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                                           RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006 

 

• DESTINATARUL RAPORTULUI:  Bursa de Valori Bucureşti 
• DATA RAPORTULUI:  06.11.2007 
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A. 
• SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR 
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224 
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI 
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB 
  

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:     

 

1. Hotărâri AGA E 

2. Hotărâri AGA O 

 

 

1. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor convocată pentru data de 05 Noiembrie 2007, 
orele 12,00, cu participarea unui procent de   80   % din capitalul social , hotărăşte : 

1.- Se  aprobă următoarele modificări ale  ACTULUI  CONSTITUTIV al societăţii  : 

             Art.17 alin.1 şi 2  se modifică şi va avea următorul cuprins : 
             “(1)Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administraţie ori de câte                                             
ori este nevoie. Consiliul de administraţie este obligat să convoace adunarea generală, în termenele 
prevăzute de legea societăţilor comerciale : 

a) la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, 
dacă cererea cuprinde dispoziţii care intră în atribuţiile adunării ; 

b) la cererea auditorului financiar extern, dacă acesta , în urma verificărilor făcute la solicitarea 
acţionarilor deţinând cel puţin ¼ din capitalul social a găsit-o întemeiată ; 

c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv. 
(2) Convocarea va fi publicată în Monitorul oficial şi într-unul din ziarele mai răspândite din 
localitatea în care se află sediul societăţii” 
 Art. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
“Societatea este administrată de un consiliu de administraţie alcătuit din 5 ( cinci ) administratori, 
reeligibili, temporari şi revocabili. 
Numărul administratorilor nu poate scădea sub 3. Administratorii vor încheia o asigurare de daune 
faţă de societate. 
Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi. 
Sunt membri neexecutivi ai consiliului de administraţie cei care nu sunt numiţi directori. 
Durata mandatului consiliului de administraţie este de cel mult 4 ani. 
Durata mandatului unui administrator nu va depăşi durata mandatului consiliului de administraţie 
în care a fost ales. 
În caz de vacanţă a unui post de administrator, consiliul de administraţie, cu unanimitatea 
voturilor membrilor în funcţie, va numi un administrator provizoriu în funcţia vacantă, până la 
întrunirea adunării generale ordinare. 
Dacă numărul administratorilor, ca efect al vacanţei unor posturi , scade sub numărul minim de 3, 
administratorii rămaşi  sunt  obligaţi să convoace de îndată adunarea generală ordinară pentru 
completarea consiliului de administraţie. 



Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, orice parte interesată poate cere Tribunalului 
să numească o persoană împuternicită cu convocarea adunării.” 
 
 Art. 23 alin. 2, 7, 8, 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins  . 
 
 
“ (2) Preşedintele consiliului de administraţie este numit şi revocat prin hotărâea adunării generale 
ordinare. Preşedintele consiliului de administraţie poate fi şi director general al societăţii, calitate 
în care asigură conducerea societăţii, aducând la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale 
consiliului de administraţie, în limitele obiectului de activitate al societăţii.  
  (7) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin ¾ 
din membrii acestuia. Administratorii sunt obligaţi să participe personal la şedinţele consiliului de 
administraţie. 
  (8) Deciziile se adoptă cu majoritatea de 2/3 din administratorii prezenţi. 
  (9) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui va prevala numai cu condiţia ca astfel să se 
întrunească majoritatea prevăzută de alin. (8). 

            (10) Punctele de pe ordinea de zi a consiliului de administraţie care nu au întrunit majoritatea 
prevăzută de alin.(8) sau după caz, (9) sunt considerate respinse.” 

Art. 40 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
“ Actul constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990, republicată şi modificată. 
Orice clauze ale actului constitutiv care ar fi contrare dispoziţiilor imperative ale acestei legi îşi 
încetează efectele. 
    Clauzele din Actul constitutiv contrare sau incompatibile cu modificările aduse acestuia prin 
prezenta hotărâre sunt implicit modificate sau, după caz, abrogate, prezenta hotărâre fiind 
aplicabilă cu prioritate.  

  
            2.- Se aprobă  Actul Constitutiv al societăţii, în forma actualizată după modificări.  

 

 3.- Se aprobă împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie ,d-l Păsulă Sorin, în vederea 
semnării actului adiţional cuprinzând modificările actului constitutiv aduse în prezenta şedinţă a 
adunării generale a acţionarilor  şi a formei actualizate a actului constitutiv al societăţii.  

   

      4.-  Se aprobă ca dată de înregistrare data de 21.11.2007 . 

 

  În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate 
şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului  Comerţului, prin grija 
Consiliului de Administraţie al societăţii. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 2.     Adunarea generală ordinară a acţionarilor convocată pentru data de 05 Noiembrie 2007, 
orele 14,00, cu participarea unui procent de 80 % din capitalul social , hotărăşte : 
 

1.- Ca  urmare a modificărillor aduse actului constitutiv al societăţii, se aleg în funcţia de 
administratori în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administraţie,   
următorii : 

d-na MATEŞ SILVIA, cetăţean român, născut la data de 24.10.1944 în localitatea Manasia, 
judeţul Ialomiţa, domiciliată în Oradea, B-dul Dacia nr. 112, bloc B 2, scara B, etaj 5, apartament 48, 
judeţul Bihor ; 



d- l CHIRILĂ  ALEXANDRU, cetăţean român, născut la data de 11.08.1963, în localitatea 
Zău de Câmpie, judeţul Mureş, domiciliat în localitatea Giarmata – Vii, Int. Rozelor nr. 12, judeţul 
Timiş ; 

  
            2.- Ca  urmare a modificărillor aduse actului constitutiv al societăţii, se alege în funcţia de 
preşedinte a consiliului de administraţie, d-l  PĂSULĂ CLAUDIU SORIN  , cetăţean român, născut la  
 
data de 26.03.1968 în localitatea Remeţi, judeţul Bihor, domiciliat în Oradea, str. Sovata nr. 7, bloc D 24, 
etaj 2, apartament 6, judeţul Bihor . 

 

 3. - Adunarea generală ordinară îl  împuterniceşte pe d-l TINCĂU TIBOR să semneze contractele 
de administrare încheiate cu administratorii societăţii.  

 

            4.-  Se aprobă ca dată de înregistrare data de 21.11.2007 . 

 

  În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate 
şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului  Comerţului, prin grija 
Consiliului de Administraţie al societăţii. 

 
 
 

PREŞEDINTE C.A. , 

 

                                                                     ec. Sorin Păsulă 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


