
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  
AL S.C SIRETUL PAŞCANI S.A     

 
Cu sediul în Paşcani, str. Moldovei, nr.19 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J 22/254/1991 
 
 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

 
în data de 15.12.2007, ora 12.00, la sediul societăţii din Paşcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central Bucureşti la sfârşitul zilei de 
23.11.2007, considerată dată de referinţă. 

  
 Ordinea de zi : 
 

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al  societăţii în raport cu dispoziţiile legale în 
vigoare, după cum urmează: 

 
1.1. ARTICOLUL 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (3), litera c) se modifica si va 

avea urmatoarea redactare:  
“c) stabileste nivelul remuneratiilor lunare cuvenite administratorilor si cenzorilor, daca acestea nu sunt prevazute 

prin actul constitutiv”. 
1.2. ARTICOLUL 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (3), litera k) se modifica si va 
avea urmatoarea redactare:  
“k) stabileste limitele generale ale remuneratiei suplimentare cuvenite administratorilor care indeplinesc functii 

specifice in cadrul consiliului de administratie, precum si limitele generale ale remuneratiei cuvenite directorului general, 
daca acestea nu sunt prevazute prin actul constitutiv”. 

1.3. In cadrul ARTICOLULUI 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (6) se renumeroteaza 
si devine (4). 

1.4. ARTICOLUL 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (4), litera r) se modifica si va 
avea urmatoarea redactare: 

“r) hotărăşte cu privire la înfiinţarea si desfiinţarea subunităţilor fără personalitate juridicã din structura Societăţii 
Comerciale "SIRETUL PASCANI S.A., precum si cu privire la infiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, 
agenţii, puncte de lucru, reprezentate sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.” 

 
 
 
 
 
 
 

 



1.5. In cadrul ARTICOLULUI 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (4), se introduce 
litera o), care va avea urmatoarea redactare: 

“o) aproba încheierea de către administratori a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire in garanţie 
a unor active din categoria activelor imobilizate  ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata 
unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele”. 

1.6. ARTICOLUL 15 “Organizarea Adunarii generale a actionarilor”, alineatul (9) se modifica si va avea 
urmatoarea redactare: 

“(9) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele sau, in lipsa acestuia, de un alt membru al 
Consiliului de Administratie, imputernicit in mod special in acest scop de catre presedintele Consiliului de Administratie, 
care va deschide sedinta adunarii generale si va desemna un secretar dintre actionarii prezenti, precum si un secretar tehnic 
dintre salariatii societatii.” 

1.7. In cadrul ARTICOLULUI 15 “Organizarea Adunarii generale a actionarilor”, dupa alineatul (9) se 
introduce alineatul (10), care va avea urmatoarea redactare: 

“(10) Membrii Consiliului de Administratie si directorul general sunt obligati sa participle la adunarile generale ale 
actionarilor.” 

1.8. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (2) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
“(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de cel 

mult 4 ani si pot fi revocati de aceasta.” 
1.9. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (3) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
“(3) Membrii consiliului de administratie sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara in 

cuantum de 3000 lei, si pot avea si calitatea de actionar. 
Membrii consiliului de administratie care sunt insarcinati cu functii specifice in cadrul acestui organ (presedintele 

consiliului de administratie, membrii unor comitete consultative, etc.) beneficiaza de o remuneratie suplimentara pe durata 
indeplinirii functiei, al carei cuantum va fi stabilit de catre consiliul de administratie in cadrul urmatoarelor limite generale: 
minim 1500 lei si maxim 2000 lei.” 

1.10. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (8) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
„(8) Conducerea societatii comerciale „SIRETUL PASCANI” SA se asigura de catre Consiliul de administratie, 

compus din 3 pana la 9 membri, persoane fizice sau juridice, alesi de Adunerea generala ordinara a actionarilor. Membrii 
Consiliului de Administratie aleg un presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie si membrii acestuia pot fi 
persoane de cetatenie sau nationalitate straina.” 

1.11. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (9) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
 „Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de 
administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti.” 

1.12. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (11) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
 „(11) Procesul-verbal se semneaza de catre Presedintele consiliului de administratie, de catre cel putin un 
administrator si de secretar.” 

1.13. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (16) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
“Membrii consiliului de administratie trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala, conform dispozitiilor 

art. 15312 din Legea nr. 31 /1990 modificata si completata.” 
1.14. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (18) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 

 “(18) Consiliul de administratie poate crea in cadrul sau un comitet consultativ format din 2 membri ai consiliului, 
insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu in domeniul auditului financiar, 
comitet care va inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii sale. 
 Comitetul de audit este format numai din administratori neexecutivi, si cel putin un membru trebuie sa detina 
experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.” 

1.15. In cadrul ARTICOLULUI 17 “Organizarea”, dupa alineatul (18) se introduce alineatul (19), care va 
avea urmatoarea redactare: 
 “(19) Directorii si auditorii financiari si/sau interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, 
intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.” 

1.16. ARTICOLUL 18 “Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor 
executivi”, punctul A, se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
    “A. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:  
a) aprobã structura organizatoricã si Regulamentul de organizare si funcţionare ale Societăţii Comerciale "SIRETUL 
PASCANI" - S.A.; 
b) aproba extinderea obiectului de activitate al societatii; 
c) hotărăşte cu privire la încheierea de acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbã sau se 
constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A., potrivit limitelor de 
competenta prevazute de lege si de prezentul act constitutiv; 
d) aprobã delegările de competentã pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării 
operaţiunilor Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A. ; 



e) supune anual aprobarii adunării generale a acţionarilor, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, 
raportul cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A., bilanţul contabil si contul de profit si 
pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale 
Societăţii Comerciale "Siretul Paşcani" - S.A. pe anul în curs; 
f) convoacă adunarea generalã a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; 
g) stabileşte nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si 
aprobã eliberarea garanţiilor; când este cazul solicita aprobarea adunării generale a acţionarilor pentru asemenea situaţii; 
h) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A.; 
i) negociază contractul colectiv de muncã , direct si/sau prin mandatarea directorului general si a comitetului director si 
aprobã statutul personalului; 
j) aprobă executarea de investiţii suplimentare fata de cele aprobate de Adunarea generala a actionarilor in cadrul bugetului 
de venituri si cheltuieli, cu o valoare de până la 25% din valoarea activelor nete ale societatii;  
k) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara; 

      l) numeste, revoca si stabileste remuneratia directorului general, si supravegheaza activitatea acestuia; 
m) pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza hotararile acesteia; 
n) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolventei; 
o) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor, care sunt prevăzute de legislaţia in vigoare.” 

1.17. ARTICOLUL 18 “Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor 
executivi”, punctul B, alineatul (2), literele i) si j) se modifica si vor avea urmatoarea redactare: 
“i) aprobã operaţiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv; 
j) aprobã operaţiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si ale prezentului act constitutiv.” 

1.18. In cadrul ARTICOLULUI 18 “Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale 
directorilor executivi”, punctul B, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea urmatoarea redactare: 

“(3) Remuneratia lunara a directorului general va fi stabilita de catre consiliul de administratie, in cadrul 
urmatoarelor limite generale: minim 5000 lei si maxim 7000 lei.  

In cazul in care directorul general este si administrator, remuneratia totala a acestuia (atat cea primita in calitate de 
administrator, cat si cea primita in calitate de director general) se aproba de catre consiliul de administratie, in limitele 
generale mentionate mai sus.” 

1.19. ARTICOLUL 20 “Auditul financiar / auditul intern”, alineatul (3), se modifica si va avea urmatoarea 
redactare: 

“(3) Societatea Comercialã "SIRETUL PASCANI" - S.A. va organiza auditul intern, care se va desfasura potrivit 
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.” 

1.20. In cadrul ARTICOLULUI 20 “Auditul financiar / auditul intern”, alineatele (4) (al 2-lea alineat (4), 
intrucat din eroare a fost trecut alineatul (4) de 2 ori), (5), (8) si (9) se elimina, iar alineatele (6) si (7) se 
renumeroteaza si vor avea urmatoarea redactare: 

“(5) Auditorul- prin reprezentanţii săi va îndeplini atribuţiunile prevazute in contractele incheiate, prin prezentarea 
la sediul societăţii. 

 (6) Auditorii iau parte la adunările generale si extraordinare ale actionarilor, fără drept de vot.” 
1.21.  ARTICOLUL 28 “Asocierea”, alineatul (2), se modifica si va avea urmatoarea redactare: 
“(2) Societatea Comercialã “SIRETUL PASCANI”SA poate încheia contracte de asociere cu alte persoane 

juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizării scopului si 
obiectului sãu de activitate, cu aprobarea prealabila a adunarii generale extraordinare a actionarilor.” 

1.22.  In cadrul ARTICOLULUI 28 “Asocierea”, alineatul (3) se elimina. 
 

2. Aprobarea vânzării de active (teren şi construcţii). 
 
3. Aprobarea participării SC Siretul Paşcani SA cu capital social la alte societăţi comerciale. 

 
4. Aprobarea datei de 07.01.2008 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 1 

din Legea nr. 297/2004. 
 
Materialele şi documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi 
publicate pe site-ul : www.siretul.ro şi vor putea fi consultate, de acţionarii societăţii începând cu data 
de 10.12.2007,  la sediul societăţii din Paşcani. 
 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la data de referinţă la adunarea generală a 
acţionarilor, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor 



persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor 
persoane fizice reprezentate cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În 
temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată şi a Legii 441/2006, acţionarii pot fi reprezentaţi 
în adunarea generală prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale care va fi pusă la 
dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii. Formularele de procuri speciale se pot 
obţine începând cu data de 03.12.2007 de la sediul societăţii. După completarea şi semnarea 
procurii speciale de către acţionar exemplarul original se va depune  la sediul societăţii până 
la data de 13.12.2007 (dată de înregistrare la registratură). Reprezentarea acţionarilor în 
adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procură specială conform reglementărilor CNVM.  
 
În cazul în care la data de 15.12.2007 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii a 
lucrărilor şedinţei, următoarea adunare generală extraordinară a acţionarilor va avea loc în data de 
16.12.2007, în locul şi la ora indicată pentru prima convocare. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul SOCIETĂŢII COMERCIALE SIRETUL PAŞCANI SA, din 
Paşcani, str. Moldovei, nr. 19, telefon 0232/719151, 0332/402925. 
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

PREŞEDINTE, 
EC. POPA GAVRIL 

 
 
 
 
 

Comunicat 
 
 
 
 Conducerea societatii Siretul Pascani aduce la cunostinta actionarilor ca pana la data de 
13.11.2007 nu au fost definitivate propunerile pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor privind vanzarea de active (teren si constructii). 
 
Aceste propuneri vor fi publicate pe site-ul societatii imediat dupa finalizarea lor. 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL 
Ing. Gabriela Elena Iftode 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  
AL 

S.C SIRETUL PAŞCANI S.A     
 

Cu sediul în Paşcani, str. Moldovei, nr.19 

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J 22/254/1991 
 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

 
în data de 15.12.2007, ora 10.00, la sediul societăţii din Paşcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central Bucureşti la sfârşitul zilei de 23.11.2007, 
considerată dată de referinţă. 

  Ordinea de zi : 
 

5. Aprobarea programului de activitate şi a programului de investiţii pentru anul 2008. 
 
6. Aprobarea datei de 07.01.2008 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 1 din Legea nr. 

297/2004. 
 
Materialele şi documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi publicate pe site-
ul : www.siretul.ro şi vor putea fi consultate, de acţionarii societăţii începând cu data de 10.12.2007,  la sediul 
societăţii din Paşcani. 
 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la data de referinţă la adunarea generală a acţionarilor, 
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate cu 
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În temeiul prevederilor Legii 31/1990 
republicată şi a Legii 441/2006, acţionarii pot fi reprezentaţi în adunarea generală prin alţi acţionari în 
baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii. 
Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu data de 03.12.2007 de la sediul societăţii. 
După completarea şi semnarea procurii speciale de către acţionar exemplarul original se va depune  
la sediul societăţii până la data de 13.12.2007 (dată de înregistrare la registratură). Reprezentarea 
acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte persoane decât acţionarii, 
cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială conform reglementărilor CNVM.  
 
În cazul în care la data de 15.12.2007 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii a 
lucrărilor şedinţei, următoarea adunare generală ordinară a acţionarilor va avea loc în data de 16.12.2007, în 
locul şi la ora indicată pentru prima convocare. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul SOCIETĂŢII COMERCIALE SIRETUL PAŞCANI SA, din 
Paşcani, str. Moldovei, nr. 19, telefon 0232/719151, 0332/402925 
 
 
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 

PREŞEDINTE, 
EC. POPA GAVRIL 

 


