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Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a 
Acţionarilor din 27.11.2007 
 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A şi-a desfăşurat lucrările în data 
de 27.11.2007, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societăţii din Constanţa, strada Caraiman, nr. 
2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând   
70,22 % din capitalul social. 
 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 27.11.2007 au următorul conţinut: 
 
1.Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007, în forma propusă spre 
aprobare adunării generale. Principalii indicatori ai Bugetului rectificat sunt următorii: 
 
                                                               
                     - RON - 
Indicatori BVC Aprobat 2007 BVC Rectificat 2007 

Venituri totale 132.847.000 108.620.000 
Venituri din exploatare 132.727.000 108.500.000 
Venituri financiare 120.000 120.000 
Cheltuieli totale 130.115.000 105.888.000 
Cheltuieli de exploatare 129.515.000 105.288.000 
Cheltuieli financiare 600.000 600.000 
Rezultatul brut-profit(pierdere) 2.732.000 2.732.000 
Alte cheltuieli deductibile stabilite potrivit legii 136.600 136.600 
Impozit pe profit 415.260 415.260 
Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe 
profit 

2.316.740 2.316.740 

Surse de finanţare a investiţiilor 17.474.100 16.442.900 
Cheltuieli pentru investiţii 13.110.000 13.110.000 
Rezerve legale 136.600 136.600 
Număr mediu personal total 1.340 1.340 
Fond salarii 36.830.200 36.830.200 
Câştigul mediu lunar pe salariat *(RON/persoană/lună) 2.276 2.276 
 
2. Se aprobă data de 12.12.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 
din Legea 297/2004. 



 
 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A şi-a desfăşurat lucrările în 
data de 27.11.2007, ora 14.00, la prima convocare, la sediul societăţii din Constanţa, strada 
Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari 
reprezentând  70,24% din capitalul social. 
 
 
1 Se aprobă modificarea Statutului S.C OIL TERMINAL S.A., după cum urmează: 
La art. 12 alin. 3 din Statutul societăţii, după litera h, se adaugă litera i, ce urmează să aibă următorul 
cuprins: „i. să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor acordate directorilor”. 

Astfel, atrticolul 12 din Statulul S.C OIL TERMINAL S.A  devine: 

(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii, care 
hotărăşte asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. 

(2) Adunarea generală a acţionarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar. 
(3) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult patru luni de 

la încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, 
adunarea generală ordinară este obligată: 

a. să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, să aprobe repartizarea 
profitului şi să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de 
participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termen de 6 luni de la data adunării 
generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor. În caz contrar, societatea comercială va plăti 
daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale; 

b. să aleagă membrii consiliului de administraţie. Adunarea generală ordinară va putea să revoce 
membrii consiliului de administraţie; 

c. să numească Preşedintele consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie poate delega 
conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. 
Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie. Numai 
adunarea generală ordinară va putea să revoce Preşedintele consiliului de administraţie; 

d. să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce 
auditorul financiar; 

e. să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie; 
f. să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie; 
g. să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul 

financiar următor; 
h. să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii. 
i. să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor acordate directorilor. 

 
 
2.Se aprobă data de 12.12.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 
din Legea 297/2004. 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
Mihai LUPU 

                                                         


