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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 410/1993
privind înfiinþarea Zonei libere Constanþa Sud
ºi a Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere Constanþa SudÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 410/1993 privind înfiinþarea Zonei libere Constanþa Sud ºi a Regiei Autonome
”Administraþia Zonei Libere Constanþa SudÒ, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 septembrie 1993, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Titlul va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrâre privind înfiinþarea Zonei libere Constanþa Sud,
a Zonei libere Basarabi ºi a Regiei Autonome
ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a Zonei
Libere BasarabiÈÒ
*) Anexa nr. 10 se transmite celor interesaþi.

2. La articolul 1, dupã alineatul 1 se introduc douã alineate, care vor avea urmãtorul cuprins:
”Se instituie regimul de zonã liberã în complexul portuar
Basarabi, aflat între km 39,5 ºi km 40,5 pe Canalul
DunãreÑMarea Neagrã, pe o suprafaþã de teren de 10,7 ha
ºi 0,7 ha acvatoriu, delimitatã conform anexei nr. 1 la prezenta hotãrâre.
Delimitarea teritorialã a Zonei libere Basarabi este prezentatã în anexele nr. 1 ºi nr. 10*).Ò
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3. La articolul 2 se introduce un nou alineat cu urmãtorul cuprins:
”Zona liberã Basarabi se organizeazã ºi funcþioneazã ca
sucursalã a Regiei Autonome ÇAdministraþia Zonei Libere
Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÈ, cu sediul în
oraºul Basarabi, Str. Ciocârliei nr. 1, judeþul Constanþa.Ò
4. Articolul 4 se completeazã cu literele d), e), f) ºi g),
care vor avea urmãtorul cuprins:
”d) suprafaþa de teren de 4,7 ha, prevãzutã în anexa
nr. 10, în valoare de 1.445.015 mii lei, care se transmite,
cu titlu gratuit, din patrimoniul Societãþii Comerciale ÇUtilaj
GreuÈ Ñ S.A. Basarabi în proprietatea publicã a statului ºi
în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia Zonei
Libere Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÈ, în baza
hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor din data de
6 noiembrie 1997, fãrã ca prin aceasta sã fie afectatã cota
din capitalul social aferentã acþiunilor deþinute de Societatea
de Investiþii Financiare Transilvania Ñ S.A. Braºov ºi de
ceilalþi acþionari, persoane fizice;
e) suprafaþa de teren de 6,0 ha, prevãzutã în anexa
nr. 10, care se transmite din administrarea Regiei
Autonome ÇAdministraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÈ
în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia Zonei
Libere Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÈ, compusã din:
Ñ 4,4 ha, reprezentând terenul aflat sub platforma situatã în zona aferentã calei de ridicare-lansare nave fluviale;
Ñ 1,6 ha, reprezentând terenul aflat sub platforma situatã pe molul de nord pânã la dana de buncheraj ºi pânã
la fâºia de 10 m aferentã cotei de + 10 m MB, inclusiv
fronturile de acostare din interiorul bazinului;
f) suprafaþa de 0,7 ha acvatoriu, aferentã calei de ridicare-lansare nave fluviale, se transmite din administrarea
Regiei Autonome ÇAdministraþia Canalelor Navigabile
ConstanþaÈ
în
administrarea
Regiei
Autonome
ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a Zonei
Libere BasarabiÈ;
g) mijloacele fixe prevãzute în anexa nr. 9, în valoare
de 6.027.681.576 lei, se transmit cu titlu gratuit din administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia Canalelor
Navigabile ConstanþaÈ în administrarea Regiei Autonome
ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a Zonei
Libere BasarabiÈ.Ò
5. Articolul 5 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Persoanele care introduc sau scot bunuri în
ºi din Zona liberã Constanþa Sud ºi în ºi din Zona liberã
Basarabi au obligaþia sã prezinte organelor vamale documentele prevãzute de reglementãrile în vigoare.
Mãrfurile periculoase pot intra în Zona liberã Constanþa
Sud ºi în Zona liberã Basarabi în condiþiile prevãzute de
legislaþia în vigoare în acest domeniu ºi pot fi depozitate
numai în spaþiile amenajate special în acest scop de cãtre
Regia Autonomã ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud
ºi a Zonei Libere BasarabiÈ.Ò
6. Articolul 6 se completeazã cu un alineat, care va avea
urmãtorul cuprins:
”Activitatea vamalã în Zona liberã Basarabi se asigurã
prin Punctul vamal ÇZona liberã BasarabiÈ.Ò
7. Articolul 9 se completeazã cu un alineat, care va avea
urmãtorul cuprins:
”Controlul paºapoartelor ºi al celorlalte documente pentru
trecerea frontierei de stat române ale persoanelor care

opereazã în Zona liberã Basarabi sau tranziteazã aceastã
zonã se efectueazã prin Punctul de control pentru trecerea
frontierei ÇZona liberã BasarabiÈ.Ò
Art. II. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 410/1993, astfel cum a fost modificatã ºi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 191/1997, se înlocuieºte cu
anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
Art. III. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Regiei Autonome ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa
SudÈ, prevãzut în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 410/1993, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Titlul va avea urmãtorul cuprins:
”Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Regiei
Autonome ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a
Zonei Libere BasarabiÈÒ
2. În textul capitolelor ºi al articolelor, denumirea Regia
Autonomã ”Administraþia Zonei Libere Constanþa SudÒ se înlocuieºte cu denumirea Regia Autonomã ”Administraþia Zonei
Libere Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÒ.
3. Dupã articolul 3 se introduce articolul 3 1, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ Regia Autonomã ÇAdministraþia Zonei Libere
Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÈ are ca
sucursalã Zona liberã Basarabi, cu sediul în oraºul
Basarabi, Str. Ciocârliei nr. 1, judeþul Constanþa.Ò
4. Articolul 4 se completeazã cu un alineat, care va avea
urmãtorul cuprins:
”Delimitarea geograficã a Zonei libere Basarabi, în
suprafaþã de 10,7 ha teren ºi 0,7 ha acvatoriu aflat în
complexul portuar Basarabi, este:
Ñ la est ºi sud Ñ teren aparþinând Societãþii
Comerciale ÇUtilaj GreuÈ Ñ S.A. Basarabi;
Ñ la vest Ñ teren aparþinând Regiei Autonome
ÇAdministraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÈ;
Ñ la nord Ñ Canalul navigabil DunãreÑMarea Neagrã,
dana de buncheraj aparþinând Regiei Autonome
ÇAdministraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÈ.Ò
5. Articolul 6 litera h) se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”h) înregistreazã situaþia statisticã a datelor de producþie
ºi financiare a agenþilor economici care utilizeazã Zona
liberã Constanþa Sud ºi Zona liberã Basarabi.Ò
6. Articolul 7 litera g) se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”g) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereazã
în Zona liberã Constanþa Sud ºi în Zona liberã Basarabi.Ò
7. Articolul 7 alineatul 2 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Activitãþile prevãzute la alin. 1 se vor desfãºura asigurându-se mãsurile de protecþie a mediului. Autoritãþile pentru protecþia mediului, precum ºi celelalte autoritãþi abilitate
prin lege au dreptul de acces ºi de control în interiorul
zonei libere, pentru urmãrirea respectãrii ºi aplicãrii reglementãrilor legale în domeniile de activitate de care rãspund, în baza aprobãrii conducerii Regiei Autonome
ÇAdministraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a Zonei
Libere BasarabiÈ.Ò
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8. Articolul 8 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ Activitãþile prevãzute la art. 7 se realizeazã
de agenþii economici utilizatori ai Zonei libere Constanþa
Sud ºi ai Zonei libere Basarabi, cu avizul ºi pe baza licenþelor eliberate de Regia Autonomã ÇAdministraþia Zonei
Libere Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÈ, în conformitate cu instrucþiunile Ministerului Transporturilor.Ò
Art. IV. Ñ Se aprobã deschiderea Punctului vamal
”Zona liberã BasarabiÒ.
Numãrul de posturi, precum ºi dotarea corespunzãtoare
în limitele prevãzute în anexele nr. 2 ºi 3 la prezenta hotãrâre vor fi asigurate de Ministerul Finanþelor, prin Direcþia
Generalã a Vãmilor, cu încadrarea în numãrul total de posturi aprobat.
Art. V. Ñ Se aprobã deschiderea Punctului de trecere a
frontierei de stat ”Zona liberã BasarabiÒ.
În vederea desfãºurãrii activitãþilor specifice din Punctul
de control pentru trecerea frontierei de stat ”Zona liberã
BasarabiÒ, a menþinerii ordinii publice, prevenirii ºi constatãrii faptelor infracþionale din zonã ºi din exteriorul acesteia,
numãrul de posturi necesare Ministerului de Interne, prevãzute în anexele nr. 4 ºi 4A la prezenta hotãrâre, vor fi asigurate prin redistribuire în cadrul numãrului total de posturi
aprobat acestui minister.
Art. VI. Ñ Societatea Comercialã ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A.
Basarabi, aflatã în perimetrul Zonei libere Basarabi, îºi pãstreazã deplina proprietate asupra construcþiilor ºi utilajelor,
amplasate în perimetrul Zonei libere Basarabi, ºi va continua sã funcþioneze potrivit dispoziþiilor Legii nr. 31/1990, cu
modificãrile ulterioare, ºi ale statutului propriu.
Terenurile necesare desfãºurãrii activitãþii Societãþii
Comerciale ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A. Basarabi în Zona liberã
Basarabi, care au fost transmise în patrimoniul Regiei
Autonome ”Administraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a
Zonei Libere BasarabiÒ, conform art. I pct. 4, rãmân în folosinþa gratuitã a acesteia pe toatã durata existenþei Societãþii
Comerciale ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A. Basarabi.
Societatea Comercialã ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A. Basarabi îºi
poate desfãºura activitatea în zona liberã pe bazã de
licenþe, în condiþiile legii.

Art. VII. Ñ Predarea-preluarea terenurilor ºi a mijloacelor fixe prevãzute în anexele nr. 5 ºi 6 la prezenta hotãrâre se va efectua în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol
încheiat între Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere
Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÒ ºi Regia
Autonomã ”Administraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÒ ºi
Societatea Comercialã ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A. Basarabi.
Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia Canalelor
Navigabile ConstanþaÒ se diminueazã cu valorile prevãzute
în protocolul de predare-preluare, iar patrimoniul Regiei
Autonome ”Administraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a
Zonei Libere BasarabiÒ se majoreazã corespunzãtor.
Capitalul social al Societãþii Comerciale ”Utilaj GreuÒ Ñ
S.A. Basarabi se diminueazã cu valorile prevãzute în protocolul de predare-preluare, iar patrimoniul Regiei Autonome
”Administraþia Zonei Libere Constanþa Sud ºi a Zonei
Libere BasarabiÒ se majoreazã corespunzãtor.
Art. VIII. Ñ În anul 1997, împrejmuirea Zonei libere
Basarabi se va realiza pe baza studiilor de fezabilitate ºi
se va executa din resursele proprii ale regiei autonome sau
din credite bancare, în limitele bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobat în conformitate cu legislaþia în vigoare.
Art. IX. Ñ În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Transporturilor va
supune spre aprobare Guvernului bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere
Constanþa Sud ºi a Zonei Libere BasarabiÒ, rectificat.
Art. X. Ñ Anexele nr. 1Ñ6*) fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. XI. Ñ Anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului
nr. 191/1997 devine anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului
nr. 410/1993.
Anexele nr. 2 ºi 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 191/1997
devin anexele nr. 4 ºi 5 la Hotãrârea Guvernului
nr. 410/1993.
Art. XII. Ñ Anexele nr. 2Ñ6 la prezenta hotãrâre devin
anexele nr. 6Ñ10 la Hotãrârea Guvernului nr. 410/1993.
Art. XIII. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 410/1993, cu
modificãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
p. Preºedintele Fondului Proprietãþii de Stat,
Bogdan Baltazar

Bucureºti, 2 decembrie 1997.
Nr. 788.
*) Anexa nr. 6 se transmite celor interesaþi.
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ANEXA Nr. 1
DELIMITAREA TERITORIALÃ

a Zonei libere Constanþa Sud ºi a Zonei libere Basarabi
A. Zona liberã Constanþa Sud cuprinde teritoriile delimitate de urmãtoarele platforme:
Platforma I Ñ cu o suprafaþã de 26,5 ha teren câºtigat
asupra mãrii, în cadrul obiectivului de investiþii ”Port
Constanþa Sud Zona liberãÒ, delimitatã astfel:
Ñ la est Ñ clãdirea administrativã din cadrul terminalului feribot;
Ñ la sud Ñ drum de acces în port;
Ñ la vest Ñ triaj cale feratã aferentã molului I S;
Ñ la nord Ñ acvatoriul Bazinului 1S.
Platforma II Ñ cu o suprafaþã de 10,5 ha teren câºtigat
asupra mãrii, în cadrul obiectivului de investiþii ”Port
Constanþa Sud Zona liberãÒ, delimitatã astfel:
Ñ la est Ñ racord cale feratã triaj cale feratã molul I S;
Ñ la sud Ñ triaj cale feratã portuarã;
Ñ la vest ºi nord Ñ drum de acces în port.
Platforma III Ñ cu o suprafaþã de teren de 97,6 ha,
reprezentând teritorii portuare, precum ºi cheiurile care se
vor realiza la est de molul II S, este delimitatã astfel:

Ñ la sud Ñ culoarul tehnologic adiacent digului de sud;
Ñ la vest Ñ molul II S ºi linia trasatã în prelungirea
aliniamentului cheiurilor de pe latura de est a acestui mol
pânã la culoarul tehnologic adiacent digului de sud;
Ñ la nord Ñ acvatoriul portuar;
Ñ la est Ñ digul interior situat la jumãtatea molului IV.
B. Zona liberã Basarabi, cu o suprafaþã totalã de
11,4 ha teren ºi acvatoriu aflat în complexul portuar
Basarabi, delimitate astfel:
Ñ la est ºi sud Ñ teren aparþinând Societãþii
Comerciale ”Utilaj GreuÒ Ñ S.A. Basarabi;
Ñ la vest Ñ teren aparþinând Regiei Autonome
”Administraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÒ;
Ñ la nord Ñ Canalul DunãreÑMarea Neagrã, dana de
buncheraj aparþinând Regiei Autonome ”Administraþia
Canalelor Navigabile ConstanþaÒ.

ANEXA Nr. 2

NUMÃRUL DE POSTURI

necesare Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor
pentru Vama ”Zona liberã BasarabiÒ
Denumirea funcþiei

Numãrul de posturi

Ñ ªef de vamã

1

Ñ ªef adjunct de vamã

1

Ñ ªef de turã

4

Ñ Controlor vamal

24

Ñ Economist

1

Ñ Contabil

2

Ñ Casier

1

Ñ Îngrijitor

1

Ñ Muncitor (ºofer)

2

Ñ Personal navigabil ºi tehnic navigant

2

Ñ Conducãtor ºalupã

2

Ñ Motorist

3

Ñ Radiotelegrafist

3

TOTAL:

47
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ANEXA Nr. 3

LISTA

mijloacelor tehnice suplimentare pentru dotarea Vãmii ”Zona liberã BasarabiÒ
Ñ 2 autoturisme de teren;
Ñ 1 ºalupã rapidã pentru navigaþie pe Canalul DunãreÑMarea Neagrã, dotatã cu radar
pentru navigaþie pe orice timp ºi instalaþie de semnalizare vizualã ºi acusticã;
Ñ 1 staþie radio de emisie-recepþie fixã;
Ñ 10 staþii radio de emisie-recepþie portabile;
Ñ 4 staþii radio de emisie-recepþie.

ANEXA Nr. 4

NUMÃRUL

de posturi necesare poliþiei de frontierã pentru Punctul de control
pentru trecerea frontierei de stat ”Zona liberã BasarabiÒ

Ñ Ofiþeri:

5

Ñ Subofiþeri:

11, din care:

TOTAL:

16

Ñ un ºofer
Ñ o secretarã

LISTA

mijloacelor tehnice necesare pentru dotarea poliþiei de frontierã din Punctul de control
pentru trecerea frontierei de stat ”Zona liberã BasarabiÒ

Ñ 2 calculatoare;
Ñ 1 autoturism de teren;
Ñ 1 staþie radio de emisie-recepþie fixã;
Ñ 10 staþii radio de emisie-recepþie portabile;
Ñ 1 staþie radio de emisie-recepþie mobilã;
Ñ 1 ºalupã rapidã pentru navigaþie pe Canalul DunãreÑMarea Neagrã, dotatã cu radar pentru navigaþie pe orice timp ºi instalaþie de semnalizare vizualã ºi acusticã.
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ANEXA Nr. 4A

NUMÃRUL

de posturi necesare poliþiei transporturi pentru Punctul de control
pentru trecerea frontierei de stat ”Zona liberã BasarabiÒ
Ñ Ofiþeri:

3

Ñ Subofiþeri:

11, din care:

Ñ Personal civil:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

8
1
1
1

agenþi de ordine
ºofer
conducãtor ºalupã
mecanic ºalupã

1 secretar-dactilograf

TOTAL:

15

LISTA

mijloacelor tehnice necesare pentru dotarea poliþiei transporturi din Punctul de control
pentru trecerea frontierei de stat române ”Zona liberã BasarabiÒ
Ñ 1 autoturism de teren;
Ñ 1 staþie radio de emisie-recepþie fixã;
Ñ 10 staþii radio de emisie-recepþie portabile;
Ñ 1 ºalupã rapidã pentru navigaþie pe Canalul DunãreÑMarea Neagrã, dotatã cu radar pentru navigaþie pe orice timp ºi instalaþie de semnalizare vizualã ºi acusticã.

ANEXA Nr. 5

SITUAÞIA

bunurilor aparþinând Regiei Autonome ”Administraþia Canalelor Navigabile ConstanþaÒ,
care se transferã în cadrul Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere Constanþa SudÒ
Nr.
crt.

Numãrul de
inventar

Denumirea
mijlocului fix

Valoarea
de inventar**)

Valoarea
rãmasã

1.

229500

Acvatoriu ºenal
Basarabi 0,7015 ha

2.

205033

Ñ Chei vertical
Dane armare (300 ml)

992.007.320

992.007.320

Ñ

2.547.222.807

2.416.900.430

61.384.598

Ñ Platforme dane
1,6 ha

625.549.308

593.521.183

15.074.886

Ñ Platformã calã
lansare 4,4 ha

890.200.891

844.724.340

21.452.628

1.196.900.815

1.135.619.493

28.843.678

44.908.810

44.908.810

Ñ

Ñ Chei pereat calã
lansare (120 ml)
3.

Investiþie
în curs

Ñ Calã lansare
TOTAL:

Valoarea amortizatã
cont 8045*)

6.027.681.576

*) Aceastã valoare va fi inclusã pe costurile Administraþiei Zonei libere Constanþa Sud ºi a Zonei libere Basarabi,
în funcþie de reglementãrile legale în vigoare.
**) Reprezintã valori parþiale din numerele de inventar prevãzute.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 391/31.XII.1997

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Societatea Comercialã pe
acþiuni ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A.,
persoanã juridicã cu capital integral de stat, cu sediul în
municipiul Bacãu, str. Nicolae Lascãr Bogdan nr. 25,
judeþul Bacãu, prin reorganizarea Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
(2) Societatea Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri
ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A. se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Capitalul social iniþial al Societãþii Comerciale
”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A.,
reevaluat conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994, cu
modificãrile ulterioare, este de 3.168.486.895 lei ºi se constituie prin preluarea activului ºi pasivului, la data de
30 octombrie 1997, de la Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Bacãu din cadrul Direcþiei Regionale de Drumuri ºi
Poduri Iaºi, din structura Regiei Autonome ”Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
Art. 3. Ñ Societatea Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri
Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A. are ca obiect de activitate:
Ñ lucrãri generale de construcþii;
Ñ lucrãri de proiectare în construcþii;
Ñ toate formele de construcþii de drumuri ºi poduri,
reparaþii ºi întreþinere;
Ñ închiriere ºi vânzare de echipamente ºi unitãþi de
lucru;
Ñ producerea ºi comercializarea de materiale de construcþii;
Ñ producerea ºi comercializarea de produse din beton;
Ñ producerea ºi comercializarea de produse din asfalt
ºi produse bituminoase;
Ñ proiectarea ºi supervizarea de lucrãri de construcþii,
reparaþii ºi întreþinere;
Ñ consultanþã în construcþii;
Ñ întreþinere pe timp de iarnã ºi pentru operaþiuni de
urgenþã;
Ñ unitãþi de asamblare a echipamentelor ºi punctelor
de lucru, întreþinere ºi reparaþii;
Ñ execuþia de drumuri, poduri, tunele rutiere ºi de
metrou, inclusiv lucrãrile colaterale;
Ñ întreþinerea ºi repararea drumurilor ºi podurilor;

Ñ execuþia de construcþii civile ºi industriale, inclusiv
instalaþiile interioare ºi exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism ºi arhitecturã;
Ñ realizarea de retehnologizãri, modernizãri, reabilitãri,
reparaþii ºi consolidãri de drumuri ºi clãdiri;
Ñ execuþia de lucrãri ºi instalaþii tehnologice în construcþii, ca: amenajãri ºi deschideri de cariere, balastiere,
staþii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de
asfalt etc;
Ñ execuþia de construcþii pentru depozitarea deºeurilor
industriale ºi menajere (cenuºã, zgurã, steril, substanþe
toxice, gunoaie);
Ñ realizarea ºi/sau coordonarea ºi urmãrirea execuþiei
unor studii în domeniu;
Ñ topogeodezie ºi cadastru;
Ñ hidrologie ºi calcule hidraulice;
Ñ încercãri pe materiale de construcþii ºi structuri de
beton in situ ºi în laborator;
Ñ informaticã, programe de bazã ºi aplicaþii;
Ñ organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecþionare profesionalã în domeniile de competenþã;
Ñ servicii de transport pentru persoane ºi mãrfuri;
Ñ efectuarea oricãror alte operaþiuni productive, comerciale ºi de service, legate direct sau indirect de obiectul de
activitate, inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie,
contrapartidã;
Ñ execuþia de lucrãri specifice de construcþii ºi reparaþii.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea activului ºi pasivului între
Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din
RomâniaÒ ºi Societatea Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri
Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A. se va face pe bazã de
protocol, încheiat între pãrþi în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ se va diminua în mod
corespunzãtor cu valorile predate societãþii comerciale nouînfiinþate.
Art. 6. Ñ Personalul salariat existent la data încheierii
protocolului de predare-preluare la Antrepriza de Lucrãri
Drumuri ºi Poduri Bacãu din cadrul Direcþiei Regionale de
Drumuri ºi Poduri Iaºi, aflatã în structura Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ, va fi
preluat de Societatea Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri
Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A. ºi se considerã
transferat.
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Art. 7. Ñ (1) Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ va acorda pânã la data de 31
decembrie 1998, prin încredinþare directã, Societãþii
Comerciale ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri
BacãuÒ Ñ S.A. întregul volum de lucrãri de întreþinere
periodicã de drumuri ºi poduri care îi reveneau Antreprizei
de Lucrãri Drumuri ºi Poduri Bacãu din cadrul Direcþiei
Regionale de Drumuri ºi Poduri Iaºi.
(2) De la data de 1 ianuarie 1999 întregul volum de
lucrãri al Direcþiei Regionale de Drumuri ºi Poduri Iaºi va fi
acordat numai prin licitaþie publicã, potrivit prevederilor
legale.
(3) Preþurile practicate de Societatea Comercialã
”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A.
pentru lucrãrile care beneficiazã de încredinþare directã, faþã
de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor

din RomâniaÒ, nu pot depãºi preþurile negociate de aceasta
cu unitãþile de profil similar.
Art. 8. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ va pune la dispoziþie Societãþii
Comerciale ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri
BacãuÒ Ñ S.A., pe bazã de contract, maºinile, utilajele ºi
instalaþiile specifice procurate, conform legii, prin contribuþia
pãrþii române din creditele externe acordate de B.E.R.D. în
baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanþa
Guvernului nr. 3/1997.
Art. 9. Ñ Veniturile realizate din aplicarea prevederilor
art. 8 vor fi utilizate de cãtre Regia Autonomã
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ în completarea surselor pentru rambursarea ratelor scadente, a
dobânzilor, a comisioanelor ºi a altor cheltuieli aferente creditului extern acordat în baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 3/1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Ministrul reformei,
preºedintele Consiliului pentru reformã,
Ilie ªerbãnescu
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat

Bucureºti, 18 decembrie 1997.
Nr. 853.
ANEXÃ
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri BacãuÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I

pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, de sediul social, de

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

numãrul de înmatriculare în Registrul comerþului ºi de
codul fiscal.

ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2

Denumirea societãþii comerciale

Forma juridicã a societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este: Societatea
Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi Poduri
BacãuÒ Ñ S.A.

Societatea Comercialã ”Antrepriza de Lucrãri Drumuri ºi
Poduri BacãuÒ Ñ S.A. este persoanã juridicã românã,

În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ºi alte

având forma juridicã de societate pe acþiuni. Aceasta îºi

acte emanând de la societatea comercialã, denumirea

desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi

acesteia este precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate

cu prezentul statut.
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ARTICOLUL 3
Sediul societãþii comerciale

Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul
Bacãu, str. Nicolae Lascãr Bogdan nr. 25, judeþul Bacãu.
Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din România, pe baza hotãrârii generale a acþionarilor,
potrivit legii.
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Ñ întreþinerea ºi repararea drumurilor ºi podurilor;
Ñ execuþia de construcþii civile ºi industriale, inclusiv
instalaþiile interioare ºi exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism ºi arhitecturã;
Ñ realizarea de retehnologizãri, modernizãri, reabilitãri,
reparaþii ºi consolidãri de drumuri ºi clãdiri;
Ñ execuþia de lucrãri ºi instalaþii tehnologice în con-

Societatea comercialã poate avea sucursale, filiale,

strucþii, ca: amenajãri ºi deschideri de cariere, balastiere,

reprezentanþe, agenþii, birouri, depozite, puncte de lucru ºi

staþii de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de

altele asemenea în þarã ºi în strãinãtate.

asfalt etc.;

ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

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

Ñ execuþia de construcþii pentru depozitarea deºeurilor
industriale ºi menajere (cenuºã, zgurã, steril, substanþe
toxice, gunoaie);
Ñ realizarea ºi/sau coordonarea ºi urmãrirea execuþiei
unor studii în domeniu;

Registrul comerþului.

Ñ topogeodezie ºi cadastru;
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Scopul societãþii comerciale este: producerea ºi comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de
construcþii, astfel cum sunt prevãzute în obiectul de activi-

Ñ hidrologie ºi calcule hidraulice;
Ñ încercãri pe materiale de construcþii ºi structuri de
beton in situ ºi în laborator;
Ñ informaticã, programe de bazã ºi aplicaþii;
Ñ organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecþionare profesionalã în domeniile de competenþã;

tate, pentru persoane fizice ºi juridice din þarã ºi din strãi-

Ñ servicii de transport pentru persoane ºi mãrfuri;

nãtate.

Ñ efectuarea oricãror alte operaþiuni productive, comerARTICOLUL 6

ciale ºi de service, legate direct sau indirect de obiectul de

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:

activitate, inclusiv reprezentanþã, intermediere, consignaþie,

Ñ lucrãri generale de construcþii;

contrapartidã;

Ñ lucrãri de proiectare în construcþii;

Ñ execuþia de lucrãri specifice de construcþii ºi reparaþii.

Ñ toate formele de construcþii de drumuri ºi poduri,
reparaþii ºi întreþinere;
Ñ închiriere ºi vânzare de echipamente ºi unitãþi de
lucru;
Ñ producerea ºi comercializarea de materiale de construcþii;
Ñ producerea ºi comercializarea de produse din beton;
Ñ producerea ºi comercializarea de produse din asfalt
ºi produse bituminoase;
Ñ proiectarea ºi supervizarea de lucrãri de construcþii,
reparaþii ºi întreþinere;
Ñ consultanþã în construcþii;
Ñ întreþinere pe timp de iarnã ºi pentru operaþiuni de
urgenþã;
Ñ unitãþi de asamblare a echipamentelor ºi punctelor
de lucru, întreþinere ºi reparaþii;
Ñ execuþia de drumuri, poduri, tunele rutiere ºi de
metrou, inclusiv lucrãrile colaterale;

CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

Capitalul social iniþial este de 3.168.486.895 lei, împãrþit
în 126.739 acþiuni nominative în valoare nominalã de
25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acþionar.
Capitalul social iniþial este în întregime subscris de statul
român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat în întregime la
data constituirii societãþii comerciale.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice sau juridice,
române sau strãine, în condiþiile legii.
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ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 12

Acþiunile

Pierderea acþiunilor

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un

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 va putea obþine un duplicat al acþiunii.

registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consi-

CAPITOLUL IV

liului de administraþie, care se pãstreazã la sediul societãþii

Adunãrile generale ale acþionarilor

comerciale.
ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 13

Reducerea sau majorarea capitalului social

Atribuþii

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoarele atribuþii:

ARTICOLUL 10
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

a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi descarcã de activitate ºi îi revocã;
c) stabileºte salarizarea personalului angajat, în funcþie
de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
e) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor;
f) hotãrãºte gajarea, închirierea sau desfiinþarea uneia
sau a mai multor unitãþi ale societãþii comerciale;
g) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consi-

datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un

liului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea

creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãr-

profitului conform legii;

þii din profitul societãþii comerciale ce i se va repartiza de

h) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi

cãtre adunarea generalã a acþionarilor sau asupra cotei-

bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte

pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale,

competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor ban-

efectuatã în condiþiile prezentului statut.

care curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor.

ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.

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 la reducerea
capitalului social;

Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari

c) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, la trans-

sau între terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevã-

formarea formei juridice a societãþii comerciale, precum ºi

zute de lege.

la mutarea sediului;
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d) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea

Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul

ºi lichidarea societãþii comerciale sau la schimbarea obiec-

societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

tului de activitate al acesteia;

ARTICOLUL 15

e) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-

Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

vind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi dividende, poziþia pe piaþa internã ºi

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã

internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, pro-

valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþio-

tecþia mediului, relaþiile cu clienþii;

narii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi

f) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;

din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-

g) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni;

stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-

h) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea

care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei

comercialã, pentru care, potrivit legii, este necesarã aprobarea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

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.

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de preºedintele consiliului de administraþie sau de 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 se convoacã la cererea
acþionarilor reprezentând cel puþin o treime din capitalul
social, la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de
2 ani consecutivi, cu excepþia primilor 2 ani de la înfiinþa-

Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã,
dintre membrii adunãrii generale a acþionarilor, doi secretari
care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
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 ai salariaþilor
care nu sunt membri de sindicat.

rea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã de

ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã

administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate

a acþionarilor

cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de
data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al

Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
deschis.

României, Partea a IV-a, ºi în unul dintre ziarele de largã

La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui

circulaþie din localitatea în care se aflã sediul societãþii

grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi care deþin cel

comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.

puþin o pãtrime din capitalul social, se va decide ca votul

Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii

sã fie secret.

generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu indica-

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor

rea exactã a tuturor problemelor care vor face obiectul

consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea

dezbaterilor acesteia.

ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea admi-

Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.

nistratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
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ARTICOLUL 17

Pânã la apariþia unor noi reglementãri privind situaþia
societãþilor comerciale având ca acþionar unic statul, interesele capitalului statului vor fi reprezentate de doi împuterniciþi mandataþi de Ministerul Finanþelor ºi de un împuternicit
mandatat de Fondul Proprietãþii de Stat.

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 acestuia, de cãtre vicepreºedinte. Cel care reprezintã societatea comercialã
semneazã actele care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita

CAPITOLUL V

orice act care este legat de administrarea societãþii comer-

Consiliul de administraþie

ciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.

ARTICOLUL 18
Organizarea societãþii comerciale

Societatea comercialã este administratã de cãtre un
consiliu de administraþie compus din ºapte 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

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 prevederile prezentului
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

vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expi-

de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,

rarea mandatului predecesorului sãu.

cu modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele

Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte de
adunarea generalã a acþionarilor.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte ºi un vicepreºedinte.

care, personal, rudele sau afinii acestora pânã la gradul al
doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la
societãþi comerciale cu capital privat, cu acelaºi profil, sau
cu care sunt în relaþii comerciale directe.

Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul socie-

Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele

tãþii comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea

care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, nu

preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.

pot fi fondatori sau administratori.

El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia, de

ARTICOLUL 19

cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fie

Atribuþiile consiliului de administraþie

dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin jumãtate 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 cãtre
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.

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) negociazã ºi încheie contractul de management cu
managerii sau cu echipa managerialã, desemnaþi câºtigãtori
ai concursului de selecþie;
b) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile acestuia;
c) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale pe compartimente;
d) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri potrivit competenþelor acordate;
f) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
g) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
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h) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor potrivit
competenþelor acordate;
i) 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 de program de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
j) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Controlul gestiunii societãþii comerciale
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b) sã ia parte la adunãrile ordinare ºi extraordinare ale
acþionarilor, putând cere sã se insereze în ordinea de zi
propunerile pe care le vor considera necesare;
c) sã constate depunerea garanþiei de cãtre administratori;
d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi 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 divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de cãtre
consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul social

ARTICOLUL 20

s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi

Cenzorii

(cu excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii) sau

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de trei cenzori. Cenzorii sunt aleºi de adunarea
generalã a acþionarilor. În perioada în care statul este
acþionar unic, cenzorii sunt reprezentanþi ai Ministerului
Finanþelor.
Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
acelaºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui pe
cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi informaþiilor prezentate
de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
comerciale, a bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
de modificare a prezentului statut ºi a obiectului de activitate al societãþii comerciale.
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 sau care au fost primite
în gaj, cauþiune sau depozit;

ori de câte ori considerã necesar, pentru alte situaþii privind
încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile cenzorilor, precum ºi drepturile ºi obligaþiile
acestora se completeazã cu dispoziþiile legale în acest
domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi se numesc pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi. Numãrul cenzorilor trebuie sã fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum ºi cei care sunt afini pânã la gradul
al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc sub
orice formã, pentru alte funcþii decât aceea de cenzor, un
salariu sau o remuneraþie de la administrator sau de la
societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
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 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor.
Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de
administraþie sau de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
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Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de

CAPITOLUL VIII

asigurãri sociale se va face potrivit legii.

Modificarea formei juridice, dizolvarea,

Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale

lichidarea, litigii

sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie sau de
ARTICOLUL 27

cãtre directorul general al acesteia.

Modificarea formei juridice
ARTICOLUL 23

Modificarea formei juridice a societãþii comerciale se va
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 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor formalitãþilor prevãzute de lege.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi de publicitate cerute la înfiinþarea

Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în lei,

societãþilor comerciale.

va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierARTICOLUL 28

deri, având în vedere normele metodologice elaborate de

Dizolvarea societãþii comerciale

Ministerul Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societãþii

ARTICOLUL 25
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 se va repartiza conform dispoziþiilor legale.
Societatea comercialã îºi constituie fond 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.
Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face proporþional cu aportul de capital ºi în limita capitalului social
subscris.

comerciale;
b) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
societãþii comerciale;
c) declararea nulitãþii societãþii comerciale;
d) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
e) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum neînþelegerile grave dintre
asociaþi, care împiedicã funcþionarea societãþii comerciale;
f) deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;
g) în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 110 din
Legea nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare;
h) când capitalul social se micºoreazã sub minimul
legal;
i) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
j) alte cauze prevãzute de lege sau de statut.
În cazul prevãzut la lit. a), asociaþii trebuie sã fie
consultaþi, cu cel puþin un an înainte de expirarea duratei
societãþii comerciale, cu privire la eventuala prelungire a
acesteia. În lipsã, la cererea oricãruia dintre asociaþi,

ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea
consultãrii.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în

Societatea comercialã þine, prin grija administratorilor ºi,
respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
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ARTICOLUL 29
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competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun, potrivit
legii.

Lichidarea societãþii comerciale

Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
procedurii lichidãrii judiciare.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
prevãzute de lege.

Pentru soluþionarea litigiilor dintre ele, societãþile comerciale pot apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

Litigii

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozi-

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de

þiile legale referitoare la societãþile comerciale, prevãzute de
Legea nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind taxele vamale de import pentru produsele agricole în anul 1998
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 161 din 5 mai 1997
privind taxele vamale de import pentru produsele agricole
în anul 1997 îºi prelungeºte valabilitatea pentru anul 1998,
cu excepþia produselor prevãzute la poziþiile tarifare
2203.00, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07 ºi 22.08, al cãror

nivel de taxã vamalã pe anul 1998 este cel prevãzut în
anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Taxele vamale de import prevãzute în anexa
la Hotãrârea Guvernului nr. 161/1997 ºi cele prevãzute în
anexa la prezenta hotãrâre se aplicã începând cu data de
1 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 31 decembrie 1997.
Nr. 947.
ANEXÃ
TAXELE VAMALE DE IMPORT PE ANUL 1998

la unele produse agricole, al cãror nivel a fost prevãzut în Ordonanþa Guvernului
nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 ºi care modificã nivelul
taxelor vamale prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 161/1997
Poziþia tarifarã din Codul vamal
de import al României

2203.00
22.04
22.05
2206.00
22.07
22.08

Taxa vamalã
(%)

248
144
144
144
95
90

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,30Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,30Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1998, preþurile
practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la
filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES ÑS.R.L. (telefon 312.51.09), GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon/fax 628.58.49), PERMI IMPEX ÑS.R.L.
Râmnicu Vâlcea (telefon 050/74.17.28), TOTAL PRESS Ñ S.R.L. (tel. 650.47.90; 650.44.75;
fax 659.63.50) ºi ARION ÑS.R.L. Drobeta-Turnu Severin (tel./fax 052/22.27.25), sunt urmãtoarele:
Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

500.000

125.000

137.500

151.250

166.375

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

515.000

128.750

128.750

128.750

128.750

960.000

240.000

240.000

240.000

240.000

180.000

45.000

45.000

45.000

45.000

750.000
150.000

187.500
37.500

187.500
41.250

187.500
45.400

187.500
49.950

320.000

80.000

88.000

96.800

106.500

60.000
48.000
200.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 de pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

• Pentru abonamente la Monitorul Oficial al României, Partea a V-a Ñ publicarea contractelor
colective de muncã pe ramurã Ñ se fac rezervãri la principalii difuzori, urmând ca recuperarea contravalorii
publicaþiei sã se efectueze prin rambursare, pe mãsura primirii publicaþiei.

Foarte important!
Abonamentul vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
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Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
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