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HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea execuþiei bugetului Curþii de Conturi
pe anul 1994
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã execuþia bugetului Curþii de Conturi pe anul
1994, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în
ºedinþa comunã din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU

Bucureºti, 10 iunie 1998.

p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
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ANEXÃ
A.

CONTUL DE EXECUÞIE BUGETARÃ

pe anul 1994
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
indicatorilor

CHELTUIELI ÑTOTAL
CHELTUIELI CURENTE

Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL

Creditele
aprobate

Creditele
definitive

Plãþile
efectuate

%
Plãþi efectuate
faþã de creditele
definitive

23.350.600
20.760.700
18.699.400
2.061.300
2.589.900

23.550.600
18.862.700
14.099.400
4.763.300
4.687.900

22.390.285
17.810.159
13.187.647
4.622.512
4.580.126

95,07
94,42
93,53
97,04
97,70

23.350.600
20.760.700
18.699.400
2.061.300
2.589.900

23.550.600
18.862.700
14.099.400
4.763.300
4.687.900

22.390.285
17.810.159
13.187.647
4.622.512
4.580.126

95,07
94,42
93,53
97,04
97,70

Partea a VI-a Ñ Autoritãþile publice
CHELTUIELI PENTRU ALTE
ORGANE ALE AUTORITÃÞII PUBLICE
CHELTUIELI CURENTE

Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL

B.

DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
Ñ mii lei Ñ

Denumirea
indicatorilor

CHELTUIELI Ñ TOTAL
CHELTUIELI CURENTE

Ñ Cheltuieli de personal
Ñ Cheltuieli materiale ºi servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
CHELTUIELI CURENTE
1. CHELTUIELI DE PERSONAL

Ñ Cheltuieli cu salariile
Ñ Cheltuieli pentru asigurãri
sociale de stat
Ñ Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
Ñ Deplasãri, detaºãri, transferãri
2. CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

Ñ Cheltuieli pentru întreþinere
ºi gospodãrie
Ñ Materiale ºi prestãri de servicii
cu caracter funcþional
Ñ Obiecte de inventar de micã
valoare sau de scurtã duratã
ºi echipament
Ñ Reparaþii curente
Ñ Reparaþii capitale
Ñ Cãrþi ºi publicaþii
Ñ Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL

Creditele
aprobate

Creditele
definitive

Plãþile
efectuate

%
Plãþi efectuate
faþã de creditele
definitive

23.350.600
20.760.700
18.699.400
2.061.300
2.589.900

23.550.600
18.862.700
14.099.400
4.763.300
4.687.900

22.390.285
17.810.159
13.187.647
4.622.512
4.580.126

95,07
94,42
93,53
97,04
97,70

20.760.700
18.699.400
14.037.600

18.862.700
14.099.400
10.288.700

17.810.159
13.187.647
9.949.551

94,42
93,53
96,70

3.509.400

2.543.500

2.473.326

97,24

701.900
450.500
2.061.300

516.700
750.500
4.763.300

498.981
265.789
4.622.512

96,57
35,41
97,04

1.283.000

838.000

837.459

99,93

20.000

40.000

29.458

73,64

55.800
131.200
92.900
226.700
251.700
2.589.900
2.589.900

370.800
1.883.200
1.392.900
86.700
151.700
4.687.900
4.687.900

366.674
1.882.206
1.374.163
77.293
55.259
4.580.126
4.580.126

98,89
99,95
98,65
89,15
36,43
97,70
97,70

Ñ Investiþii ale instituþiilor publice
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea societãþilor comerciale ”AgertransÒ Ñ S.A. Constanþa, ”RepecÒ Ñ S.A. Ovidiu
ºi ”Cons-CanalÒ Ñ S.A. Basarabi prin divizarea parþialã a Regiei Autonome
”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Constanþa
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 207/1997, ºi ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã,
în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile ºi ale Ordonanþei
Guvernului nr. 42/1997 privind navigaþia civilã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Societatea Comercialã de
Exploatare, Întreþinere ºi Reparaþii Mijloace de Transport,
Utilaje de Construcþii ºi Instalaþii de Ridicat ”AgertransÒ Ñ
S.A. Constanþa, denumitã în continuare Societatea
Comercialã ”AgertransÒ Ð S.A. Constanþa, cu sediul în municipiul Constanþa, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeþul
Constanþa, Societatea Comercialã de Revizii ºi Reparaþii
Echipamente ºi Instalaþii Ecluze ”RepecÒ Ð S.A. Ovidiu,
denumitã în continuare Societatea Comercialã ”RepecÒ Ñ
S.A. Ovidiu, cu sediul în oraºul Ovidiu, incinta Port Ovidiu,
judeþul Constanþa, ºi Societatea Comercialã de Construcþii,
Întreþinere ºi Reparaþii Hidrotehnice ”Cons-CanalÒ Ñ S.A.
Basarabi, denumitã în continuare Societatea Comercialã
”Cons-CanalÒ Ð S.A. Basarabi, cu sediul în oraºul Basarabi,
incinta Port Basarabi, judeþul Constanþa, persoane juridice
cu capital iniþial de stat, prin divizarea parþialã a Regiei
Autonome ”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Constanþa.
(2) Societãþile comerciale prevãzute la alin. (1) se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale
în vigoare ºi cu statutele prevãzute în anexele nr. 1Ñ3,
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Capitalul social iniþial al Societãþii
Comerciale ”AgertransÒ Ñ S.A. Constanþa este de
1.248.160.056 lei, al Societãþii Comerciale ”RepecÒÑ S.A.
Ovidiu este de 2.235.720.478 lei ºi al Societãþii Comerciale
”Cons-CanalÒ Ð S.A. Basarabi este de 180.212.140 lei ºi
se constituie prin preluarea cotelor-pãrþi din patrimoniul
Regiei Autonome ”Administraþia Canalelor NavigabileÒ
Constanþa, conform datelor din evidenþa contabilã a acesteia la data de 31 decembrie 1997, actualizate potrivit prevederilor legale.
(2) Capitalul social al societãþilor comerciale nou-înfiinþate este în întregime subscris de statul român, în calitate

de acþionar unic, ºi este vãrsat integral la data constituirii
acestora.
(3) Predarea-preluarea activului ºi pasivului între Regia
Autonomã ”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Constanþa,
pe de o parte, ºi fiecare dintre cele trei societãþi comerciale nou-înfiinþate, pe de altã parte, se va face pe bazã
de protocol încheiat între pãrþi în maximum 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Obiectul de activitate al fiecãrei societãþi
comerciale prevãzute la art. 1 alin. (1) este stabilit prin statutele prevãzute în anexele nr. 1Ð3.
Art. 4. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Canalelor NavigabileÒ Constanþa se va diminua, în mod
corespunzãtor, cu valoarea capitalurilor sociale ale celor
trei societãþi comerciale prevãzute la art. 2.
Art. 5. Ñ Personalul salariat din cadrul Regiei
Autonome ”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Constanþa,
care urmeazã sã-ºi desfãºoare activitatea în cadrul societãþilor comerciale menþionate la art. 1, este considerat transferat începând cu data încheierii protocolului de
predare-preluare.
Art. 6. Ñ (1) Regia Autonomã ”Administraþia Canalelor
NavigabileÒ Constanþa va acorda, pânã la data de
31 decembrie 1998, prin încredinþare directã societãþilor
comerciale ”AgertransÒ Ñ S.A. Constanþa, ”RepecÒÐ S.A.
Ovidiu ºi ”Cons-CanalÒ Ð S.A. Basarabi, întregul volum de
lucrãri de reparaþii ºi de întreþinere din cadrul regiei autonome.
(2) De la data de 1 ianuarie 1999 întregul volum de
lucrãri de reparaþii ºi de întreþinere al Regiei Autonome
”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Constanþa va fi acordat
numai prin licitaþie publicã, potrivit prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureºti, 25 mai 1998.
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ANEXA Nr. 1
STATUTUL

Societãþii Comerciale de Exploatare, Întreþinere ºi Reparaþii Mijloace de Transport, Utilaje de Construcþii
ºi Instalaþii de Ridicat ”AgertransÒ Ñ S.A. Constanþa
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 6
Capitalul social

Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este: Societatea
Comercialã de Exploatare, Întreþinere ºi Reparaþii Mijloace
de Transport, Utilaje de Construcþii ºi Instalaþii de Ridicat
”AgertransÒ Ñ S.A. Constanþa.
În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile emanând
de la societatea comercialã se menþioneazã denumirea acesteia,
precedatã sau urmatã de cuvintele societate pe acþiuni sau
de iniþialele S.A., capitalul social, din care cel efectiv vãrsat, potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat, sediul, numãrul
de înmatriculare în registrul comerþului ºi codul fiscal.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

Societatea comercialã este persoanã juridicã românã cu
capital social iniþial integral de stat, având forma juridicã de
societate comercialã pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul
statut.
ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul
Constanþa, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeþul Constanþa.
Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii, birouri, depozite, puncte de lucru ºi
altele asemenea, în þarã ºi în strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Societatea comercialã se constituie pentru o duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul
comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Capitalul social iniþial al societãþii comerciale este fixat
la suma de 1.248.160.056 lei, împãrþit în 49.926 de acþiuni
nominative cu valoare nominalã de 25.000 lei fiecare, în
întregime subscrise de acþionar.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, în calitate de acþionar unic, ºi este vãrsat în întregime la data constituirii societãþii comerciale pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului cãtre terþe
persoane fizice sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.
ARTICOLUL 7
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege ºi pot fi emise
în formã materialã, pe suport hârtie, sau în formã dematerializatã, prin înscriere în cont.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de cãtre preºedintele
consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul
societãþii comerciale.
ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale care i se va repartiza de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau asupra coteipãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale,
efectuatã în condiþiile prezentului statut.

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
1. exploatarea, întreþinerea ºi repararea mijloacelor de
transport, utilajelor de construcþii ºi industriale, instalaþiilor
de ridicat;
2. servicii de transport marfã ºi persoane în trafic intern
ºi internaþional, pentru persoane fizice sau juridice;
3. servicii cu utilaje de construcþii ºi cu instalaþii de ridicat;
4. service auto, vopsitorii, confecþii metalice;
5. comercializare de produse ce fac obiectul domeniului
ARTICOLUL 10
de activitate;
Cesiunea acþiunilor
6. efectuarea oricãror alte operaþiuni productive, comerciale ºi de service, legate direct sau indirect de obiectul de
Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comeractivitate, inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie, cialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
Compression
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Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 11
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al
acþiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 12
Atribuþii
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ARTICOLUL 13
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se convoacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
treime din capitalul social sau a cenzorilor.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori ori de câte ori va fi necesar, în conformitate
cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte
de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu indicarea exactã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege administratorii ºi cenzorii, inclusiv cenzorii
supleanþi, le stabileºte indemnizaþia, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
c) numeºte directorul general, îl descarcã de gestiune ºi
îl revocã; preºedintele consiliului de administraþie poate fi ºi
director general sau director;
ARTICOLUL 14
d) stabileºte nivelul de salarizare a directorului general;
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
f) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþiog) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
sau mai multor unitãþi ale societãþii comerciale;
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
h) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi puþin jumãtate din capitalul social.
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea rapoartelor conAdunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este consiliului de administraþie ºi cenzorilor; aprobã repartizarea stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
profitului conform legii;
i) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de precompetenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor banºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are urmã- de cãtre vicepreºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã dintoarele atribuþii:
a) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de tre membrii adunãrii generale a acþionarilor 2 secretari care
sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocsucursale, filiale ºi agenþii;
b) hotãrãºte cu privire la majorarea capitalului social, meascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
precum ºi la reducerea sau la reîntregirea acestuia, prin
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
emisiune de noi acþiuni, conform legii;
c) hotãrãºte cu privire la adoptarea sau modificarea sta- semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretatutului, transformarea formei juridice a societãþii comerciale, rul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii geneprecum ºi la mutarea sediului;
d) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea rale a acþionarilor în care se dezbat probleme privitoare la
ºi lichidarea societãþii comerciale sau la schimbarea obiec- raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii sindicatului ºi/sau reprezentanþii
tului de activitate al acesteia;
e) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri- salariaþilor care nu sunt membri de sindicat.
vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu refeARTICOLUL 15
rire la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
f) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membri- deschis. Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
lor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale; grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
g) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni ºi orice altã modi- puþin o pãtrime din capitalul social, se va decide ca votul
ficare a statutului;
sã fie secret.
h) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
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ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 16

Pânã la apariþia unor noi reglementãri privind situaþia
societãþilor comerciale care au ca acþionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit mandatat de Ministerul Transporturilor ºi de 2
împuterniciþi mandataþi de Ministerul Finanþelor.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizare

situaþii ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele sau afinii acestora pânã la gradul al doilea
inclusiv, sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi în societãþi comerciale cu capital privat, cu acelaºi profil, sau cu
care sunt în relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã, nu pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale, pe compartimente;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
f) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
h) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie, compus din 5Ð7 administratori aleºi de
adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de acþionar.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
El este condus de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie
dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
CAPITOLUL VI
cel puþin 3 din 5, respectiv 4 din 7, din numãrul membrilor
Gestiunea societãþii comerciale
consiliului de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
ARTICOLUL 19
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
Cenzorii
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consemSocietatea comercialã va avea 3 cenzori ºi 3 cenzori
neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un supleanþi.
registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de admiCenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor;
nistraþie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a durata mandatului este de 3 ani, ei putând fi realeºi.
prezidat ºedinþa ºi de secretar.
Cenzorii îºi exercitã personal mandatul.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil automultor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limi- rizat sau expert contabil, în condiþiile legii.
tate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
Atâta timp cât statul va deþine cel puþin 20% din capitaprobleme.
lul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de cãtre
În relaþiile cu terþii societatea comercialã este reprezen- Ministerul Finanþelor.
tatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
Cenzorii sunt obligaþi sã depunã o treime din garanþia
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea gene- cerutã pentru administratori.
ralã a acþionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepreºedinte.
Cenzorii trebuie sã fie acþionari, cu excepþia cenzorilor
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele contabili.
care o angajeazã faþã de terþi.
Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie fixã, stabilitã
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita de adunarea generalã a acþionarilor.
orice act care este legat de administrarea societãþii comerCenzorii au urmãtoarele atribuþii principale;
ciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
a) sã supravegheze gestiunea societãþii comerciale;
conferã.
b) sã verifice dacã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã pierderi sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele;
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acesc) sã verifice dacã registrele sunt înregistrate la zi;
tora, toate documentele societãþii comerciale.
d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanþului contasau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru bil.
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la disBilanþul contabil nu va putea fi aprobat în lipsa raportupoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru gre- lui cenzorilor.
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a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea societãþii comerciale ori care au fost primite în
gaj, cauþiune sau depozit;
b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraordinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
pe care le vor considera necesare;
c) sã constate depunerea regulatã a garanþiei din partea
administratorilor;
d) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a acþionarilor, când nu a fost convocatã de cãtre
administratori;
e) sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale contractului de
societate sau ale statutului sã fie îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþele se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii vor aduce la cunoºtinþã administratorilor neregulile în administraþie ºi încãlcãrile dispoziþiilor legale ºi statutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le
vor aduce la cunoºtinþã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii iau parte la ºedinþele consiliului de administraþie
ºi ale adunãrii generale a acþionarilor, fãrã drept de vot.
Se interzice cenzorilor sã comunice acþionarilor în particular sau terþilor date referitoare la operaþiunile societãþii
comerciale, constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.
Cenzorii vor delibera împreunã asupra rapoartelor întocmite. În caz de neînþelegere, vor întocmi rapoarte separate,
care vor fi prezentate adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile lor,
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
În caz de împiedicare fizicã sau legalã de exercitare a
mandatului cenzorului, de încetare sau de renunþare la
mandat, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel
mai în vârstã.
În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cenzor, adunarea generalã a acþionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 21
Personalul societãþii comerciale

Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt
numiþi de adunarea generalã a acþionarilor. În perioada în
care statul este acþionar unic, personalul de conducere ºi
cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
comerciale, care este mandatat în acest sens.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
cãtre directorul general al acesteia.
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ARTICOLUL 23
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.
ARTICOLUL 24
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit va fi repartizat conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã în condiþiile legii, dupã aprobarea
bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Acoperirea pierderilor se va face în condiþiile legii ºi pe
baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor.
ARTICOLUL 25
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine, prin grija administratorilor,
registrele prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
ARTICOLUL 26
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 27
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
societãþii comerciale;
b) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
e) falimentul societãþii comerciale;
f) în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 153 din
Legea nr. 31/1990, republicatã;
g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
ARTICOLUL 22
i) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
Amortizarea mijloacelor fixe
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii, registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
Compression
by aCVISION
Technologies’ PdfCompressor.
modul de amortizare
mijloacelor fixe.
României, Partea aFor
IV-a.Evaluation Purposes Only

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 217/15.VI.1998
ARTICOLUL 28
Lichidarea societãþii comerciale

Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale
se poate apela ºi la arbitraj.

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului se
fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de
lege.

CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 29
Litigii

Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã
ºi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenþa
instanþelor judecãtoreºti de drept comun.

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, precum ºi ale Codului comercial.

ANEXA Nr. 2
STATUTUL

Societãþii Comerciale de Revizii ºi Reparaþii Echipamente ºi Instalaþii Ecluze ”RepecÒ Ñ S.A. Ovidiu
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este: Societatea
Comercialã de Revizii ºi Reparaþii Echipamente ºi Instalaþii
Ecluze ”RepecÒ Ñ S.A. Ovidiu.
În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile emanând de la societatea comercialã se menþioneazã denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de cuvintele societate
pe acþiuni sau de iniþialele S.A., capitalul social, din care
cel efectiv vãrsat, potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat,
sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi
codul fiscal.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

Societatea comercialã este
capital social iniþial integral de
societate pe acþiuni. Aceasta
conformitate cu legile române

persoanã juridicã românã cu
stat, având forma juridicã de
îºi desfãºoarã activitatea în
ºi cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în România, oraºul
Ovidiu, incinta Port Ovidiu, judeþul Constanþa.
Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii, birouri, depozite, puncte de lucru ºi
altele asemenea, în þarã ºi în strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Societatea comercialã se constituie pentru o duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul
comerþului.

ecluze (Cernavodã, Agigea, Ovidiu, Nãvodari), staþii de
pompare, nave fluviale ºi maritime;
2. proiectare, execuþie, montaj, punere în funcþiune de
instalaþii, echipamente ºi piese de schimb specifice
ecluzelor;
3. proiectare, execuþie, montaj, punere în funcþiune, reviziiÑreparaþii, asistenþã tehnicã ºi service la:
Ñ instalaþii ºi sisteme de automatizare;
Ñ echipamente ºi instalaþii energetice ºi industriale
(mecanice, hidraulice, electrice);
Ñ aparaturã electricã ºi electronicã;
Ñ instalaþii frigotehnice ºi de climatizare;
Ñ centrale termice;
4. verificãri ºi reparaþii aparate de mãsurã ºi control
(metrologie);
5. verificãri PRAM;
6. reviziiÑreparaþii ºi service la instalaþii de ridicat;
7. vopsitorie;
8. bobinaj motoare electrice;
9. confecþii metalice;
10. comercializare de produse care fac obiectul domeniului de activitate;
11. import-export pentru produse din domeniul de activitate;
12. închirieri;
13. recuperarea ºi comercializarea deºeurilor ºi resturilor
feroase ºi neferoase;
14. efectuarea oricãror alte operaþiuni productive, comerciale ºi de service, legate direct sau indirect de obiectul de
activitate, inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie,
contrapartidã.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 6
Capitalul social

Capitalul social iniþial al societãþii comerciale este fixat
la suma de 2.235.720.478 lei, împãrþit în 89.429 de acþiuni
nominative cu valoare nominalã de 25.000 lei fiecare, în
CAPITOLUL II
întregime subscrise de acþionar.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
român, în calitate de acþionar unic, ºi este vãrsat în întregime la data constituirii societãþii comerciale pânã la transARTICOLUL 5
miterea acþiunilor din proprietatea statului cãtre terþe
Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
1. lucrãri de revizii, reparaþii ºi service la instalaþii ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, în condiþiCompression
by CVISION
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ARTICOLUL 7
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege ºi pot fi emise
în formã materialã, pe suport hârtie, sau în formã dematerializatã, prin înscriere în cont.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de cãtre preºedintele
consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul
societãþii comerciale.
ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale care i se va repartiza de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau asupra coteipãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale,
efectuatã în condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 10
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
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a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege administratorii ºi cenzorii, inclusiv cenzorii
supleanþi, le stabileºte indemnizaþia, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
c) numeºte directorul general, îl descarcã de gestiune ºi
îl revocã; preºedintele consiliului de administraþie poate fi ºi
director general sau director;
d) stabileºte nivelul de salarizare a directorului general;
e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
f) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
g) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia
sau mai multor unitãþi ale societãþii comerciale;
h) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
i) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are urmãtoarele atribuþii:
a) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
sucursale, filiale ºi agenþii;
b) hotãrãºte cu privire la majorarea sau reducerea
capitalului social, conform legii;
c) hotãrãºte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, transformarea formei juridice a societãþii comerciale,
precum ºi la mutarea sediului;
d) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
f) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale;
g) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni;
h) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã pentru care, potrivit legii, este necesarã aprobarea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
ARTICOLUL 13
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
ARTICOLUL 11
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiuPierderea acþiunilor
lui financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a conÎn cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã tului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
programului de activitate ºi a bugetului de venituri
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul stabilirea
ºi cheltuieli pe anul în curs.
prin presã în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se conlocalitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
voacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al treime din capitalul social sau a cenzorilor.
acþiunilor pierdute.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori ori de câte ori va fi necesar, în conformitate
CAPITOLUL IV
cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte
Adunarea generalã a acþionarilor
de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
ARTICOLUL 12
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii
Atribuþii
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraConvocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
ordinare.
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa- indicarea exactã a tuturor problemelor care vor face obiecCompression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
rele atribuþii:
tul dezbaterilor acesteia.
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Pânã la apariþia unor noi reglementãri privind situaþia
societãþilor comerciale care au ca acþionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit mandatat de Ministerul Transporturilor ºi de 2
împuterniciþi mandataþi de Ministerul Finanþelor.

vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
El este condus de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie
dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin 3 din 5, respectiv 4 din 7, din numãrul membrilor
consiliului de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretar.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii societatea comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a acþionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele
care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de
situaþii ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele sau afinii acestora pânã la gradul al doilea
inclusiv, sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi în societãþi comerciale cu capital privat, cu acelaºi profil, sau cu
care sunt în relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã, nu pot fi fondatori sau administratori.

CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie

ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 14
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
de cãtre vicepreºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã dintre membrii adunãrii generale a acþionarilor 2 secretari care
sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii sindicatului ºi/sau reprezentanþii
salariaþilor care nu sunt membri de sindicat.
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
deschis. Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social, se va decide ca votul
sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 16

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
Societatea comercialã este administratã de cãtre consib) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
liul de administraþie, compus din 5Ð7 administratori aleºi de societãþii comerciale, pe compartimente;
adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani,
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit comcu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 4 ani, petenþelor acordate;
care pot avea calitatea de acþionar.
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi vânzare de
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de adminis- bunuri, potrivit competenþelor acordate;
traþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou admie) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
nistrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru sau darea cu chirie);
Compression
by CVISION
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f) stabileºte tactica
strategia de marketing;
ARTICOLUL 17
Organizare
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g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
h) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Controlul gestiunii societãþii comerciale
ARTICOLUL 19
Cenzorii
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Cenzorii vor delibera împreunã asupra rapoartelor întocmite. În caz de neînþelegere, vor întocmi rapoarte separate,
care vor fi prezentate adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile lor,
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului.
În caz de împiedicare fizicã sau legalã de exercitare a
mandatului cenzorului, de încetare sau de renunþare la
mandat, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în
vârstã.
În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cenzor, adunarea generalã a acþionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Exerciþiul financiar

Societatea comercialã va avea 3 cenzori ºi 3 cenzori
Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
supleanþi.
Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor; 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
durata mandatului este de 3 ani, ei putând fi realeºi.
Cenzorii îºi exercitã personal mandatul.
ARTICOLUL 21
Cel puþin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil autoPersonalul societãþii comerciale
rizat sau expert contabil, în condiþiile legii.
Atâta timp cât statul va deþine cel puþin 20% din capitaAdministratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt
lul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul numiþi de adunarea generalã a acþionarilor.
Finanþelor.
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
Cenzorii sunt obligaþi sã depunã o treime din garanþia administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
cerutã pentru administratori.
comerciale, care este mandatat în acest sens.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Cenzorii trebuie sã fie acþionari, cu excepþia cenzorilor
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
contabili.
Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie fixã, stabilitã asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
de adunarea generalã a acþionarilor.
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale;
cãtre directorul general al acesteia.
a) sã supravegheze gestiunea societãþii comerciale;
b) sã verifice dacã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
ARTICOLUL 22
pierderi sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele;
Amortizarea mijloacelor fixe
c) sã verifice dacã registrele sunt înregistrate la zi;
d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conAmortizarea activelor corporale ºi necorporale din patriform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanþului contabil. moniul societãþii comerciale se va calcula potrivit regimului
Bilanþul contabil nu va putea fi aprobat în lipsa raportu- de amortizare, stabilit prin lege ºi aprobat de adunarea
lui cenzorilor.
generalã a acþionarilor.
Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
ARTICOLUL 23
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
proprietatea societãþii comerciale ori care au fost primite în
Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
gaj, cauþiune sau depozit;
b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor- va întocmi, anual, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finanþelor.
pe care le vor considera necesare;
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi public) sã constate depunerea regulatã a garanþiei din partea
cate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conadministratorilor;
d) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraor- form legii.
dinarã a acþionarilor, când nu a fost convocatã de cãtre
ARTICOLUL 24
administratori;
Calculul
ºi
repartizarea profitului
e) sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale contractului de
societate sau ale statutului sã fie îndeplinite de administraProfitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilantori ºi de lichidatori.
þului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimiProfitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
tatea, raportul cu divergenþele se înainteazã adunãrii gene- pe profit va fi repartizat conform dispoziþiilor legale în
rale a acþionarilor.
vigoare.
Cenzorii vor aduce la cunoºtinþã administratorilor nereSocietatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
gulile în administraþie ºi încãlcãrile dispoziþiilor legale ºi sta- alte fonduri, în condiþiile legii.
tutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
vor aduce la cunoºtinþã adunãrii generale a acþionarilor. societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
Cenzorii iau parte la ºedinþele consiliului de administraþie bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
ºi ale adunãrii generale a acþionarilor, fãrã drept de vot.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
Se interzice cenzorilor sã comunice acþionarilor în parti- acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
cular sau terþilor date referitoare la operaþiunile societãþii
Acoperirea pierderilor se va face în condiþiile legii ºi pe
Compression
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Forgenerale
Evaluation
Purposes Only
baza hotãrârii adunãrii
a acþionarilor.
comerciale, constatate
cu ocazia exercitãrii
mandatului lor.
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ARTICOLUL 25
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine, prin grija administratorilor,
registrele prevãzute de lege.

h) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 28
Lichidarea societãþii comerciale

ARTICOLUL 26
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 27
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
societãþii comerciale;
b) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
e) falimentul societãþii comerciale;
f) în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 153 din
Legea nr. 31/1990, republicatã;
g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului se
fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de
lege.
ARTICOLUL 29
Litigii

Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã
ºi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenþa
instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale
se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 30

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, precum ºi ale Codului comercial.
ANEXA Nr. 3

STATUTUL

Societãþii Comerciale de Construcþii, Întreþinere ºi Reparaþii Hidrotehnice ”Cons-CanalÒ Ñ S.A. Basarabi
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,
reprezentanþe, agenþii, birouri, depozite, puncte de lucru ºi
altele asemenea, în þarã ºi în strãinãtate.

ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este: Societatea
Comercialã de Construcþii, Întreþinere ºi Reparaþii
Hidrotehnice ”Cons-CanalÒ Ð S.A. Basarabi.
În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile emanând de la societatea comercialã se menþioneazã denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de cuvintele societate
pe acþiuni sau de iniþialele S.A., capitalul social, din care
cel efectiv vãrsat, potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat,
sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi
codul fiscal.

Societatea comercialã se constituie pentru o duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul
comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
1. lucrãri de construcþii, întreþinere ºi reparaþii, construcþii hidrotehnice, civile, industriale, de drumuri ºi poduri;
ARTICOLUL 2
2. lucrãri de mãsurãtori topografice, geodezice, hidroForma juridicã a societãþii comerciale
grafice, cartografice ºi de cadastru;
3. proiectare în construcþii ºi consultanþã tehnicã;
Societatea comercialã este persoanã juridicã românã cu
4. organizarea de ºantiere, pregãtirea terenului pentru
capital social iniþial integral de stat, având forma juridicã de
societate comercialã pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã acti- clãdiri ºi construcþii inginereºti;
5. demolarea construcþiilor, terasamente ºi organizare
vitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul
de ºantiere;
statut.
6. lucrãri de foraj ºi de sondaj pentru construcþii;
ARTICOLUL 3
7. construcþii noi, reparaþii ºi întreþinere, transformãri ºi
consolidãri de clãdiri ºi construcþii inginereºti;
Sediul societãþii comerciale
8. lucrãri de construcþii, inclusiv lucrãri de artã;
Sediul societãþii comerciale este în România, oraºul
9. lucrãri de învelitori, ºarpante ºi terase la construcþii;
Basarabi, incinta Port Basarabi, judeþul Constanþa.
10. construcþii de autostrãzi, drumuri, aerodromuri ºi
Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã construcþii destinate sportului;
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
11. construcþii hidrotehnice;
Compression
by legii.
CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For
Evaluation
Purposes Only
a acþionarilor, potrivit
12. alte lucrãri de
construcþii
inginereºti;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 217/15.VI.1998
13. alte lucrãri specifice pentru construcþii;
14. lucrãri de instalaþii electrice;
15. lucrãri de izolaþii ºi protecþie anticorosivã;
16. lucrãri de instalaþii sanitare ºi de încãlzire centralã ºi
de montaj de echipamente ºi utilaje tehnologice la clãdiri ºi
construcþii inginereºti;
17. alte lucrãri de instalaþii ºi de construcþii auxiliare;
18. lucrãri de ipsosãrie;
19. lucrãri de tâmplãrie ºi dulgherie;
20. lucrãri de pardosire ºi placare a pereþilor;
21. lucrãri de vopsitorie, zugrãveli ºi montat geamuri;
22. alte lucrãri de finisare;
23. închirierea utilajelor de construcþii ºi demolare, cu
personal de deservire aferent;
24. fabricarea de elemente de dulgherie ºi tâmplãrie
pentru construcþii;
25. producþia de ambalaje din lemn;
26. fabricarea elementelor din beton pentru construcþii;
27. fabricarea elementelor din ipsos pentru construcþii;
28. fabricarea betonului;
29. fabricarea mortarului;
30. construcþii metalice ºi pãrþi componente;
31. structuri ºi tâmplãrii metalice;
32. recuperarea deºeurilor ºi a resturilor metalice reciclabile;
33. recuperarea deºeurilor ºi a resturilor nemetalice reciclabile;
34. producþia ºi distribuþia gazelor;
35. tratarea ºi distribuþia apei;
36. transportul ºi distribuþia aburului ºi apei calde;
37. comerþ intermediar cu material lemnos de construcþii;
38. comerþ cu ridicata cu material lemnos ºi de construcþii;
39. comerþ cu ridicata de echipamente ºi furnituri de fierãrie, ipsosãrie ºi încãlzire;
40. comerþ cu ridicata cu alte produse;
41. comerþ cu ridicata cu deºeuri ºi resturi;
42. închirierea ºi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
43. activitãþi de proiectare;
44. activitãþi de cercetare, exploatare, prospectare geologicã ºi cartografie;
45. activitãþi de testãri ºi analize tehnice;
46. consultanþã tehnicã;
47. topogeodezie ºi cadastru, cartografie;
48. efectuarea oricãror alte operaþiuni productive, comerciale ºi de service, legate direct sau indirect de obiectul de
activitate, inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie,
contrapartidã.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 6
Capitalul social

Capitalul social iniþial al societãþii comerciale este fixat
la suma de 180.212.140 lei, împãrþit în 7.209 acþiuni nominative cu valoare nominalã de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acþionar.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, în calitate de acþionar unic, ºi este vãrsat în întregime la data constituirii societãþii comerciale pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului cãtre terþe persoane
fizice sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.
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ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale care i se va repartiza de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau asupra coteipãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale,
efectuatã în condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 10
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 11
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al
acþiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 12
Atribuþii

Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege administratorii ºi cenzorii, inclusiv cenzorii
supleanþi, le stabileºte indemnizaþia, îi descarcã de activiARTICOLUL 7
tate ºi îi revocã;
Acþiunile
c) numeºte directorul general, îl descarcã de gestiune ºi
Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor îl revocã; preºedintele consiliului de administraþie poate fi ºi
cuprinde toate elementele prevãzute de lege ºi pot fi emise director general sau director;
d) stabileºte nivelul de salarizare a directorului general;
în formã materialã, pe suport hârtie, sau în formã dematee) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
rializatã, prin înscriere în cont.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
f) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
semnãtura a doi administratori.
g) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de cãtre preºedintele sau mai multor unitãþi ale societãþii comerciale;
h) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul
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siliului de administraþie ºi cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
i) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are urmãtoarele atribuþii:
a) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
sucursale, filiale ºi agenþii;
b) hotãrãºte cu privire la majorarea capitalului social,
precum ºi la reducerea sau la reîntregirea acestuia, prin
emisiune de noi acþiuni, conform legii;
c) hotãrãºte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, transformarea formei juridice a societãþii comerciale,
precum ºi la mutarea sediului;
d) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
e) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
f) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãþii comerciale;
g) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni;
h) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã, pentru care, potrivit legii, este necesarã aprobarea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
ARTICOLUL 13
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se convoacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
treime din capitalul social sau a cenzorilor.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de
administratori ori de câte ori va fi necesar, în conformitate
cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin 15 zile înainte
de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele de largã
circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii
comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu indicarea exactã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia,
de cãtre vicepreºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã dintre membrii adunãrii generale a acþionarilor 2 secretari care
sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii sindicatului ºi/sau reprezentanþii
salariaþilor care nu sunt membri de sindicat.
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
deschis. Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social, se va decide ca votul
sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 16

Pânã la apariþia unor noi reglementãri privind situaþia
societãþilor comerciale care au ca acþionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit mandatat de Ministerul Transporturilor ºi de 2
împuterniciþi mandataþi de Ministerul Finanþelor.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 17
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie, compus din 5Ð7 administratori aleºi de
adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi realeºi pe noi perioade de 4 ani,
care pot avea calitatea de acþionar.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
El este condus de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de
ARTICOLUL 14
cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi cel puþin 3 din 5, respectiv 4 din 7, din numãrul membrilor
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel consiliului de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
puþin jumãtate din capitalul social.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo- ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de precare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei ºedinte cu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consempãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã neazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie într-un
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nistraþie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a
prezidat ºedinþa ºi de secretar.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii societatea comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a acþionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele
care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de
situaþii ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, personal, rudele sau afinii acestora pânã la gradul al doilea
inclusiv, sunt în acelaºi timp patroni sau asociaþi în societãþi comerciale cu capital privat, cu acelaºi profil, sau cu
care sunt în relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã, nu pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 18
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
b) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale, pe compartimente;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
f) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
h) supune, anual, adunãrii generale a acþionarilor, în
termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Controlul gestiunii societãþii comerciale
ARTICOLUL 19
Cenzorii
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Atâta timp cât statul va deþine cel puþin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul
Finanþelor.
Cenzorii sunt obligaþi sã depunã o treime din garanþia
cerutã pentru administratori.
Cenzorii trebuie sã fie acþionari, cu excepþia cenzorilor
contabili.
Cenzorii sunt remuneraþi cu o indemnizaþie fixã, stabilitã
de adunarea generalã a acþionarilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale;
a) sã supravegheze gestiunea societãþii comerciale;
b) sã verifice dacã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi sunt legal întocmite ºi în concordanþã cu registrele;
c) sã verifice dacã registrele sunt înregistrate la zi;
d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut
conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanþului contabil.
Bilanþul contabil nu va putea fi aprobat în lipsa raportului cenzorilor.
Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietatea societãþii comerciale ori care au fost primite în
gaj, cauþiune sau depozit;
b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraordinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
pe care le vor considera necesare;
c) sã constate depunerea regulatã a garanþiei din partea
administratorilor;
d) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a acþionarilor, când nu a fost convocatã de cãtre
administratori;
e) sã vegheze ca dispoziþiile legii, ale contractului de
societate sau ale statutului sã fie îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþele se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii vor aduce la cunoºtinþã administratorilor neregulile în administraþie ºi încãlcãrile dispoziþiilor legale ºi statutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le
vor aduce la cunoºtinþã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii iau parte la ºedinþele consiliului de administraþie
ºi ale adunãrii generale a acþionarilor, fãrã drept de vot.
Se interzice cenzorilor sã comunice acþionarilor în particular sau terþilor date referitoare la operaþiunile societãþii
comerciale, constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.
Cenzorii vor delibera împreunã asupra rapoartelor întocmite. În caz de neînþelegere, vor întocmi rapoarte separate,
care vor fi prezentate adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile lor,
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
În caz de împiedicare fizicã sau legalã de exercitare a
mandatului cenzorului, de încetare sau de renunþare la
mandat, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai
în vârstã.
În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cenzor, adunarea generalã a acþionarilor va proceda la numirea altor cenzori.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.

Societatea comercialã va avea 3 cenzori ºi 3 cenzori
supleanþi.
ARTICOLUL 21
Cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor;
durata mandatului este de 3 ani, ei putând fi realeºi.
Personalul societãþii comerciale
Cenzorii îºi exercitã personal mandatul.
Administratorii societãþii comerciale ºi cenzorii sunt
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Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
comerciale, care este mandatat în acest sens.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale se va face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
cãtre directorul general al acesteia.
ARTICOLUL 22
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patrimoniul societãþii comerciale se va calcula potrivit regimului
de amortizare, stabilit prin lege ºi aprobat de adunarea
generalã a acþionarilor.
ARTICOLUL 23
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,
va întocmi, anual, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.
ARTICOLUL 24
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit va fi repartizat conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã, în condiþiile legii, dupã aprobarea
bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Acoperirea pierderilor se va face în condiþiile legii ºi pe
baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor.
ARTICOLUL 25
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine, prin grija administratorilor,
registrele prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
ARTICOLUL 26
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.

Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 27
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
societãþii comerciale;
b) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
e) falimentul societãþii comerciale;
f) în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 153 din
Legea nr. 31/1990, republicatã;
g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
h) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
i) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 28
Lichidarea societãþii comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartiþia patrimoniului se
fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de
lege.
ARTICOLUL 29
Litigii

Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã
ºi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenþa
instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale
se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 30

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, precum ºi ale Codului comercial.
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