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ÎMPUTERNICIRE	SPECIALĂ	

	

	 	 	 		

Pentru	reprezentare	în	Adunarea	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	ROMAERO	S.A.	din	data	de	
08/09.07.2019,	ora	14.00	la	sediul	societăţii	din	Bucureşti,	Bd.	Ficusului,	nr.	44,	sector	1	

	

Subsemnatul	 ______________________________________________________,	 domiciliat	 în	 localitatea	
_______________________	,	str.	___________________	,	nr.	____	,	ap.	____	,	posesor	al	BI/CI	seria	___	,	nr.	_________	,	
CNP	nr.	________________________,***	

sau	

Subscrisa	 ______________________________________________________,	 cu	 sediul	 în	 _______________________	 ,	 str.	
___________________	 ,	 nr.	 ____	 ,	 ap.	 ____	 ,	 înregistrată	 la	 O.R.C.	 sub	 nr.	 ___________________,	 cod	 fiscal	
___________________,	 reprezentată	 legal	 de	 dl./dna.	 _________________________,	 în	 calitate	 de	
___________________*	

	

în	 calitate	 de	 ACŢIONAR	 la	 data	 de	 referinţă	 01.07.2019	 al	 ROMAERO	 S.A.,	 persoană	 juridică	
română,	 cu	 sediul	 în	 Bucureşti,	 Bulevardul	 Ficusului,	 nr.	 44,	 sector	 1,	 înregistrată	 în	 Registrul	
Comerţului	sub	nr.	J40/3940/1991,	având	C.U.I.	1576401	(„Societatea”),		

deţinând	un	număr	de	______________________________	acţiuni,	reprezentând	 	______________________________	
%	din	numărul	total	al	acţiunilor	ROMAERO	S.A.,	care	îmi	conferă	dreptul	la	__________________________	
voturi	în	Adunarea	Generală	a	Acţionarilor,	reprezentând	______________________________	%	din	numărul	
total	de	voturi,	

împuterniceşte	 prin	 prezenta	 pe	 **	 __________________________________________________	 domiciliat	 în	
localitatea	________________________	,	str.	_______________________	,	nr.	______	,	ap.	_____	,	jud.	______,	posesor	al	
BI/CI	seria	____	 ,	nr.	_______________	 ,	CNP	nr.	_____________________	 ,	ca	reprezentant	al	său	în	Adunarea	
Generală	 Extraordinară	 a	 Acţionarilor,	 să	 exercite	 dreptul	 de	 vot	 aferent	 deţinerilor	 sale	
înregistrate	 în	 Registrul	 Acţionarilor,	 cu	 privire	 la	 toate	 punctele	 de	 pe	 ordinea	 de	 zi	 a	 Adunării	
Generale	 Extraordinare	 a	 Acţionarilor	 din	 data	 de	 08.07.2019	 ora	 14.00,	 la	 sediul	 societăţii	 din	
Bucureşti,	Bulevardul	Ficusului	nr.	44,	sector	1,	respectiv	data	de	09.07.2019,	aceeaşi	oră	şi	acelaşi	
loc,	la	o	a	doua	convocare,	după	cum	urmează:	

	

1. Aprobarea	 demarării	 procedurii	 de	 stingere	 a	 unor	 obligaţii	 de	 plată	 la	 bugetul	 general	
consolidat	 prin	 trecerea	 în	 proprietatea	 publică	 a	 statului	 a	 bunurilor	 imobile	 (teren	 și	
construcții	aferente)	aflate	 în	patrimoniul	ROMAERO	S.A.,	 identificate	cu	numerele	cadastrale	
de	 mai	 jos	 și	 evaluate	 conform	 rapoartelor	 întocmite	 de	 către	 IRECSON	 EVALUĂRI	 S.R.L.	
înregistrate	sub	nr.	6817	din	23.07.2018	şi	nr.	6682	din	31.05.2019,	în	măsura	necesară	pentru	
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stingerea	 debitelor	 fiscale	 restante	 ale	 ROMAERO	 S.A.	 la	 data	 transferului	 în	 proprietatea	
publică	a	statului:	
	
1. 220807	(nr.	cadastral	vechi	2692/2/2)	cu	teren	în	suprafață	de	11.785	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	4.523,44	mp;	
2. 236167	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/3/2)	cu	teren	în	suprafață	de	2.647	mp;	
3. 236165	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/3/1) cu	teren	în	suprafață	de	2.186	mp;	
4. 267239	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/32/1-lot	2) cu	teren	în	suprafață	de	1.213	mp;	
5. 235117	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/1)	cu	teren	în	suprafață	de	3.208	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	2.229	mp;	
6. 236183	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/25/1)	cu	teren	în	suprafață	de	866	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	78	mp;,	
7. 236185	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/25/2)	cu	teren	în	suprafață	de	212	mp;	
8. 236173	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/2/1)	cu	teren	în	suprafață	de	3.065	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	217	mp;	
9. 236176	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/2/2)	cu	teren	în	suprafață	de	109	mp;	
10. 233731	(nr.	cadastral	vechi	2692/3/1)	cu	teren	în	suprafață	de	1.242	mp	și	construcții	 în	

suprafață	totală	de	776	mp;	
11. 235141	(	nr.	cadastral	vechi	2692/22/13)	cu	teren	în	suprafață	de	6.684	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	2.966	mp;	
12. 235157	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/21)	cu	teren	în	suprafață	de	3.056	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	1.423	mp;	
13. 258058	 (nr.	 cadastral	 vechi	 2692/5)	 cu	 teren	 în	 suprafață	 de	 8.973	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	8.030,55	mp;	
14. 232567	(nr.	cadastral	vechi	2692/4/1)	cu	teren	în	suprafață	de	2.399	mp	și	construcții	 în	

suprafață	totală	de	1.253	mp;	
15. 235155	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/20)	cu	teren	în	suprafață	de	3.485	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	1.150	mp;	
16. 234909	(nr.	cadastral	vechi	2692/6/1)	cu	teren	în	suprafață	de	6.105	mp	și	construcții	 în	

suprafață	totală	de	5.372	mp;	
17. 234912	(nr.	cadastral	vechi	2692/6/2)	cu	teren	în	suprafață	de	2.882	mp	și	construcții	 în	

suprafață	totală	de	2.635	mp;	
18. 256228	C1	U3	(nr.	cadastral	vechi	2692/7/2/2)	cu	cotă	indiviză	½	din	teren	în	suprafață	de	

3.893	mp	și	construcții	în	suprafață	totală	de	3.893	mp;	
19. 259566	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/11)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	4.660	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	3.638,61	mp;	
20. 232675	(nr.	cadastral	vechi	2692/12/2/1)	cu	teren	în	suprafață	de	98	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	270	mp;	
21. 220831	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/13)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	1.704	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	1.101,64	mp;	
22. 236705	(nr.	cadastral	vechi	2692/8/1)	cu	teren	în	suprafață	de	4.496	mp	și	construcții	 în	

suprafață	totală	de	4.496	mp;	
23. 235145	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/15)	cu	teren	în	suprafață	de	8.018	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	4.499	mp;	
24. 235162	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/23)	cu	teren	în	suprafață	de	689	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	254	mp;	
25. 235153	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/19)	cu	teren	în	suprafață	de	2.176	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	1.480	mp;	
26. 235143	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/14)	cu	teren	în	suprafață	de	1.988	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	317	mp;	
27. 236709	(nr.	cadastral	vechi	2692/7/3/1)	cu	teren	în	suprafață	de	2.340	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	164	mp;	
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28. 235164	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/24)	cu	teren	în	suprafață	de	377	mp	și	construcții	în	
suprafață	totală	de	332	mp;	

29. 235177	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/31)	cu	teren	în	suprafață	de	118	mp	și	construcții	în	
suprafață	totală	de	118	mp;	

30. 235184	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/34)	cu	teren	în	suprafață	de	2.338	mp;	
31. 236712	(nr.	cadastral	vechi	2692/7/3/2)	cu	teren	în	suprafață	de	162	mp;	
32. 236713	(nr.	cadastral	vechi	2692/7/3/3)	cu	teren	în	suprafață	de	770	mp;		
33. 236716	(nr.	cadastral	vechi	2692/7/3/4)	cu	teren	în	suprafață	de	1.374	mp	și	construcții	în	

suprafață	totală	de	1.374	mp;	
34. 236706	(nr.	cadastral	vechi	2692/8/2)	cu	teren	în	suprafață	de	1.519	mp;	
35. 236707	(nr.	cadastral	vechi	2692/8/3) cu	teren	în	suprafață	de	1.723	mp;	
36. 236708	(nr.	cadastral	vechi	2692/8/4) cu	teren	în	suprafață	de	320	mp;	
37. 233732	(nr.	cadastral	vechi	2692/3/2)	cu	teren	în	suprafață	de	862	mp;		
38. 235159	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/22) cu	teren	în	suprafață	de	616	mp;	
39. 235174	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/29)	cu	teren	în	suprafață	de	1.265	mp;	
40. 235181	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/33)	cu	teren	în	suprafață	de	8.703	mp;	
41. 220833	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/17)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	6.383	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	2.303,96	mp;	
42. 220834	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/18)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	5.837	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	1.138,92	mp;	
43. 220835	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/19)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	6.379	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	3.670,56	mp;	
44. 234006	 (nr.	 cadastral	 vechi	2692/20)	 cu	 teren	 în	 suprafață	de	3.622	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	1.298	mp;	
45. 220836	(nr.	cadastral	vechi	2692/21)	cu	teren	în	suprafață	de	963	mp;	
46. 234324	(nr.	cadastral	vechi	2692/24/1)	cu	teren	în	suprafață	de	4.459	mp;	
47. 234331	(nr.	cadastral	vechi	2692/23/2)	cu	teren	în	suprafață	de	909	mp;	
48. 238204	 (	 nr.	 cadastral	 vechi	 2692/22/26/1)	 cu	 teren	 în	 suprafață	 de	 3.949	 mp	 și	

construcții	în	suprafață	totală	de	3.902	mp;	
49. 238205	(nr.	cadastral	vechi	2692/22/26/2)	cu	teren	în	suprafață	de	2.769	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	2.379	mp;	
50. 235175	(	nr.	cadastral	vechi	2692/22/30)	cu	teren	în	suprafață	de	2.344	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	2.086	mp;	
51. 235139	(	nr.	cadastral	vechi	2692/22/12)	cu	teren	în	suprafață	de	2.417	mp	și	construcții	

în	suprafață	totală	de	281	mp;	
52. 216419	 (nr.	 cadastral	 vechi	 2695)	 cu	 teren	 în	 suprafață	 de	 551,13	 mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	341	mp;	
53. 208969	 (nr.	 cadastral	 vechi	 2694/1)	 cu	 teren	 în	 suprafață	 de	 2.133	mp	 și	 construcții	 în	

suprafață	totală	de	814,48	mp;	
54. 232395	(nr.	cadastral	vechi	13936/574) cu	teren	în	suprafață	de	3.671	mp;	
55. 232396	(nr.cadastral	vechi	13936/575) cu	teren	în	suprafață	de	3.601	mp;	
56. 232397	(nr.	cadastral	vechi	13936/576) cu	teren	în	suprafață	de	2.101mp;	
57. 232398	(nr.	cadastral	vechi	13936/577)	cu	teren	în	suprafață	de	1.861	mp;	

	

																							Pentru																															Împotrivă																													Abţinere	

2. Aprobarea	ex-date	de	24.07.2019	şi	a	datei	de	25.07.2019	ca	dată	de	înregistrare. 
	

																							Pentru																															Împotrivă																													Abţinere	 	
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3. Aprobarea	împuternicirii	directorului	general	al	societăţii	pentru	a	îndeplini	toate	formalităţile	
necesare	în	vederea	înregistrării	hotărârilor	Adunării	Generale	Extraordinare	a	Acţionarilor	în	
faţa	autorităţilor	competente,	 incluzând,	dar	fără	a	se	 limita,	 la	Oficiul	Registrului	Comerţului,	
Autoritatea	de	Supraveghere	Financiară,	Bursa	de	Valori	Bucureşti.	Mandatarul	sus	menţionat	
va	 putea	 delega	 puterile	 acordate	 conform	 celor	 de	 mai	 sus	 oricărei	 persoane	 după	 cum	
consideră	necesar. 	
 

																							Pentru																															Împotrivă																													Abţinere	

	

Data	 	______________________		

	 	______________________		

	[numele	si	prenumele/denumirea	acţionarului,	 în	cazul	acţionarului	persoană	juridică	se	va	menţiona	şi	
numele	şi	prenumele	reprezentantului	legal	al	acţionarului,	în	clar,	cu	majuscule]	

_________________		[	semnătura]	

***	 	______________________		

	

Nota:*	se	va	completa	numai	pentru	acţionarii	persoane	juridice	

**	 aplicabil	numai	în	cazul	acţionarilor	persoane	fizice	

***	 în	cazul	persoanelor	juridice,	se	va	menţiona	funcţia	reprezentantului	legal		

	

 


