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Generale Extraodinara a Actionarilor programata pentru data de 05.11.2010, precum si Deciziile 
Consiliului de Administratie nr. 36 si 37 din 04.10.2010. 
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(	 S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 

Sediul social: Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr.9-11, jud. Dâmboviţa
 

Număr de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245 217846
 
E-mail: mechel@mechel-tgv.ro, www.mechel.com, www.mechel-tgv.ro
 
Codul unic de inregistrare: RO 913720 din 30.11.1992
 
Înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa sub nr.: J15/284/04.02.1991
 
Capital social subscris şi vărsat: 172.125.307,50 lei
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE• 
AL S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 

(număr înregistrare la ORC Dâmboviţa J15/284/1991, CUI RO 913720/1992), 
în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, 

CONVOACĂ 

Adunarea Generală Extraordinarăa Acţionarilor 

În data de 05.11.2010, ora 12.00, 
la sediul societăţii situat În Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, jud. Dâmboviţa, 

cu următoarea ordine de zi: 

1)	 a) Ratificarea constituirii în garanţie, în favoarea Raiffeisen Bank, a următoarelor 

active aflate în patrimoniul societăţii: 

i) gaj pe foarfeca presa Sierra (nr. inventar 202036), Instalatie vidare Techint (nr. 
inventar 202684), Masina de turnare continua tagle Concast (nr. inventar 
202430), presa foarfeca Sierra T700 (nr. inventar 202448) (garantii comune cu 
cele constituite in baza Contractului de facilitate de credit nr. 0330/15.12.2006, 
cu modificările şi completările ulterioare), 

ii)	 constituirea ipotecii de rang 3 (ipotecile de rang 1 si 2 fiind constituite tot în 
favoarea Raiffeisen Bank) asupra (i) imobilului situat în intravilanul Mun. 
Târgovişte, şos. Găeşti nr. 9-11, Judeţul Dâmboviţa, intabulat în Cartea 
Funciară nr. 21378 a localităţii Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, având număr 

cadastral 10920, compus din teren în suprafaţă de 2.820 mp; (ii) imobilului 
situat în intravilanul Mun. Târgovişte, sos. Găeşti nr. 9-11, Judeţul Dâmboviţa, 

intabulat în Cartea Funciară nr. 21379 a localităţii Târgovişte, Judeţul 

Dâmboviţa, având număr cadastral 10921, compus din teren în suprafaţă de 
39.726 mp şi construcţia edificată pe acesta - C229 "Otelaria electrica nr. 2", 
avand 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 39.726 mp. (garanţii comune cu 
cele constituite în baza Contractului de facilitate de credit nr. 0330/15.12.2006, 
cu modificările şi completările ulterioare), 

precum şi cesiunea tuturor drepturilor de despăgubire aferente rezultate din poliţele 

de asigurare încheiate pentru bunurile aduse în garanţie, 
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în vederea garantării executării obligaţiilor SC Mechel Târgoviste SA ce decurg din 
contractele de credit de la Raiffeisen B~ aprobate de Consiliul de Administraţie 

prin Decizia nr. 36 din 04.10.2010, în valoare totală de 30 milioane EURO. 
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 36 din 04.10.2010. . 
b) Mandatarea Directorului General al Societăţii, domnul Andrey Osipov să 

efectueze toate demersurile necesare, să negocieze şi să semneze contractele de 
credit, actele adiţionale la contractele de credit şi contractele de garanţie, precum şi 

orice alte acte solicitate în legătură cu acestea. 
2) a) Aprobarea participării S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. la majorarea 

capitalului social al S.C. MECHEL REPARATII TARGOVISTE S.R.L., având 
sediul social în Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, CUI 22513589, 
Jl5/1278/04.10.2007, având un capital social de 200 lei, societate la care S.C. 
MECHEL TARGOVISTE S.A. deţine calitatea de asociat unic, prin aporturi în 
natură, constând în terenuri, construcţii, maşini, instalaţii, utilaje şi alte obiecte de 
inventar, evaluate la suma de 15.411.942,33 lei prin raport de evaluare întocmit de 
expert evaluator autorizat ANEVAR, raport ce va fi pus la dispoziţia acţionarilor spre 
consultare începând cu data convocării. 

Terenurile, în suprafaţă totală de 78.610 m.p., divizate în loturi, şi construcţiile 

propuse ca aport în natură al S.C. MECREL TARGOVISTE S.A. la capitalul social 
al S.C. MECHEL REPARATII TARGOVISTE S.R.L. se identifică după cum 
urmează: 

i) 4.784 m.p. (A.R.T.M.) intabulat în cartea funciară nr. 71644 a localităţii 

Târgovişte prin încheierea OCPI nr. 48329/06.09.2010, nr. cadastral 11574, 
categoria de folosinţă curţi construcţii, pe care sunt amplasate 
următoarele construcţii: 

~ - C55 - Rala autoc1ava, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol 
de 193 m.p.; 
~ - C56 - Turn de decuvare, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la 
sol de 676 m.p.; 
~ - C57 - Atelier reparatii transformator, Gestiunea 24, având 1 nivel, în suprafaţă 

construită la sol de 849 m.p.; 
~ - C58 - Magazie metal, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol 
de 173 m.p.; 

ii) 4.869 m.p. (Rala Oale) înregistrat în cartea funciara nr. 71612 a localităţii 

Târgovişte, prin încheierea OCPI nr. 48320/06.09.2010, nr. cadastral 11567, 
categoria de folosinţă curţi cONstrucţii, pe care sunt amplasate 
următoarele constructii:. 
~ - C187 - Turn racire, Gestiunea Il, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 
169 m.p.; 
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~ - C188 - Rala reparat oale, Gestiunea 11, având 1 nivel, în suprafaţă construită la 
sol de 2.849 m.p.~ 

iii) 34.300 m.p. (Prelucrari Mecanice si Confectii Metalice) înregistrat în 
cartea funciară DT. 71648 a localităţii Târgovişte, prin încheierea DCPI nr. 
48327/06.09.2010, nr. cadastral 11571, categoria de folosinţă curţi construcţii, pe 
care sunt amplasate următoarele construcţii: 

~ - C185 - Anexa mecano-energetic, Gestiunea 9, având 3 nivele, în suprafaţă 

construită la sol de 847 m.p.; 
~ - C186 - Anexa, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 74 
m.p.; 
~ - C193 - Cladire pompe ulei TT metalica, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă 

construită la sol de 16 m.p. ; 
~ - C194 - Platforma cu pompa racire pentru CIF, Gestiunea 9, având 1 nivel, în 
suprafaţă construită la sol de 18 m.p. ; 
~ - C195 - Statie neutralizare, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la 
sol de 151 m.p.; 
~ - C196 - Decantor, Gestiunea 9, în suprafaţă construită la sol de 98 m.p. ; 
~ - C197 - Post transformare, Gestiunea 18, având 1 nivel, în suprafaţă construită la 
sol de 419 m.p. ; 
~ - C198 - Atelier intretinere mecanic, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă 

construită la sol de 21980 m.p.; 
iv) 34.657 m.p. (Modelarie si Turnatorie Mixta) înregistrat în cartea funciară 

nr. 71655 a localităţii Târgovişte, prin încheierea DCPI nr. 48317/06.09.2010, nr. 
cadastral 11569, categoria de folosinţă curţi construcţii, pe care sunt amplasate 
următoarele construcţii: 

~ - C203 - Modelarie, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 
1.798 m.p.;
 
~ - C204 - Uscator, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 516
 
m.p. ;
 
~ - C205 - Turnatorie mixta, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol
 
de 14.914 m.p.;
 
~ - C206 - Cantina, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 104
 
m.p.;
 
~ - C207 - Post transformare cu PDT2, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă
 

construită la sol de 302 m.p.;
 
~ - C208 - Post transformare PDT 1, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă
 

construită la sol de 261 m.p.;
 
~ - C210 - Cos evacuare gaze, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la
 
sol de 7 m.p.;
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~ - C211 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 
43 m.p. ; 
~ - C212 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 
68 m.p. ; 
~ - C213 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 
66 m.p. ; 
~ - C214 - Atelier, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 153 
m.p. ; 
~ - C331 - Modelarie, Gestiunea 8, având 2 nivele în suprafaţă construită la sol de 
222 m.p. ; 
Maşinile, instalaţiile, utilajele şi celelalte obiecte de inventar propuse ca aport în 
natură al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. la capitalul social al S.C. MECHEL 
REPARATII TARGOVISTE S.R.L. sunt identificate în Raportul de evaluare llf. 

26/04.09.2010, întocmit la data de 04.09.2010, pe baza situaţiei contabile la 
31.08.2010, de expert evaluator ANEVAR, raport ce va fi pus la dispoziţia 

actionarilor spre consultare începând cu data convocării. 

b) Împuternicirea Consiliului de Administraţie al S.C. MECHEL TARGOVISTE 
S.A. să emită deciziile necesare pentru efectuarea oricăror operaţiuni necesare 
majorării capitalului social al S.C. MECHEL REPARATII TARGOVISTE S.R.L. 
prin aport în natură, şi să exercite toate atribuţiile S.C. MECHEL TARGOVISTE 
S.A. în calitate de asociat al S.C. MECHEL REPARATII TARGOVISTE S.R.L. 

3) Aprobarea datei de 23.11.2010 ca ,,Dată de Înregistrare", conform art. 238 din Legea 
297/2004 privind piaţa de capital, respectiv data de identificare a acţionarilor asupra 
cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a 
acţionarilor. 

4)	 Mandatarea domnului Safta Dorel - Şef Serviciu Juridic în cadrul societăţii, pentru 
efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea şi 

raportarea către autorităţile competente a Hotărârilor adoptate. 

Capitalul social al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. este format din 68.850.123 
acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând 
dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor. 

La adunarea generală a actionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze doar 
acţionarii îmegistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 25.10.2010, stabilită ca 
dată de referintă., 

Acţionarii, care deţin individual sau împreună cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul: 
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a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre 

propuse spre adoptare de adunarea generală şi 

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la 
sediul societăţii sau prin mijloace electronice) pana la data de 19.10.2010. 

Acţionarii societăţii pot depune întrebări în scris privind punctele înscrise pe ordinea 
de zi până la data de 03.11.2010 însoţite de copia actului de identitate (buletin/carte de 
identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) în plic închis trimis la adresa: Târgovişte, str. Găeşti, nr. 9-11, jud. 
Dâmboviţa, cu menţiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA A 
ACTIONARILOR MECHEL TARGOVISTE S.A." . Acţionarii pot adresa întrebări şi prin 
poşta electronică până la data de 03.11.2010 însoţite de copia scanată a actului de identitate 
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice) la adresa : actionariat@mechel-tgv.ro cu menţiunea la subiect 
"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MECHEL TARGOVISTE 
S.A.". 

Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii, în format întrebare - răspuns, sau se formulează un răspuns 

general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. 

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este 
permis direct prin simpla probă a identităţii acestora, fiicu~ în cazul acţionarilor persoane 
fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi acţionarilor persoane fizice 
reprezentate pe bază de procură specială. 

Formularele de procură specială se obţin de la sediul societăţii sau descărcate de pe 
website-ul societăţii www.mechel-tgv.ro începand cu data de 05.10.2010, si se vor întocmi 
în trei exemplare originale (unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru 
societate). Procurile speciale şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de 
înregistrare al acţionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societăţii sau 
transmise prin poşta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, având încorporată 

ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe certificate calificate şi 

generate prin dispozitive securizate, pana la data de 03.11.2010, ora 12.00. 

Acţionarii pot vota şi prin corespondenţă, formularele se obţin şi se depun/transmit în 
termenul prevăzut pentru procurile speciale, de la sediul societăţii sau descărcate de pe 
website-ul societăţii www.mechel-tgv.ro şi pot fi transmise la sediul societăţii prin curierat, 
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în acest caz, semnătura persoanei care semnează buletinul de vot prin corespondenţă 

trebuie legalizată la notar, sau prin poşta electronică la adresa actionariat@mechel-tgv.ro, 
având încorporată ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă bazată pe 
certificate calificate şi generate prin dispozitive securizate. 

Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de ZI precum şi 

proiectele de hotărâri, pot fi consultate de luni pană vineri între orele 09.00 - 15.00 de la 
sediul societăţii precum şi pe website-ul societăţii www.mechel-tgv.ro. începând cu data de 
05.10.2010. 

În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua 
convocare va avea loc în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi pe data de 06.11.2010, orele 
12,00. 

Infonnaţii suplimentare se pot obţine zilnic de luni pană vineri la telefon 0245634173 
sau 0245630439 - Serviciul Juridic, între orele 09.00 - 15.00 sau email: 
actionariat@meche1-tgv.ro 

s.c. 
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I 

I1/';.ECHEL 
Targoviste 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 
SC MECHEL TARGOVISTE SA
 

Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Oambovita 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634173 /0245 217846 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11.1992 
Numar de ordine in Registrul Comertului: 115/284/04.02.1991 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307,50 lei 

DECIZIA
 

Consiliului de Administraţie
 

Nr. 36 din data de 04 octombrie 2010
 

Consiliul de Administraţieal SC Mechel Targoviste SA, 

întrunit în mod statutar în data de 04 octombrie 2010, orele 10.00, în conformitate cu prevederile 

Actului Constitutiv al Societăţii şi ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, 

cu votul unanim al membrilor participanţi: SC Mechel East Europe Metallurgical Division SRL 

(prin reprezentant permananent dl. Oyshlevich Victor), dl. Andrey Osipov, dl. Octavian Viorel Vulpescu 

şi dl. Ion Cucui, care reprezintă 80% din numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie, 

adoptă următoarea 

DECIZIE 

Art. 1. a) Se aprobă participarea SC Mechel Târgoviste SA, împreună cu SC Ductil Steel SA şi 

SC Mechel Campia Turzii SA, la semnarea unui contract de credit acordat de Raiffeisen Bank, în 

valoare totală de 15.000.000 EURO, ce va fi utilizat în principal pentru pre-finantare de export 

(finanţarea producţiei destinate exportului), pentru finantarea achizitiilor de deseuri feroase si neferoase 

si deschiderea de acreditive. 

b) Se aprobă participarea SC Mechel Târgoviste SA, împreună cu SC Ductil Stool SA, la 

semnarea unui contract de credit acordat de Raiffeisen Bank, în valoare totală de 15.000.000 EURO, ce 

va fi utilizat în principal pentru finantarea activitatii curente (achizitiilor de deseuri feroase si neferoase) 

si deschiderea de acreditive. 

Art. 2. În vederea garantării executării obligaţiilor SC Mechel Târgoviste SA ce decurg din 

contractele de credit enumerate la art. 1, lit. a) si b) către Raiffeisen Bank SA se aprobă constituirea 

urmatoarelor garanţii: 
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- Garantie reala mobiliara asupra stocurilor de produse finite, semifabricate, materii prime si 

materiale si productie in curs de executie pana la concurenta limitei de credit enumerate la art. 1, lit. a) si 

b) (garantii comune cu cele constituite in baza Contractului de facilitate de credit nr. 00860/03.03.2009, 

cu modificările şi completări le ulterioare, şi in baza Contractului de facilitate de credit nr. 

0330/15.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare). 

- Cesiune generala de creante asupra tuturor incasarilor aferente oricaror contracte comerciale 

incheiate de Mechel Targoviste cu debitori cedati agreati de catre Raiffeisen Bank SA, (garantii comune 

cu cele constituite in baza Contractului de facilitate de credit nr. 0330/15.12.2006, cu modificările şi 

completările ulterioare). 

- Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor conturilor curente deschise sau care se vor 

deschide de societate la Raiffeisen Bank. 

- Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor din conturile colectoare deschise la Raiffeisen 

Bank. 

- Garantie reala mobiliara asupra disponibilitatilor prezente si viitoare din contul de garantie, 

disponibilitati care vor reprezenta la orice moment 20% din valoarea fiecarui acreditiv emis si in vigoare 

deschis in baza contractelor aprobate la art. 1, precum si garantie reala mobiliara de prim rang de 

prioritate asupra disponibilitatilor viitoare din contul de garantare, astfel cum vor fi descrise in 

contractele de garantie, accesorii contractelor aprobate la art. 1. 

- Cesiune de creante asupra incasarilor aferente contractelor de export finantate prin linia de 

credit de la art. 1, lit a), incheiate de Mechel Targoviste S.A. cu debitori cedati, inclusiv a acreditivelor 

deschise aferente si a scrisorilor de garantie bancara emise in legatura cu aceste contracte. 

Art. 3. Se aprobă, sub condiţia rezolutorie a ratificării de către Adunarea Generală Extraordinară 

a Actionarilor, constituirea urmatoarelor garantii suplimentare, in vederea garantării executării 

obligaţiilor SC Mechel Târgoviste SA ce decurg din contractele de credit enumerate la art. 1, lit. a) si b) 

către Raiffeisen Bank SA: 

- gaj pe foarfeca presa Sierra (nr. inventar 202036), Instalatie vidare Techint (nr. inventar 

202684), Masina de turnare continua tagle Concast (nr. inventar 202430), presa foarfeca Sierra T700 (nr. 

inventar 202448) (garantii comune cu cele constituite in baza Contractului de facilitate de credit nr. 

0330/15.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare). 

- ipoteca de rang 3 (ipotecile de rang 1 si 2 fiind constituite tot in favoarea Raiffeisen Bank) 

asupra (i) imobilului situat in intravilanul Mun. Targoviste, sos. Gaesti nr. 9-11, Judetul Dambovita, 

intabulat in Cartea Funciara nr. 21378 a localitatii Targoviste, Judetul Dambovita, avand numar 

cadastral 10920, compus din teren in suprafata de 2.820 mp; (ii) imobilului situat in intravilanul Mun. 

Targoviste, sos. Gaesti nr. 9-11, Judetul Dambovita, intabulat in Cartea Funciara nr. 21379 a localitatii 
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Targoviste, Judetul Dambovita, avand numar cadastral 10921, compus din teren in suprafata de 39.726 

mp si constructia edificat pe acesta - C229 "Otelaria electrica Of. 2", avand 1 nivel, in suprafata 

construita la sol de 39.726 mp. (garantii comune cu cele constituite in baza Contractului de facilitate de 

credit Of. 0330/15.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare). 

- cesiunea tuturor drepturilor de despagubire aferente rezultate din politele de asigurare incheiate 

pentru bunurile aduse in garantie. 

Art. 4. Se mandatează Directorul General al Societăţii, domnul Andrey Osipov, să efectueze 

toate demersurile necesare, să negocieze şi să semneze contractele de credit, contractele de garanţie, 

precum şi orice acte adiţionale la acestea şi orice alte acte solicitate în legătură cu acestea. 

Art. 5. Se aproba convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 

05.11.2010. 

Preşedinte - Mechel East Europe MetalIurgical Division S.
 
prin reprezentant permanent - Victor DYSlJ..,.u...,!JI"!lJ.
 

Membru al Consiliului de Administratie - Ion CUCUI 

~ 
j /

Membru al Consiliului de Administratie - Octavian Viorel VULPESCU 1;1/ 
I 

.' i 
I 

• 
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rd!.tECHEL
 
Targoviste 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 
SC MECHELTARGOVISTE SA
 
Sediul social: Targoviste. Soseaua Gaesti nr.9-11. jud. Dambovita
 
Numar de telefon/fax: 0245 630439; 632345; 634 173 / 0245217846
 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 913720 din 30.11 .1992
 
Numar de ordine in Registrul Comertului: .115/284/04.02.1991
 
Capital social subscris si varsat: 172.125.307.50 lei
 

DECIZIA
 
Consiliului de Administraţie
 

Nr. 37 din data de 04 octombrie 2010
 

Consiliul de Administraţie al SC Mechel Targoviste SA, 
întrunit în mod statutar în data de 04 octombrie 2010, în confonnitate cu prevederile Actului 

Constitutiv al Societăţii şi ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
cu votul unanim al membrilor participanţi: SC Mechel Bast Europe Metallurgical Division SRL 

(prin reprezentant pennananent d1. Dyshlevich Victor), d1. Andrey Osipov, Viorel Octavian Vulpescu şi 

dl. Ion Cucui, care reprezintă 80% din numărul total al membrilor Consiliului de Administraţie, 

adoptă unnătoarea 

DECIZIE 

Art. 1. Se avizează şi înaintează spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

participarea S.c. MECHEL TARGOVISTE S.A la majorarea capitalului social al S.c. MECHEL 
REPARATll TARGOVISTE S.RL., având sediul social în Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, CUI 
22513589, J15/1278/04.10.2007, având un capital social de 200 lei, societate la care S.c. MECHEL 
TARGOVISTE S.A deţine calitatea de asociat unic, prin aporturi în natură, constând în terenuri, 
construcţii, maşini, instalaţii, utilaje şi alte obiecte de inventar, evaluate la suma de 15.411.942,33 lei 
prin raport de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat ANEVAR, anexă la prezenta Decizie. 

Art. 2. Terenurile, în suprafaţă totală de 78.610 m.p., divizate în loturi, şi construcţiile propuse 
ca aport în natură al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A la capitalul social al S.C. MECHEL 
REPARATll TARGOVISTE S.R.L. se identifică după cum urmează: 

i) 4.784 m.p. (ART.M.) intabulat în cartea funciară nr. 71644 a localităţii Târgovişte prin 
încheierea OCPI nr. 48329/06.09.2010, nr. cadastral 11574, categoria de folosinţă curţi construcţi~ pe 
care sunt amplasate următoarele construcţii: 

" • C55 - Rala autoc1ava, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 193 m.p.; 
" - C56 - Turn de decuvare, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 676 m.p.; 
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., - C57 - Atelier reparatii transformator, Gestiunea 24, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de
 
849 m.p.;
 
., - C58 - Magazie metal, Gestiunea 58, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 173 m.p.;
 

ii) 4.869 m.p. (Hala Oale) înregistrat în cartea funciara nr. 71612 a localităţii Târgovişte, prin 
încheierea OCPI nr. 48320/06.09.2010, nr. cadastml 11567, categoria de folosinţă curţi construcţii, pe 
care sunt amplasate următoarele construcţii: 

., - C187 - Turn racire, Gestiunea Il, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 169 m.p.; 

., - C188 - Hala reparat oale, Gestiunea Il, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 2.849 m.p.; 
iii) 34.300 m.p. (Prelucrari Mecanice si Confectii Metalice) înregistrat în cartea funciară nr. 

71648 a localităţii Târgovişte, prin încheierea OCPI nr. 48327/06.09.2010, nr. cadastral 11571, 
categoria de folosinţă curţi construcţii, pe care sunt amplasate următoarele construcţii: 

., - Cl85 - Anexa mecano-energetic, Gestiunea 9, având 3 nivele, în suprafaţă construită la sol de 847 
m.p.; 
., - C186 - Anexa, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 74 m.p.; 
., - C193 - Cladire pompe ulei TT metalica, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 
16m.p. ; 
., - C194 - Platforma cu pompa racire pentru CIP, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la 
sol de 18 m.p. ; 
., - C195 - Statie neutralizare, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 151 m.p.; 
., - C196 - Decantor, Gestiunea 9, în suprafaţă construită la sol de 98 m.p. ; 
., - C197 - Post transformare, Gestiunea 18, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 419 rn.p. ; 
., - Cl98 - Atelier intretinere mecanic, Gestiunea 9, având 1 nivel, în suprafaţă construită la sol de 
21980 m.p.; 

iv) 34.657 m.p. (Modelarie si Turnatorie Mixta) înregistrat în cartea funciară nr' 71655 a 
localităţii Târgovişte, prin încheierea OCPI nr. 48317/06.09.2010, nr. cadastral 11569, categoria de 
folosinţă curţi construcţii, pe care sunt amplasate următoarele construcţii: 

., - C203 - Modelarie, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 1.798 m.p.; 

., - C204 - Uscator, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 516 m.p. ; 

., - C205 - Turnatorie mixta, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 14.914 m.p.; 

., - C206 - Cantina, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 104 m.p.; 

., - C207 - Post transformare cu PDT2, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 302 
m.p.; 
., - C208 - Post transformare PDT 1, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 261 
m.p.; 
., - C2IO - Cos evacuare gaze, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 7 m.p.; 
., - C211 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 43 m.p. ; 
., - C212 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 68 m.p. ; 
., - C213 - Cuptor TT, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 66 m.p. ~ 

., - C214 - Atelier, Gestiunea 8, având 1 nivel în suprafaţă construită la sol de 153 m.p. ; 

., - C331 - Modelarie, Gestiunea 8, având 2 nivele în suprafaţă construită la sol de 222 m.p. 
Art. 3. Maşinile, instalaţiile, utilajele şi celelalte obiecte de inventar propuse ca aport în natură 

al S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. la capitalul social al S.C. MECHEL REPARATII 
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TARGOVISTE S.R.L. sunt identificate în Raportul de evaluare nr. 26/04.09.2010, întocmit la data de 
04.09.2010, pe baza situaţiei contabile la 31.08.2010, de expert evaluator ANEVAR, anexă la prezenta 
Decizie. 

Art. 4. Se aproba convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 
05.11.2010, având pe ordinea de zi punctele propuse spre aprobare prin prezenta decizie şi Decizia 36. 

Membru al Consiliului de Administraţie şi Director General- _.,..,..,...-.... 

Membru al Consiliului de Administraţie- Viorel Odavian VUL~ 

Membru al Consiliului de Administraţie- Ion CUCUI ~ 
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