
 
 
 
 
 
 

Nr.    7493 / 24.09.2007 
Catre: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

Data raportului: 24.09.2007 
 
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  21.09.2007  sau 22.09.2007,  ş i-au  desfăşurat  lucrările  la  
a doua convocare,  în   data  de  22.09.2007,  ora  10,  respectiv  ora  12, ca urmare a neindeplinirii 
cvorumului la prima convocare. 

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 80.985.392 acţiuni, reprezentând 51,01 %  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  31.08.2007,   
ţinut   de   către   S.C.   Depozitarul   Central   S.A.   Bucureşti.    

Cu   cvorumul   şi   cu   majoritatea   necesare,   consemnate   în   procesul-verbal   de şedinţe din 
22.09.2007,  încheiat   cu   ocazia   lucrărilor Adunării Generale  Ordinare şi Extraordinare a Actionarilor S.C. 
SIRETUL PASCANI S.A, având  în vedere ordinea de zi proropusă 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.  2213/14.08.2007 si completarea din nr. 2238/24.08.2007,   în    ziarul “ Ziua de Iaşi”  nr. 
2822/15.08.2007 si completarea din nr. 2830/24.08.2007,  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 EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR de la S.C. SIRETUL 
PAŞCANI S.A. întrunită în şedinţă la data de mai sus, în conformitate cu Legea nr.31/1900 R şi Legea 
441/2006 emite următoarea hotărâre : 
 
 

HOTĂRÂREA NR.118 din 22.09.2007 
           
Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C Siretul Paşcani S.A ,după cum urmează :  
 
1.1 Articolul 17, aliniatul (1) se va modifica şi va avea următoarea redactare :” S.C. SIRETUL 

PAŞCANI SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 3 până  la 9 membri . 
Numărul membrilor Consiliului de Administraţie va fi impar .” 

1.2 La articolul 18 se va introduce un alineat cu următorul conţinut : „Extinderea obiectului de 
activitate precum şi majorarea capitalului social al S.C  Siretul Paşcani S.A vor fi în sarcina 
Consiliului de Administraţie .” 

1.3  Articolul 19 se va modifica şi va avea următoarea redactare :” Consiliul de Administraţie este 
format din 3 până la 9membri ,  aleşi pentru o perioadă de 4 ani .” 

 
Art.2 Se aprobă data de 10.10.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238, alin.1 din Legea 

nr.297/2004 
 

 
 

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.31/1900 R şi Legea 441/2006 emite 
următoarea hotărâre : 
 

HOTĂRÂREA NR.119 din 22.09.2007 
           
Art.1 Se revocă membrii actualului Consiliu de Administraţie . 
 
Art.2 Se numesc noii membrii ai  Consiliului de Administraţie : 

- d-nul Rusu Costache –membru CA, 
- d-nul Luţac Gheoghe – membru CA, 
- d-nul Chirilă Iuri –membru CA , 
- d-nul Popa Gavril –preşedinte CA , 
- d-na Iftode Gabriela –membră CA , cetăţean român , născută la data de 13 Martie 1964 în 

Mun. Fălticeni , Jud. Suceava , domiciliată în Mun.Paşcani , Jud. Iaşi , str. Mihail  
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Kogălniceanu , nr.30, bl.I, sc.B, ap.1 , Jud.Iaşi , identificat cu CI seria MX,nr.227301. eliberat 
de Poliţia Mun. Paşcani , 
 urmare a votului exercitat în conformitate cu prevederile Actului constitutiv. 

Durata mandatului actualului Consiliu de Administraţie este până la data revocării acestuia de 
către AGA , dar nu mai mult de 4 ani . 
 

Art.3 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007. 
 
Art.4 Se aprobă data de 10.10.2007 ca dată de înregistrare în conformitate cu art.238, alin.1 din Legea 
nr.297/2004 
 

 
                           Preşedinte AGA,                                                 Secretar AGA, 
                      Dan Adrian BERINDE                                             Rodica Niţă 
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