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HOTARAREA nr.1 din data de 25.01.2013 
a Consiliului de Administratie al SC Ceprohart SA Braila 

 

Consiliul de Administratie al SC CEPROHART SA BRAILA, in conformitate cu 

prevederile LEG.nr.31/1990 republicata, modificata si completata ulterior, ale actului 

constitutiv al societatii, hotaraste : 

 

Art.1 Aprobarea studiului de fezabilitate (reactualizat)  privind investitia ce vizeaza 

“ Modernizarea infrastructurii de cercetare- dezvoltare si productie a SC Ceprohart SA 

Braila, in vederea extinderii si diversificarii fabricatiei de hartii securizate”; 
Art.2  Proiectul BVC- ului pe anul 2013 si a Programului de investitii pe anul  2013. 
Valoarea Programului de investitii pe anul 2013, cuprinde valoarea investititiei / lucrarilor 

aferente, proiectate a fi realizate in cursul anului 2013 ( prima etapa); 

Art.3 Intocmirea si prezentarea intr-o sedinta viitoare a Consiliului de Administratie, a 

urmatoarelor  : 

- Nota de fundamentare privind oportunitatea si necesitatea contractarii 

unui credit de investitii, in vederea asigurarii completarii surselor proprii 

ale societatii pentru realizarea lucrarilor de investitii/ modernizare a 

infrastructurii cercetare- dezvoltare si productie si implicit 

fundamentarea propunerii de constituire in garantii ( aferente creditului)  

a unor active din patrimoniul societatii; 

- Nota privind necesitatea si oportunitatea vanzarii activului 

“ Microproductie Constanta” , in vederea asigurarii/ completarii surselor 

proprii ale societatii pentru realizarea Programului de investitii propus in 

anul 2013 si a finantarii lucrarilor investitiei aprobate; 

Art.4  Imputernicirea conducerii executive, sa: 
- prospecteze piata ofertelor bancare, sa initieze de principiu discutii cu 

bancile finantatoare, in vederea identificarii celei mai bune oferte, ce va 

sta la baza adoptarii Hotararilor viitoare privitoare la accesarea unui 



credit de investitii si la constituirea garantiilor aferente acestuia, de catre 

Consiliul de Administratie al societatii si de Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor societatii. 

- Convoace AGAO, pe a carei ordine de zi sa figureze, puncte cu privire 

la: supunerea spre aprobarea actionarilor societatii  toatel documentele 

solicitate a fi intocmite si operatiunile economico- financiare/ 

patrimoniale la care se face referire in continutul acestora.  
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