
 
 
 
 
 
 

Nr.  8396/17.12.2007 
Catre: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 şi Legii 297/2004 

Data raportului: 17.12.2007 
 
S.C. SIRETUL PAŞCANI S.A. 

 

Sediul social: str. Moldovei nr.19 , Paşcani , jud. IAŞI 
 

Telefon: 0232/719151: 0332-402925; Fax: 0232-765040 
 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1997826, atribut fiscal R Numar de 

ordine in Registrul Comertului : J22-254-1991 

Capital social subscris si varsat: 15.876.083,60 RON 
 

 
Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor 

 
Adunarea Generala Extraordinară şi Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor S.C. SIRETUL 

PASCANI S.A.  convocate  pentru  datele  de  15.12.2007  sau 16.12.2007,  ş i-au  desfăşurat  lucrările la  
prima convocare,  în   data  de  15.12.2007,  ora  10,  respectiv  ora  12, ca urmare a îndeplinirii cvorumului. 

Convocarea  şi  desfăşurarea  lucrărilor  A.G.O.A.  şi  A.G.E.A.  s-au  efectuat  în  conformitate  cu 
prevederile  Legii  297/2004  ş i  ale  reglementărilor  C.N.V.M.  date  în  aplicarea  acesteia,  ale Legii  
31/1990  republicată,  toate  cu  modificările  ulterioare  şi  cele  ale  Actului constitutiv  al societăţii. 

La   lucrările   Adunării   Generale   Ordinare şi Extraordinare   a   Acţionarilor   au   fost   prezenţi   
un nr. de 12 actionari/reprezentanţi care deţin 58.253.170 acţiuni, reprezentând 36,69 %  din  
capitalul  social. 

La Adunarea   Generală   Ordinară şi Extraordinară   a   Acţionarilor  S.C. SIRETUL PASCANI S.A.,  au 
participat acţionarii care   au  fost  înregistraţi  în  Registrul  acţionarilor la  data  de referinţă  din  23.11.2007,   
ţinut   de   către   S.C.   Depozitarul   Central   S.A.   Bucureşti.    

Cu   cvorumul   şi   cu   majoritatea   necesare,   consemnate   în   procesul-verbal   de şedinţe din 
15.12.2007,  încheiat   cu   ocazia   lucrărilor Adunării Generale  Ordinare şi Extraordinare a Actionarilor S.C. 
SIRETUL   PASCANI S.A, având   în  vedere  ordinea  de  zi propusă de  Consiliul  de  Administraţie   al S.C. 
SIRETUL PASCANI S.A. , astfel  cum  a  fost  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României  -  partea  a  
IV-a, nr.  3243/13.11.2007 si completarea din nr. 3470/23.11.2007,   în    ziarul “ Ziua de Iaşi”  nr. 
2900/14.11.2007 si completarea din nr. 2910/26.12.2007,  şi  pe  website-ul  societăţii la  adresa  
www.siretul.ro  ş i având  în  vedere materialele prezentate,   dezbaterile   şi  propunerile   ce   s-au  făcut  în 
ca dr u l Adu nă r i i  G ener a le   Or dina ră  ş i  E xt r a or d ina ră ,    
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ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR de la S.C. SIRETUL 
PAŞCANI S.A. întrunită în şedinţă la data de mai sus, în conformitate cu Legea 
nr.31/1990  şi Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre : 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 din 15.12.2007 
 
Art.1 Se aprobă programul de producţie şi vânzări pentru anul 2008 previzionat, pentru structura 
actuală a portofoliului de produse, la o valoare estimativă de  14.000.000 RON, respectiv 16.000.000 
RON  şi programul de investiţii pentru rentabilizarea şi relansarea activităţii. Valoarea estimată a 
investiţiilor pentru reducerea cheltuielilor de producţie şi introducerea în fabricaţie a unor produse cu 
profitabilitate crescută este de 1.558.000 EURO. 
 
Art.2 Se aprobă înlocuirea unor bunuri gajate pentru credite bancare cu alte construcţii şi clădiri care 
vor fi stabilite de reprezentanţii BCR, conform raportului prezentat. 

 
Art.3 Se aprobă majorarea salariilor angajaţilor cu 150 RON/brut începând cu data de 01.01.2008. 
 
Art.4 Se aprobă data de 7.01.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin.1 din Legea 
nr.297/2004. 
 
Art. 5 Se împuterniceşte , prin prezenta d-na Niţă Rodica , să efectueze  menţiunile şi să depună 
documentele necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Iaşi . 
 
 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR de la S.C. 
SIRETUL PAŞCANI S.A. întrunită în şedinţă la data de mai sus, în conformitate cu 
Legea nr.31/1990  şi Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre : 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 121 din 15.12.2007 
 

Art.1  Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii în raport cu  dispoziţiile legale în vigoare , 
după cum urmează :  
1.1. ARTICOLUL 13 “Atribuţiile adunării generale a acţionarilor”, alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea 

următoarea redactare:  
“c) stabileşte nivelul remuneraţiilor lunare cuvenite administratorilor şi cenzorilor, dacă acestea nu sunt prevăzute 

prin actul constitutiv”. 
1.2. ARTICOLUL 13 “Atribuţiile adunării generale a acţionarilor”, alineatul (3), litera k) se modifică şi va avea 
următoarea redactare:  
              “k) stabileşte limitele generale ale remuneraţiei suplimentare cuvenite administratorilor care îndeplinesc funcţii 
specifice în cadrul consiliului de administraţie, precum şi limitele generale ale remuneraţiei cuvenite directorului general, 
daca acestea nu sunt prevăzute prin actul constitutiv”. 
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1.3. În cadrul ARTICOLULUI 13 “Atribuţiile adunării generale a acţionarilor”, alineatul (6) se renumerotează şi 
devine (4). 
1.4. ARTICOLUL 13 “Atribuţiile adunării generale a acţionarilor”, alineatul (4), litera r) se modifică şi va avea 
următoarea redactare: 

“r) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea subunităţilor fără personalitate juridicã din structura Societăţii 
Comerciale "SIRETUL PASCANI S.A., precum şi cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, 
agenţii, puncte de lucru, reprezentate sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.” 
1.5. În cadrul ARTICOLULUI 13 “Atribuţiile adunării generale a acţionarilor”, alineatul (4), se introduce litera o), 
care va avea următoarea redactare: 

“o) aprobă încheierea de către administratori a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în 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 Adunării generale a acţionarilor”, alineatul (9) se modifică şi va avea 
următoarea redactare: 

“(9) Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de presedintele sau, în lipsa acestuia, de un alt membru al 
Consiliului de Administraţie, împuternicit în mod special în acest scop de către preşedintele Consiliului de Administraţie, 
care va deschide şedinţa adunării generale şi va desemna un secretar dintre acţionarii prezenţi, precum şi un secretar tehnic 
dintre salariaţii societăţii.” 
1.7. În cadrul ARTICOLULUI 15 “Organizarea Adunării generale a acţionarilor”, după alineatul (9) se introduce 
alineatul (10), care va avea următoarea redactare: 

“(10) Membrii Consiliului de Administraţie şi directorul general sunt obligaţi să participle la adunările generale ale 
acţionarilor.” 
1.8. ARTICOLULUI 17 “Organizarea ”,  alineatul (2) se modifică şi va avea următoarea  redactare: 

“(2) Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pentru o perioadă de cel 
mult 4 ani şi pot fi revocaţi de aceasta.” 
1.9. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (3) se modifica si va avea urmatoarea redactare: 

“(3) Membrii consiliului de administraţie sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 3000 lei, şi pot avea şi calitatea de acţionar. 

Membrii consiliului de administraţie care sunt însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul acestui organ (preşedintele 
consiliului de administraţie, membrii unor comitete consultative, etc.) beneficiază de o remuneraţie suplimentară pe durata 
îndeplinirii funcţiei, al cărei cuantum va fi stabilit de către consiliul de administraţie în cadrul următoarelor limite generale: 
minim 1500 lei si maxim 2000 lei.” 
1.10. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (8) se modifică şi va avea următoarea redactare: 

„(8) Conducerea societăţii comerciale „SIRETUL PASCANI” SA se asigură de către Consiliul de administraţie, 
compus din 3 pana la 9 membri, persoane fizice sau juridice, aleşi de Adunarea generală ordinară a acţionarilor. Membrii 
Consiliului de Administraţie aleg un preşedinte. Preşedintele Consiliului de Administraţie şi membrii acestuia pot fi 
persoane de cetăţenie sau naţionalitate străină.” 
1.11. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (9) se modifică şi va avea următoarea redactare: 
„Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenşa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de 
administraţie, iar deciziile se iau cu votul majorităţii absolute a membrilor prezenţi.” 
1.12. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (11) se modifică şi va avea următoarea redactare: 
„(11) Procesul-verbal se semnează de către Preşedintele consiliului de administraţie, de către cel puţin un administrator şi de 
secretar.” 
1.13. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (16) se modifică şi va avea următoarea redactare: 

“Membrii consiliului de administraţie trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională, conform dispoziţiilor 
art. 15312 din Legea nr. 31 /1990 modificată şi completată.” 
1.14. ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (18) se modifică şi va avea următoarea redactare: 
 “(18) Consiliul de administraţie poate crea în cadrul sau un comitet consultativ format din 2 membri ai consiliului, 
însărcinat cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domeniul auditului financiar, 
comitet care va înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii sale. 
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 Comitetul de audit este format numai din administratori neexecutivi, şi cel puţin un membru trebuie să deţină 
experienţa în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.” 
1.15. În cadrul ARTICOLULUI 17 “Organizarea”, dupa alineatul (18) se introduce alineatul (19), care va avea 
următoarea redactare: 
 “(19) Directorii şi auditorii financiari şi/sau interni pot fi convocaţi la orice întrunire a consiliului de administratie, 
întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.” 
1.16. ARTICOLUL 18 “Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi”, 
punctul A, se modifică şi va avea următoarea redactare: 
    “A. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:  
a) aprobã structura organizatoricã şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Societăţii Comerciale "SIRETUL 
PASCANI" - S.A.; 
b) aprobă extinderea obiectului de activitate al societăţii; 
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 
competenţă prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv; 
d) aprobã delegările de competentã pentru directorul general şi pentru persoanele din conducere, în vederea executării 
operaţiunilor Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A. ; 
e) supune anual aprobării 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 şi 
pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi 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 şi mediu şi 
aprobã eliberarea garanţiilor; când este cazul solicită aprobarea adunării generale a acţionarilor pentru asemenea situaţii; 
h) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii Comerciale "SIRETUL PASCANI" - S.A.; 
i) negociază contractul colectiv de muncã , direct şi/sau prin mandatarea directorului general şi a comitetului director şi 
aprobã statutul personalului; 
j) aprobă executarea de investiţii suplimentare faţă de cele aprobate de Adunarea generală a acţionarilor în cadrul bugetului 
de venituri şi cheltuieli, cu o valoare de până la 25% din valoarea activelor nete ale societăţii;  
k) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară; 

      l) numeşte, revocă şi stabileşte remuneraţia directorului general, şi supraveghează activitatea acestuia; 
m) pregăteşte raportul anual, organizează adunarea generală a acţionarilor şi implementează hotărârile acesteia; 
n) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei; 
o) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor, care sunt prevăzute de legislaţia in vigoare.” 

1.17. ARTICOLUL 18 “Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor 
executivi”, punctul B, alineatul (2), literele i) şi j) se modifică şi vor avea următoarea redactare: 
“i) aprobã operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului act constitutiv; 
j) aprobã operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri potrivit competenţelor legale şi ale prezentului act constitutiv.” 

1.18. În cadrul ARTICOLULUI 18 “Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale 
directorilor executivi”, punctul B, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), care va avea următoarea redactare: 

“(3) Remuneraţia lunară a directorului general va fi stabilită de către consiliul de administraţie, în cadrul 
următoarelor limite generale: minim 5000 lei şi maxim 7000 lei.  

În cazul în care directorul general este şi administrator, remuneraţia totală a acestuia (atât cea primită în calitate de 
administrator, cât şi cea primită în calitate de director general) se aprobă de către consiliul de administraţie, în limitele 
generale menţionate mai sus.” 

1.19. ARTICOLUL 20 “Auditul financiar / auditul intern”, alineatul (3), se modifică şi va avea următoarea 
redactare: 

“(3) Societatea Comercialã "SIRETUL PASCANI" - S.A. va organiza auditul intern, care se va desfăşura potrivit 
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.” 
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1.20. În cadrul ARTICOLULUI 20 “Auditul financiar / auditul intern”, alineatele (4) (al 2-lea alineat (4), 

întrucât din eroare a fost trecut alineatul (4) de 2 ori), (5), (8) si (9) se elimină, iar alineatele (6) si (7) se 
renumerotează şi vor avea următoarea redactare: 

“(5) Auditorul- prin reprezentanţii săi va îndeplini atribuţiunile prevăzute în contractele încheiate, prin prezentarea 
la sediul societăţii. 

(6) Auditorii iau parte la adunările generale şi extraordinare ale acţionarilor, fără drept de vot.” 
1.21.  ARTICOLUL 28 “Asocierea”, alineatul (2), se modifică şi va avea următoarea 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 şi 
obiectului sãu de activitate, cu aprobarea prealabilă a adunării generale extraordinare a acţionarilor.” 

1.22. În cadrul ARTICOLULUI 28 “Asocierea”, alineatul (3) se elimină. 
 

Art.2   Se aprobă valorificarea prin vânzare a următoarelor active neutilizate din patrimoniul societăţii:  
− Hala de producţie P+3 ,  
− Magazin P+4 ,  
− Corp fabricaţie caşerat +Uzina aer condiţionat ,  
− Hala Jacquard +  Uzina aer condiţionat ,  
− Sera +Hala cartoane cu anexe  
− Teren în suprafaţă de 9715 mp.          

 
 Art. 3  Se aprobă  înfiinţarea societăţii S.C. Siret Nord Est S.R.L în care S.C. Siretul Paşcani are 
calitatea de unic asociat cu cotă de participare la capitalul social de 100% şi al cărei capital social va fi 
de 10.000 RON. 
 
Art. 4  Se aprobă  data de 07.01.2008 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 1 din 
Legea nr. 297/2004. 
 
Art. 5  Se împuterniceşte, prin prezenta d-na Niţă Rodica, să efectueze  menţiunile şi să depună 
documentele necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Iaşi . 
 

 
                           Preşedinte AGA,                                                 Secretar AGA, 
                              Popa Gavril                                                        Rodica Niţă 
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