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CONSILIUL ОЕ ADMINISTRATIE
 
SC MECHEL TARGOVISTE SA
 

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti ПГ.9-11, jud. Dambovita
 
Numar de telefon/fax: 0245630439; 632345; 634173/0245217846
 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comeгtului: 913720 din 30.11.1992
 
Numar de ordine in Registгul Comeгtului: J 15/284104.02.1991
 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei
 

DECIZIA NR 137
 
din 20.07.2009
 

In conformitate си prevederile Actului constitutiv ~i Legea nr. 31/1990 repubIicaНi, си modificarile
 
~i completarile ulterioare, 

In baza atributiilor delegate Consiliului de Administratie conform art. 19.7 din Aetul Constitutiv аl 

societatii, in baza art. 114 din Legea nr. 31/1990 repubIicaHi, си modificarile ~i completarile ulterioare, 
In baza Аvizului de principiu pentru includerea in obiectul de activitate а operatiunilor си arme si 

munitii eliberat de Мinisterul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie аl ludetului Dambovita, 
in vederea includerii in obiectul de activitate al societatii а aetivitatii de paza - cod CAEN 8010 si activitatii 
de servicii privind sistemele de securitate - cod CAEN 8020, 

Consiliul de Administratie al SC МECНEL ТARGOVISТE SA, convocat si intrunit in mod statutar 
in data de 20.07.2009, orele 10.00 la sediul societatii, 

DЕСШЕ 

Art. 1. Se aproba completarea art. 6.2. Alte activitati din Aetul Constitutiv аl societatii си 

urmatoarele activitati:
 
8010 Activitati de protectie si garda
 
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 

Art. 2. Se imputemiceste domnul Safta Dorel - Sef Serviciu luridic la S.c. Mechel Targoviste S.A. 
- си aducerea la indeplinire а formalitatilor legale pentru inregistrarea si pubIicarea prezentei Decizii си 

respectarea art. 19.9 din Actul Constitutiv si art. 114 din Legea nr. 31/1990 repubIicata, си modificarile ~i 

completarile ulterioare, inclusiv semnarea si depunerea actului constitutiv aetualizat lа Registrul 
Comertului. Теrmеn : in perioada de valabilitate а Avizului de principiu, respectiv рапа in data de 
11.08.2009. 

Prezenta Decizie а fost adoptata си unanimitate de voturi de membrii Consiliului de Admin' 

Secretar СА, 

Adrian nescu 

prezenti lа sedinta (60% din numarul total аl membrilor Consiliului de Administratie). 

Membru аl Consiliului de Administratie si Director General- Andr 

Membru аl Consiliului de Administratie - Octavian Viorel VULPESCU 
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