
PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR 

S.C.  Institutul de Cercetari in Transporturi “ INCERTRANS “ S.A.
ce va avea loc in data de 23 (24) Februarie 2016

La punctul 1
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET,
revocarea 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).

La punctul 2
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET,
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.

La punctul 3
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET,
atragerea 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”. 

La punctul 4
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, exprimate prin VOT SECRET,
demararea 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.

La punctul 5
Art.1 Se aproba / se respinge cu .....  voturi  pentru,  ........  voturi impotriva,  ........  voturi  abtinere, exprimate prin VOT
SECRET,  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.

La punctul 6
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data 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.

La punctul 7
Art.1 Se aproba / se respinge cu ..... voturi pentru, ........ voturi impotriva, ........ voturi abtinere, data 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. 

La punctul 8
Art.1 Se  aproba  /  se  respinge  cu  .....  voturi  pentru,  ........  voturi  impotriva,  ........  voturi  abtinere,  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;


