiciliul /
sediul in ...................................................................... detinator a ……….……....... actiuni reprezentand ..............%  din
totalul de 1.318.930 actiuni emise de  Societatea  Comerciala Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS”
SA,   care   imi   confera   dreptul  la  …...……….....  voturi¹  in  Adunarea  Generala  Ordinara a  Actionarilor
reprezentand  ..............%  din  totalul  drepturilor  de  vot,  avand  cunostinta  de  ordinea  de  zi  a  Adunarii  Generale
Ordinare a  Actionarilor SC Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” SA ce va avea loc in  data de 23
Februarie 2016, ora  13,00, la sediul societatii sau in data de 24 Februarie 2016, la aceeasi ora si in acelasi loc, in
cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin
prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1 Aprobarea revocarii auditorului financiar S.C. FINCONS S.R.L. si rezilierea contractului de audit 
financiar nr. 14006/10.03.2014 ca urmare a realizarii obiectul contractului incheiat cu SC 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, respectiv finalizarii misiunilor de 
audit statutar (exercitiile financiare aferente 2013 si 2014)

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2 Alegerea auditorului financiar al SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS SA 
si incheierea contractului pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2015 si 2016 cu 
Cabinet Individual Negoitescu V. Adriana-Maria inregistrat la CAFR cu nr. 3801/22.12.2010

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

3 Aprobarea atragerii raspunderii persoanei care a ocupat functia de Director General si Presedinte al 
Consiliului de administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA – dl 
NOVASELIV RAZVAN, in perioada martie 2010 – decembrie 2012  in aplicarea masurii dispuse 
conducerii S.C INCERTRANS SA prin Deciziile Curtii de Conturi nr.115/16.07.2013 si  nr. 
115/1/23.11.2015 pentru aplicarea masurilor de valorificare a constatarilor din Raportul de control 
al Curtii de Control nr. 1310/Ds.67/03.07.2013 cu tema “Controlul privind situatia, evolutia si modul 
de administrare a patrimoniului public si privat al statului, precum si legalitatea realizarii veniturilor 
si a efectuarii cheltuielilor pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2012”

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

4 Aprobarea demararii actiunii in raspundere in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 
31/1990 impotriva persoanei care a ocupat functia de Director General si Presedinte al Consiliului de
administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA – dl NOVASELIV RAZVAN,
in perioada martie 2010 – decembrie 2012 pentru recuperarea prejudiciului SC INCERTRANS  SA in 
cuantum estimat de 20.218 lei (la care se va adauga dobanda legala cu titlu de beneficiu nerealizat si
actualizarea cu indicele de inflatie), reprezentand plata nejustificata a unor servicii medicale 
stomatologice pentru personalul angajat, fara legatura cu scopul si obiectul activitatii.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5 Imputernicirea Directorului General al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. 
pentru reprezentarea societatii, semnarea si promovarea cererii de chemare in judecata in fata 
instantelor de judecata competente, in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (pentru persoane fizice) respectiv copia certificatului de inregistrare (pentru persoane juridice)

Data: ( numele , prenumele  actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal
al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica si stampila)


