
 
RAPORT CURENT      

conform Legii nr.297/2004 şi 
Regulamentului CNVM nr.1/2006 

  
DATA RAPORTULUI :12.06.2007 

 
 
 

DENUMIRE SOCIETATE  :S.C. "SOCEP" SA CONSTANŢA 
SEDIUL SOCIAL   :CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 
TELEFON/FAX   :0241/693856; 0241/693759 
COD UNIC INREGISTRARE :1870767 
NR.ORDINE în REG.COM  :J 13/643/1991 
PIATA DE TRANZACTIONARE   : BVB, Cat. I, simbol SOCP 
CAPITAL SOCIAL                         : 34.342.574,4 lei impartit in 343.425.744 actiuni 
                                                        nominative dematerializate cu valoare nominala de 
                                                        0,10 lei/actiune 
 
 
 
 Societatea comercială SOCEP SA cu sediul în Constanţa, Incinta Port Nou Dana 
34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/643/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1870767, având capital social 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 
acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, anunţă că la data de 
11.06.2007 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor unde au fost 
prezenţi sau reprezentaţi legal acţionari deţinători a 143.882.045 acţiuni reprezentând 
41,8961% din capitalul social. 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  a adoptat Hotărârea nr.1/11.06.2006 
prin care s-au hotarat urmatoarele: 
 

1. Numirea, urmare votului cumulativ, desfasurat in mod secret, ca administratoria i 
societatii pentru un mandat de 4 ani pe: dl. Vilcu  Petrica, dl. Musaloiu Ion, dl. 
Rusali  Andrei, dl. Samara Stere, dna Stefanescu Atena(administratori in functie 
pana la data adunarii generale), pe dna Dragoescu Mihaella Deniza, domicialata 
in Craiova si pe dl. Stoicanu Dan domiciliat in Germania. 

2. Revocarea pe baza rezultatului votului secret cumulativ a dnei Seghete Carmen si 
dlui Epure Mario din functia de administratori ai societatii, mandatul lor incetand 
deoarece nu au fost reconfirmati ca administratori urmare vootului cumulativ.  

3. Aprobarea pentru anul 2007 a remuneratiilor brute lunare pentru administratori si 
directori, a remuneratiilor brute suplimentare pentru directorul general si 
presedintele CA si pentru membrii CA din comitetele consultative precum si a 
altor avantaje ce pot fi acordate acestora. 

4. Aprobarea cadrului general al contractelor de administrare si de management ce 
vor fi incheiate de societate cu administratorii si directorio, cu amendamentele 
aduse in cadrul sedintei. 

5. Imputernicirea presedintelui CA de a semna in numele societatii contráctele de 
administrare si contráctele de management cu directorii si imputernicirea 
inlocuitorului presedintelui CA de a semna contractul de administrare si de 
management cu presedintele CA si cu directorul general. 

 



6. Aprobarea datei de 28 iunie 2007 ca data de inregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii. 

7. Imputernicirea dnei SERBANESCU ANA de a efectua la Oficiul Registrului 
Comertului Constanta tóate mentiunile ce se impun si a depune hotarare adunarii 
generale ordinare a actionarilor. 

 
 

Anexam Horararea nr. 1 din 11 iunie 2007. 
 
 
 
 
 
 Director  General,                                                Director  Economic, 
 Ec. Vilcu  Petrica                                                Ec.  Musaloiu  Ion                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
S.C. SOCEP SA CONSTANŢA 
J/13/643/1991 
Incinta Port Nou CONSTANTA Dana 34 
CUI :  R 1870767 
Capital social: 34.342.574,4 lei 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ       
A ACŢIONARILOR 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.1 
din 11 iunie  2007 

 
 
 
 În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi 
modificată  prin Legea nr.441/2006 şi ale actului constitutiv al societăţii; 
 Având în vedere: 
• Nota nr.4040/08.05.2007 referitoare la alegerea administratorilor prin metoda votului 

cumulativ 
• Nota nr.4462/23.05.2007 referitoare la stabilirea remuneraţiei administratorilor, 

directorilor, directorului general, preşedintelui C.A şi administratorilor cu funcţii 
specifice în cadrul consiliului, precum şi a altor avantaje ce pot fi acordate acestora 

• Cadrul general al contractelor de administrare şi management 
• Nota de 3952/04.05.2007 referitoare la data de referinţă 
 
 Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor întrunită în şedinţa din 11 iunie 2007, 
luând în discuţie ordinea de zi astfel cum a fost comunicată prin convocatorul publicat în 
Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1483/10.05.2007 şi în ziarul "CUGET LIBER" din 
08.05.2007, convocator completat conform legii şi publicat în Monitorul Oficial Partea a 
IV-a nr.1652/28.05.2007 şi în ziarul "CUGET LIBER" din 29.05.2007, în condiţiile 
prezenţei acţionarilor sau reprezentanţilor acestora în număr de 29, deţinând sau 
reprezentând 143.882.045 acţiuni, 41,8961% din drepturile totale de vot, care asigură 
cvorumul legal necesar pentru validarea deliberărilor, prevăzut de art.112 din Legea 
nr.31/1990 modificată prin Legea nr.441/2006, a hotărât următoarele: 
1. Numirea, urmare votului cumulativ, desfăşurat în mod secret, ca administratori ai 

societăţii pentru un mandat de 4 ani pe: dl.Vîlcu Petrică, dl.Musăloiu Ion, dl.Rusali 
Andrei, dl.Samara Stere, d-na Ştefănescu Atena (administratori în funcţie până la 
data adunării generale), pe d-na Drăgoescu Mihaela Deniza, domiciliată în Craiova 
str.Mihai Maxa nr.5 Bl.H9, sc.1 ap.5, CNP 2600626163291, CI seria DX nr.344349 
eliberată la data de 06.07.2004 de Poliţia Craiova şi pe dl.Stoicanu Dan domiciliat în 
Germania, Alt-Haarenerster 2 Aachen, CNP 1550512400280, paşaport seria 
08017418 eliberat la data de 22.09.2003, valabil până la 22.09.2008. 

2. Revocarea pe baza rezultatului votului secret cumulativ a d-nei Seghete Carmen şi  
 d-lui Epure Mario din funcţia de administratori ai societăţii, mandatul lor încetând 

deoarece nu au fost reconfirmaţi ca administratori urmare votului cumulativ. 
3. Aprobarea pentru anul 2007 a remuneraţiilor brute lunare pentru administratori şi 

directori, a remuneraţiilor brute suplimentare pentru directorul general şi preşedintele 



C.A. şi pentru membrii C.A. din comitetele consultative precum şi a altor avantaje ce 
pot fi acordate acestora. 

  
  

 1 
  

  Voturi pentru:  92.848.772 
  Abţineri:   51.033.273 
  
4. Aprobarea cadrului general al contractelor de administrare şi de management ce vor fi 

încheiate de societate cu administratorii şi directorii, cu amendamentele aduse în 
cadrul şedinţei. 

 Termen de încheiere: 01.07.2007 
  Voturi pentru:   119.817.977 
  Abţineri:     24.064.068 
 5.Imputernicirea preşedintelui C.A. de a semna în numele societăţii contractele de 

administrare cu administratorii şi contractele de management cu directorii şi 
împuternicirea înlocuitorului preşedintelui C.A. de a semna contractul de administrare 
şi de management cu preşedintele C.A. şi cu directorul general. 

  Voturi pentru:   119.817.977 
  Abţineri:     24.064.068 
  

6.Aprobarea datei de 28 iunie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotărârii adunării. 

  Voturi pentru:  130.504.845 
  Abţineri:     13.377.200 
  

7.Împuternicirea d-nei Şerbănescu Ana de a efectua la Oficiul Registrului Comerţului 
Constanţa toate menţiunile ce se impun şi a depune hotărârea adunării generale 
ordinare a acţionarilor 

  Voturi pentru:  130.504.845 
  Abţineri:     13.377.200 
  
 
 Conform actului constitutiv, hotărârea se semnează de preşedinte şi de secretarul 
de şedinţă. 
 
 
 
 PREŞEDINTE  
 ec.Vîlcu Petrică      SECRETAR, 
         Şerbănescu Ana 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 


