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CATRE : Bursa de Valori Bucuresti, serviciul "Tranzactionare si Supravegherea Pietei"  

     Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare   
DATA : 29.10.2007    
 

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma derularii 
"Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor" din data 25/26.10.2007.  
 

RAPORT CURENT  

conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006 
 

Data raportului: 29.10.2007 
Denumirea societatii comerciale: SC UAMT SA  
Sediul social: ORADEA, 410605 Str.Uzinelor Nr.8, jud.Bihor 
Nr.telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677 / 0259 462 066; 0359 401676 
Codul de inregistrare fiscala la Oficiul Registrului Comertului: RO 54620 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/173/1991 
Capital social subscris si varsat: 11.288.451,15 lei 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti 
 
I. Eveniment important de raportat: 

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC UAMT SA Oradea din data 

de 25/26.10.2007. 

Ordinea de zi a fost urmatoarea: 
1. Modificarea Actului constitutiv al societatii in conformitate cu Legea societatilor comerciale 

Nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006 si prin OUG nr.82/2007, la zi, dupa cum 
urmeaza: 
• Delegarea de catre Consiliul de Administratie a conducerii executive a societatii catre un 

director executiv, membru al Consiliului de Administratie 
• Incetarea de drept, de la data acceptarii mandatului, a contractelor individuale de munca 

ale administratorilor, incheierea intre aceste persoane si societate de contracte de 
administrare/management, nominalizarea persoanei mandatate de societate cu negocierea 
si semnarea acestor contracte si stabilirea limitelor de competenta conferite prin mandat 
administratorilor/directorilor; 

• Actualizarea Actului constitutiv al societatii, conform legislatiei in vigoare, cu 
modificarile la zi, in urmatoarea succesiune: 
Art.7. Capitalul social 

se modifica si va avea urmatorul continut (conform Legii nr.348/14.07.2004) 

Capitalul social este de 11.288.451,15 lei, impartit in 25.085.447 actiuni 
nominative cu valoare nominala de  0,45 lei/actiune.  

Astfel la data de referinta 19.06.2007, structura actionariatului se prezinta astfel: 
Total actiuni 25.085.447 din care : 
- As."PAS-UAMT": 14.081.168 actiuni reprezentand 56,1328 % . 
- Persoane fizice: 10.349.209 actiuni reprezentand 41,2558% 
- Persoane juridice: 655.070 actiuni reprezentand 2,6114%. 
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Dupa forma de proprietate, capitalul social este proprietate integral privata . 
Art.14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, 

alin.(3) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.117 alin.(2) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Adunarea Generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in 
conformitate cu dispozitiile din statut. Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai 
mic de 30 zile de la publicarea convocarii. 
Art.15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor 

alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.112 alin.(1) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta 
actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. 
Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.112 alin.(2) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor 
prevazute la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa 
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de 
cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.  
alin.(3) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.115 alin.(1) si (2) din 

Legea nr.31/1990, modificata) 

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la 
prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de 
drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o 
cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor 
detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal 
de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a 
formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de 
cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 
Art.16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor 

alin.(5) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.134 alin.(1) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul 
de a se retrage din societate şi de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, 
numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: 
a) schimbarea obiectului principal de activitate; 
b) mutarea sediului societatii in strainatate; 
c) schimbarea formei societatii; 
d) fuziunea sau divizarea societatii. 
Art.17. Organizare 

alin.(9) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.143
2
 alin.(4) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Directorul General, in 
masura in care i s-au delegat atributii de conducere de catre Consiliul de Administratie, in 
baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor, sau in lipsa 
lui de catre un membru, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele 
care o angajeaza fata de terti. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de 
reprezentare a societatii in raporturile cu directorii. 
alin.(14) se elimina si se inlocuieste cu (conform art.153

12
 alin.(4) din Legea nr.31/1990, 

modificata) 

Persoana numita in una dintre functiile de administrator, director/manager executiv 
trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. 
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Art.18 Atributiile Consiliului de Administratie si ale Directorului General 

la litera B se adauga un nou aliniat (conform art.143
2
 alin.(4) din Legea nr.31/1990, 

modificata) 

l) detine puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii in baza si in limitele 
imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de 
Administratie 

2. Delegarea unei persoane mandatate sa voteze in adunarile generale ale societatilor comerciale 
la care UAMT SA detine participatie sau va detine participatii. 

3. Dezbaterea si luarea unei decizii privind posibila participare a UAMT SA in alte societati 
comerciale pe profile: transporturi rutiere, reprezentante auto, ambutisari la rece, proiectare, 
executii SDV-uri, acoperiri de protectie, in limita a minim 20% din capitalul social propus. 

4. Contractarea de credite in conditii financiare favorabile pentru activitatea de investitii, pana la 
echivalentul de 3,5 milioane € pentru anul 2007/2008 si garantarea cu active din patrimoniul 
societatii. 

5. Aprobarea mentinerii valabilitatii liniilor credit actuale contractate de societate pentru 
activitatea curenta. 

 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata în conformitate cu prevederile 

legale, în Monitorul Oficial, partea a IV, nr. 2449/19.09.2007, nu s-a desfasurat la prima 
convocare, respectiv 25.10.2007, datorita neandeplinirii conditiilor de cvorum prevazute de Actul 
constitutiv . 

La a doua convocare care a avut loc in data de 26.10.2007 au fost intrunite conditiile de 
reprezentare pentru validarea deliberarilor conform prevederilor actului constitutiv. Hotararile s-au 
luat de actionarii reprezentand 14.675.414 actiuni, adică 58,5020% din capitalul social. 

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si 
ale statutului constata ca aceasta a fost convocata legal si ca toate documentele supuse dezbaterii 
au fost puse la dispozitia actionarilor. 
 
Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost luate urmatoarele 

HOTARARI: 

 
1. Se aproba in unanimitate de voturi modificarile actului constitutiv mentionate in 

convocator, mai putin art.15 (alin.1) unde d-na Pop Magdalena, care detine 0,0030% din 

capitalul social, s-a abtinut de la vot. Astfel: 
1.1. Menţinerea Consiliului de Administraţie din domnii Ioan STANCIU - preşedinte, Mircea 
Vasile CRIŞAN şi Horia Adrian STANCIU - membrii. 

  Delegarea conducerii executive a societatii catre un Director General, membru al 
Consiliului de Administratie, in persoana domnului Horia-Adrian STANCIU. 
 
1.2. Incetarea de drept, de la data acceptarii mandatului a contractelor individuale de munca 
ale administratorilor şi încheierea între aceste persoane şi societate de contracte de 
administrare/management. 

 Pentru încheierea contractelor de administrare între societate şi domnii Ioan STANCIU şi 
Mircea Vasile CRISAN se mandatează domnul Horia Adrian STANCIU. 

 Pentru încheierea contractului de management al domnului Horia Adrian STANCIU, se 
mandatează Preşedintele Consiliului de Administraţie, domnul Ioan STANCIU. 

Contractele de administrare şi management se vor încheia respectându-se în totalitate 
prevederile legale în vigoare, cât şi nivelele de salarizare avute în mandatul anterior. 
 
1.3. Art.7. Capitalul social   
se modifica si va avea urmatorul continut (conform Legii nr.348/14.07.2004) 
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Capitalul social este de 11.288.451,15 lei, impartit in 25.085.447 actiuni 
nominative cu valoare nominala de  0,45 lei/actiune.  
Astfel la data de referinta 19.06.2007, structura actionariatului se prezinta astfel: 
Total actiuni 25.085.447 din care : 

- As."PAS-UAMT": 14.081.168 actiuni reprezentand 56,1328 % . 
- Persoane fizice: 10.349.209 actiuni reprezentand 41,2558% 
- Persoane juridice: 655.070 actiuni reprezentand 2,6114%. 

Dupa forma de proprietate, capitalul social este proprietate integral privata . 
 

1.4. Art.14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, 
alin.(3) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.117 alin.(2) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Adunarea Generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in 
conformitate cu dispozitiile din statut. Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai 
mic de 30 zile de la publicarea convocarii. 

 
1.5. Art.15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor 

alin.(1) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.112 alin.(1) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta 
actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. 
Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
alin.(2) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.112 alin.(2) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor 
prevazute la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa 
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de 
cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.  
alin.(3) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.115 alin.(1) si (2) din 

Legea nr.31/1990, modificata) 

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la 
prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de 
drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o 
cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor 
detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal 
de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a 
formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de 
cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 

 
1.6. Art.16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor 

alin.(5) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.134 alin.(1) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul 
de a se retrage din societate şi de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, 
numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: 

a) schimbarea obiectului principal de activitate; 
b) mutarea sediului societatii in strainatate; 
c) schimbarea formei societatii; 
d) fuziunea sau divizarea societatii. 

 
1.7. Art.17. Organizare 
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alin.(9) se modifica si va avea urmatorul continut (conform art.1432 alin.(4) din Legea 

nr.31/1990, modificata) 

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Directorul General, in baza 
atributiilor de conducere care i s-au delegat de catre Consiliul de Administratie, in baza si 
in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor, sau in lipsa lui, de 
catre Preşedintele Consiliului de Administraţie. Cel ce reprezinta societatea, semneaza 
actele care o angajeaza fata de terti. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de 
reprezentare a societatii in raporturile cu directorii. 
alin.(14) se elimina si se inlocuieste cu (conform art.153

12
 alin.(4) din Legea nr.31/1990, 

modificata) 

Persoana numita in una dintre functiile de administrator sau director executiv 
trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. 

 
1.8. Art.18 Atributiile Consiliului de Administratie si ale Directorului General 

la litera B se adauga un nou aliniat (conform art.1432 alin.(4) din Legea nr.31/1990, 

 modificata) 

l) detine puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii in baza si in limitele 
imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de 
Administratie. 
 

2. Se aproba in unanimitate de voturi mandatarea in adunările generale ale societăţilor 

comerciale la care UAMT SA deţine participaţie sau va deţine participaţie, a uneia din 

următoarele persoane: d-na Lavinia-Eugenia LIANU identificată cu CI seria XH 

nr.177432, eliberată de Poliţia Mun.Oradea la data de 24.10.2001 sau dl. Radu-Lucian 

MAZILESCU identificat cu CI seria XH nr.515045 eliberat de SPCLEP Oradea la data 

de 04.09.2007 si  care isi vor exercita mandatul lor în mod valabil separat. 

3. Se aproba in unanimitate de voturi participarea UAMT SA în societăţi comerciale cu 

activitate de: transporturi rutiere, reprezentanţe auto, ambutisari la rece, proiectare-

executie SDV-uri, acoperiri de protecţie, în limita a minim 20% din capitalul social 

propus. 

4. Se aproba in unanimitate de voturi contractarea de societate doar de credite pentru 

tehnologizare în condiţii financiare favorabile pană la echivalentul de 3,5 milioane Euro 

pentru anul 2007/2008 şi garantarea cu active din patrimoniul societatii. 

5. Se aproba in unanimitate de voturi menţinerea valabilităţii liniilor de creditare actuale 

necesare activităţii curente. 

6. Se aproba in unanimitate de voturi data de 14.11.2007, ca data de inregistrare pentru 

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA. 
 
 

Presedinte CA, 
Ioan STANCIU 


