
 

S.C. NICOLINA S.A. 
Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.U.I. 1964853 Atribut fiscal: R 

Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iaşi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro 

Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701,806702 

Cont:  B.R.D. SUC. IAŞI IBAN – RO74BRDE240SV09549102400;   

B.C.R. Suc. Iaşi IBAN – RO26RNCB0175033579070001;  Trezoreria Iaşi RO59TREZ4065069XXX002296

 
 

 
 
 

CONVOCARE, 
 
 

 În baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată, instrucţiunilor şi Regulamentelor 

CNVM, Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Nicolina S.A. Iaşi convoacă 

Adunarea Generală a Acţionarilor (înregistraţi la Depozitarul central al  Acţionarilor până la 

sfârşitul zilei de 01.07.2009), în şedinţă Extraordinară în ziua de 09.07.2009, ora 1000, la 

sediul S.C. Nicolina S.A. Iaşi, cu următoarea Ordine de zi: 

 

1. Aprobarea modificării statutului S.C. NICOLINA S.A. Iaşi, inclusiv în forma de „act 

constitutiv”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006, şi OUG nr. 82/2007, privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale şi a altor acte 

normative incidente, cu următorul cuprins : 

 
 
 

ACT CONSTITUTIV  
AL 

S.C. NICOLINA S.A. IASI 
 
 
 

 
CAPITOLUL I 
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA 
 
Art.1. Denumirea societatii 
(1) Denumirea societatii este Societatea comerciala NICOLINA S.A. Iasi 
(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, 
emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, 
numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale 
emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de 
legislatia din domeniu.  
(3) Societatea are drept emblema numele societatii: NICOLINA, scris cu litere albastre si 
litera N cu prelungire, încadrat într-o elipsa galbena cu contur negru, sau scris cu litere negre 
si litera N cu prelungire, încadrat într-o elipsa alba cu contur negru. 
Art.2. Forma juridica si tipul societatii 



(1) Societatea comerciala NICOLINA  Iasi este persoana juridica romana, avand forma 
juridica de societate pe actiuni detinuta public, emitenta de valori mobiliare. Aceasta  isi 
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv. 

Art.3. Sediul societatii 
(1) Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Iasi, strata Mitropolit Varlaam nr. 
54. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii 
adunarii generale a actionarilor, potrivit legii. 
(2) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati 
din tara si strainatate. 
Art.4. Durata societatii 
 (1) Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului 
Comertului. 
 
CAPITOLUL II 
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 
 
Art.5. Scopul societatii este realizarea de profit rezultat din comercializarea produselor şi 
serviciilor proiectate/asimilate şi fabricate de societate în urma desfasurarii activitatilor 
mentionate în obiectul de activitate. 
Art.6. Obiectul de activitate al societatii este : 
Din grupa (289) – Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică: 
(2892) - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţie. Această clasă include:  
- fabricarea de elevatoare şi benzi transportoare cu acţiune continuă, pentru lucrări 

subterane;  
- fabricarea de maşini de forat, tăiat, săpat tuneluri etc.;  
- fabricarea de maşini de separare, sortare, cernere etc. pentru materiale minerale;- 
- fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului şi mortarului;  
- fabricarea de utilaje pentru construcţii: buldozere, gredere, screpere, compresoare, 

nivelatoare, maşini de curăţat zăpada etc.;  
- fabricarea de utilaje pentru baterea şi scoaterea piloţilor; maşini de tencuit; maşini de 

asfaltat etc.;  
- fabricarea de lame pentru buldozere. 
- Activităţi secundare codificate CAEN  
Din grupa (245) – Turnarea metalelor; (2451) – Turnarea fontei; (2452) – Turnarea oţelului; 
(2453) – Turnarea metalelor neferoase uşoare; (2454) – Turnarea altor metale neferoase;  
Din grupa (251) – Fabricarea de construcţii metalice; (2511) – Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; (2512) – Fabricarea de uşi şi ferestre 
din  metal;  
Din grupa (252) – Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice: (2529) – 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;  
Din grupa (255) – Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; 
metalurgia pulberilor: (2550) – Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare 
plastică: metalurgia pulberilor;  
Din grupa (256) – Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază 
de plată sau contract: (2561) – Tratarea şi acoperirea metalelor; (2562) – Operaţiuni de 
mecanică generală;  
Din grupa (257) – Producţia de unelte şi articole de fierărie: (2572) – Fabricarea articolelor 
de feronerie ; (2573) - Fabricarea uneltelor ; 
Din grupa (259) – Fabricarea altor produse prelucrate din metal: (2594) – Fabricarea de 
şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe;  
Din grupa (281) – Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală: (2812) – Fabricarea 
de motoare hidraulice; (2813) – Fabricarea de pompe şi compresoare; (2814) – Fabricarea 
de articole pentru robinetărie; (2815) – Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi 
a elementelor mecanice de transmisie;  
Din grupa (282) – Fabricarea altor  maşini şi utilaje  de utilizare generală: (2821) – 
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor; (2822) – Fabricarea echipamentelor de 
ridicat şi manipulat; (2829) – Fabricarea altor maşini de utilizare generală n.c.a.;  



Din grupa (283) – Fabricarea  maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere: 
(2830) – Fabricarea  maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;  
Din grupa (284) – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte: 
(2849) – Fabricarea altor maşini unelte n.c.a. 
Din grupa (271) – Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor 
electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii: (2712) – Fabricarea aparatelor 
de distribuţie şi control a electricităţii;  
Din grupa (279) – Fabricarea altor echipamente electrice: (2790) – Fabricarea altor 
echipamente electrice. 
Din grupa (291) - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier: (2910) – Fabricarea 
autovehiculelor de transport rutier 
 Din grupa (292) – Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 
semiremorci: (2920) – Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 
semiremorci;  
Din grupa (293) – Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de 
autovehicule: (2932) – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule;  
Din grupa (302) – Fabricarea materialului rulant: (3020) – Fabricarea materialului rulant;  
Din grupa (331) – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi 
echipamentelor: (3311) – Repararea articolelor fabricate din metal; (3312) - Repararea 
maşinilor; (3314) – Repararea echipamentelor electrice; (3317) – Repararea si întreţinerea 
altor echipamente de transport n.c.a.; (3319) – Repararea altor echipamente 
Din grupa (381) – Recuperarea deşeurilor: (3832) – Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate. 
Din grupa  (431) – Lucrări de demolare şi pregătire a terenului: (4311) – Lucrări de demolare 
a construcţiilor; (4312) – Lucrări de pregătire a terenului 
Din grupa (421) – Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate : (4211) – Lucrări de 
construcţie a drumurilor şi autostrăzilor 
Din grupa (439) – Alte lucrări speciale de construcţii: (4399) – Alte lucrări speciale de 
construcţii n.c.a. 
Din grupa (461) – Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata: (4612) – Intermedieri în 
comerţul cu combustibil, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; (4613) – 
Intermedieri în comerţul cu ridicata cu material lemnos şi materiale de construcţii; (4614) – 
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 
Din grupa (467) – Comerţ cu ridicata specializat al altor produse: (4673) – Comerţ cu ridicata 
a materialului lemnos, a materialelor de construcţii şi a echipamentelor sanitare; (4677) – 
Comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor. 
Din grupa (466) – Comerţ cu ridicata a altor maşini, evenimente şi furnituri: (4662) – Comerţ 
cu ridicata a maşinilor unelte; (4663) – Comerţ cu ridicata a maşinilor pentru industria minieră 
şi construcţii; (4669) – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
Din grupa (479) – Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, 
chioşcuri şi pieţe: (4799) – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor 
Din grupa (562) – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru echipamente şi alte servicii de 
alimentaţie : (5629) – Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 
Din grupa (494) – Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare : (4941) – Transporturi 
rutiere de mărfuri 
Din grupa (521) – Depozitări: (5210) – Depozitări 
Din grupa (799) – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică: (7990) – Alte servicii de 
rezervare şi asistenţă turistică. 
Din (649) – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri 
de pensii: (6491) – Leasing financiar 
Din grupa (773) – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşii, echipamente şi bunuri 
tangibile: (7732) – Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru 
construcţii; (7739) – Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşii, echipamente şi bunuri 
tangibile n.c.a. 



Din grupa (620) – Activităţi şi servicii în tehnologia informaţiei: (6201) – Activităţi de realizare 
a soft-ului la comandă; (6202) – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; (6203) – 
Activităţi de gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; (6209) – Alte servicii şi activităţi 
privind tehnologia informaţiei; 
Din grupa (702) – Activităţi de consultanţă în management : (7022) – Activităţi de consultanţă 
pentru afaceri şi management 
Din grupa (712) – Activităţi de testări şi analize tehnice: (7120) – Activităţi de testări şi 
analize tehnice. 
Din grupa (711) – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate 
de acestea: (7112) – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 
Din grupa (741) –Activităţi de design specializat: (7410) – Activităţi de design specializat 
Din grupa (855) – Alte forme de învăţământ : (8559) – Alte forme de învăţământ n.c.a. 
Activităţi secundare necodificate CAEN : - Efectuarea operaţiunilor de import-export prin 
reprezentanţe şi magazine proprii pe piaţa internă şi internaţională a utilajelor din patrimoniul 
societăţii, bunurilor de larg consum, produselor alimentare şi bunurilor petru investiţii; - 
Efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior, colaborare directă cu bănci de comerţ exterior, 
efectuarea operaţiunilor de fond valutar putând participa şi conveni la operaţiuni de credit. 
 
CAPITOLUL III 
CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE 
 
Art.7. Capitalul social 
(1) Capitalul social al societăţii este de 8837825,00 lei RON, in intregime subscris şi vărsat 
de acţionari, împărţite  in 3535130 acţiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare 
acţiune, fiind repartizat pe acţionari astfel: 

- A.V.A.S. cu sediul in Bucuresti, strada Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu, nr. 50, 
sector 1 – număr acţiuni 2.010.552, în valoare totală de 5.026.380 lei, 
reprezentând 56,8735 % din capitalul social; 

- Asociaţia Salariaţilor „Nicolina” cu sediul in Iaşi, strada Mitropolit Varlaam, nr. 54, – 
număr acţiuni 872.867, în valoare totală de 2.182.167,50 lei, reprezentând 
24,6912 % din capitalul social; 

- S.I.F. II Moldova cu sediul in Bacău, strada Trotuş, nr. 5, – număr acţiuni 561.610, 
în valoare totală de 1.404.025 lei, reprezentând 15,8865 % din capitalul social; 

- Acţionari persoane juridice – număr acţiuni 8.323, în valoare totală de 20.807,5 lei, 
reprezentând 0,2354 % din capitalul social; 

- Acţionari persoane fizice – număr acţiuni 81.778, în valoare totală de 204.445 lei, 
reprezentând 2,3133 % din capitalul social. 

(2) Pot deveni actionari orice persoane care dobandesc in mod licit actiuni emise de 
societate, in conditiile legii. 
(3) Structura actionariatului este cea inregistrata in Registrul actionarilor din evidenta 
societatii de registru independent si la Oficiul Registrului Comertului. 
Art.8. Actiunile 
(1) Actiunile societatii sunt nominative. 
(2) Valoarea nominala a unei actiuni de 2,5 lei. 
(3) Actiunile nominative sunt emise in forma dematerializata. 
(4) Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor printr-o societate de registru 
independent, autorizata, conform reglementarilor legale. 
(5) Societatea va respecta cerintele de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si ale 
pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de aceasta. 

Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social 
(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale a 
actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. 
Art.10. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni 
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in 
adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, 
dreptul de a participa la distribuirea dividendelor si alte drepturi, conform prevederilor 
prezentului Statut si dispozitiilor legale. 



(2) Detinerea unei singure actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv. 
(3) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se 
transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau 
de mandatarii lor. 
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate 
pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite 
potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. 

Art.11. (1) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii 
raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin. 
(2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale 
actionarilor. un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul 
societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti 
cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv. 
Art.12. Cesiunea actiunilor 
(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar 
pentru fiecare actiune. 
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu 
procedura prevazuta de lege. 
 
CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 
Art.13. Atributii 
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii comerciale 
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele 
atributii principale: 
A. Adunarea generala ordinara: 
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice sitiatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul; 
b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie; 
c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa 
revoce auditorul financiar; 
d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de 
administratie; 
e) sa fixeze pentru exercitiul in curs limitele generale pentru remuneratia suplimentara a 
membrilor consiliului de administratie si pentru remuneratia directorilor; 
f) sa stabileasca valoarea minima a asigurarii pentru raspundere profesionala; 
g) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie; 
h) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe 
exercitiul financiar urmator; 
i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale 
societatii. 
B. Adunarea generala extraordinara: 
a) sa hotarasca majorarea capitalului social; 
b) sa hotarasca reducerea capitalului social ori reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni; 
c) sa hotarasca schimbarea obiectului de activitate al societatii; 
d) sa hotarasca schimbarea formei juridice a societatii: 
e) sa hotarasca mutarea sediului societatii; 
f) sa hotarasca fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; 
g) sa hotarasca dizolvarea anticipata a societatii; 
h) sa hotarasca emisiunea de obligatiuni; 
i) sa hotarasca conversia actiunilor dintr-o categoria in cealalta; 
j) sa hotarasca conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la 
purtator in actiuni nominative; 
k) sa hotarasca infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, 
reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; 
l) sa hotarasca conversia unei categorii de obligatiuni in alta categoria sau in actiuni; 
m) sa hotarasca asupra actelor juridice prin care se dobandesc, se instraineaza, se 



inchiriaza, se schimba sau se constituie in garantii bunuri catre sau de la societate, a caror 
valoare individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar depaseste 10% din 
valoarea activelor nete ale societatii, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, 
in conformitate cu legislatia in vigoare; 
n) sa hotarasca asupra actelor juridice prin care  administratorii vor putea, in nume propriu, 
sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri pentru sine de la societate, in conformitate 
cu legislatia in vigoare; 
o) sa hotarasca orice modificare a prezentului Statut sau oricare alta hotarare pentru care 
este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 
(3) Exercitiul atributiilor mentionate la articolul 13 litera B (a), (c), (e) ;i (k) va putea fi delegat 
Consiliului de administratie prin hotararea  adunarii generale extraordinare a actionarilor. 
Delegarea atributiilor prevazute la art. 13 litera B (c) nu poate privi domeniul si activitatea 
principala a societatii. 
 
Art.14. Convocarea adunarii generale a actionarilor 
(1) Adunarea generala a actionarilor este convocata de consiliul de administratie ori de cate 
ori este necesar. 
(2) Termenul de intunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
(3)Consiliul de administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor 
reprezentant, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea 
cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii, 
(4) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in 
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. 
(5) Daca consiliul de administratie, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile 
financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre 
totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din 
valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara 
pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata. 
(6) Consiliul de administratie va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit 
alin.(5) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale 
auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana 
inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In 
cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie ii va informa pe actionari cu 
privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris. 
(7) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la 
incheierea exercitiului financiar. 
(8) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniai, Partea a IV-a, si in unul din 
ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai 
apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in 
vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de 
administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale. 
(9) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu 
mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In 
cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va 
mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si 
calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la 
dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.  
(10) Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, 
convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. 
(11) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi 
actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. 
(12) Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea 
convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul 
in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze 
propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva. 



(13) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie 
publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru 
convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data 
mentionata in convocatorul initial. 
(14) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii  sau in alt loc din 
aceeasi localitate precizat in convocare. 
Art. 15. Organizarea adunarii generale a actionarilor 
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta 
actionarilor care sa detina cel putin o jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile 
adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor 
prevazute la alin. (1), 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. 
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima 
convocare prezenta actionarilor detinand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de 
vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din 
numarul total de drepturi de vot. 
(4) 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 majoritate de cel putin doua treimi din drepturile 
de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 
(5) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre 
presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul. 
(6) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor 
verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, 
procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse 
si indeplinirea tuturor formalitatilor  cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea 
adunarii generale. 
(7) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari 
tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la aliniatul precedent. 
(8) Procesul-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor 
de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, 
dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in 
sedinta. 
(9) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de 
prezenta a actionarilor. 
(10) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale. 
(11) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 
zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
(12) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost 
publicate in conformitate cu dispozitiile art. 14, cu exceptia cazului in care toti actionarii au 
fost prezenti sau reprezentati si nici unul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat 
aceasta hotarare. 
Art.16. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor 
(1) Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. 
(2) Actionarii voteaza, deregula, prin ridicarea de maini. 
(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a 
auditorilor interni, pentru revocarea  lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea 
membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii; 
(4) Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie nu pot vota, in baza 
actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o 
problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. 
Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma 
majoritatea prevazuta de lege sau de statut. 



(5) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau statutului sunt obligatorii chiar 
pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 
(6) Hotararile  adunarii generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie 
in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de 
oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra 
si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei. 
 
CAPITOLUL V  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
 
Art.17. Organigrama 
(1) S.C. NICOLINA Iasi este administrata de un consiliu de administratie compus din 3(trei) 
administratori neexecutivi alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 
(patru) ani. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie va fi independent. 
(2) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile 
pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege 
pentru adunarea generala a actionarilor. 
 (3) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii in functie 
ai consiliului de administratie sau de catre actionari. 
(4) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind 
integritatea morala, calificarea si experienta profesionala prevazute in legislatie si alte 
reglementari legale. 
(5) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul 
societatii. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de 
afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii 
pe baza unor informatii adecvate. In sensul prezentului aliniat prin decizie de afaceri se 
intelege orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea 
societatii. 
(6) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana 
numita trebuie sa o accepte in mod expres. 
(7) Membrii consiliului de administratie vor fi asiguraţi pentru raspundere profesionala. 
(8) Membrii consiliului de administraţie nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În 
cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual 
de muncă este suspendat pe perioada mandatului, urmând a încheia un contract de mandat. 
(9) Incompatibilitatea cu calitatea de membru în consiliul de administraţie este cea prevăzută 
de lege. 
(10) Consiliul de administratie este coordonat de un presedinte, ales de adunarea generala a 
actionarilor, ce poate fi revocat oricand  de catre adunarea generala. 
(11) Presedintele raporteaza adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea 
consiliului de administratie. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. 
(12) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor administratori, consiliul de administratie 
procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale 
ordinare a actionarilor. 
(13) Daca vacanta prevazuta la alin.(12) determina scaderea numarului administratorilor  sub 
minimul legal,administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a 
actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. 
(14) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita 
atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate 
insarcina un alt administrator  cu indeplinirea functiei de presedinte. 
(15) Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a 
actionarilor va proceda la alegerea unui nou membru, pentru ocuparea locului vacant. Durata 
mandatului acestuia este egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului 
predecesorului sau. 
(16) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni si ori de cate ori este 
necesar, la convocarea presedintelui sau conform prevederilor legii; pentru valabilitatea 
deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 membri, iar deciziile se iau prin votul 
majoritatii membrilor prezenti. 



(17) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati in sedinta doar de catre alti 
membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. 
(18) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie, nu poate sau ii este interzis 
sa participe la vot, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi 
drepturi ca presedintele in functie. 
(19) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile 
consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a 
mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura 
in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la 
capitalul autorizat. 
(20) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 
dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz ordinea de zi este stabilita de catre 
autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. 
(21) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor 
cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului 
de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. 
Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de 
urgenta. 
(22) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal care va cuprinde numele 
participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile 
separate. Pentru intocmirea procesului verbal, presedintele consiliului de administratie va 
numi un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. Procesul-verbal este 
semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un administrator. 
Art.18. Atributiile consiliului de administratie 
(1) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate 
directorilor: 
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; 
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; 
d) supravegherea activitatii directorilor; 
e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea 
hotararilor acesteia; 
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolventei. 
(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de 
administratie din partea adunarii generale a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, modificata si completata prin Legea nr.  441/2006. 
(3) Principalele atributii si indatoriri ale consiliului de administratie, cu exceptia celor 
formulate la alin.(1) sunt: 
a) aproba structura organizatorica, numarul de posturi si principiile de remunerare ale 
personalului; 
b) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si normativul de constituire a 
compartimentelor functionale si de productie; 
c) asigura decizionarea si urmarirea executiilor asupra productiei, aprovizionarii, desfacerii si 
celorlalte activitati impuse de realizarea eficienta a scopului si obiectului de activitate; 
d) stabileste responsabilitatile si indatoririle personalului, drepturile si obligatiile salariatilor si 
negociaza contractul colectiv de munca; 
e) reprezinta societatea si negociaza in numele ei orice situatii conflictuale invite intre 
aceasta si salariati, iar in cazuri deosebite poate convoca de indata adunarea extraordinara a 
actionarilor pentru a se decide; 
f) stabileste modul de amortizare al mijloacelor fixe; 
g) asigura infiintarea si operarea corecta si la zi a registrelor societatii, impuse de lege; 
h) aproba incheierea contractului cu registratorul; 
i) propune adunarii generale ordinare a actionarilor modul de repartizare a profitului; 
j) analizeaza utilizarea fondurilor banesti ale societatii de catre directorii executivi; 
k) asigura convocarea adunarii generale a actionarilor; 
l) asigura efectuarea publicitatii prevazute de lege pentru actele societatii; 



m) administreaza patrimoniul societatii si raspunde solidar, in limitele mandatului, fata de 
societate si terti; 
n) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor; 
o) indeplineste celelalte atribute si obligatii care-i revin in conformitate cu mandatul de 
administrare, prevederile Actului Constitutiv  si legislatia in vigoare. 
(4) Consiliul de administratie creeaza un comitet de audit format din 2 membri ai consiliului, 
din care unul independent, insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de 
recomandari pentru consiliu, in domeniul auditului. Comitetul va inainta consiliului in mod 
regulat rapoarte asupra activitatii lui. 
(5) Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si 
secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta 
obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator. 
(6) Consiliul de administratie decide modul de organizare a activitatii directorilor, pastrand 
atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorii. 
(7) Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatilor directorilor. Orice 
administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a 
societatii. 
(8) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a 
auditorului intern si auditorului financiar. 
(9) Consiliul de administratie trebuie sa prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari, cu 
cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia 
financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de 
documentele justificative. 
(10) Consiliul de administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, 
sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma 
electronica, avand atasata o semnatura electronica extrinsa, ale situatiilor financiare anuale, 
insotite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii 
generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. 
(11) Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte va fi publicat in Monitoul Oficial al 
Romaniai, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii si prin grija oficiului registrului comertului. 
(12) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor 
imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. 
Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura. 
(13) Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea numirii 
directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor si pe auditorii interni si sa 
nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. 
(14) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare 
intereselor societatii trebuie sa instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori 
sau auditori interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. 
(15) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca 
sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. 
(16) Interdictiile stabilite la alin.(14) si (15) referitoare la participare, la deliberarea si la votul 
administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie : 
a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin.(15), 
de actiuni sau obligatiuni ale societatii; 
b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin.(15) a unui imprumut ori 
constituirea unei garantii in favoarea societatii. 
(17) Administratorul care nu a respectat prevederile alin.(14) si (15) raspunde pentru daunele 
care au rezultat pentru societate. 
(18) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor 
operatiuni precum: 
a) acordarea de imprumuturi administratorilor; 
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre 
societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de 
lucrari; 
c) garantarea directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate 
administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului; 
d) garantarea directa sau indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a 
oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane; 



e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect 
un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a 
acestora. 
(19) Prevederile alin.(18) sunt aplicabile si operatinilor in care sunt interesati sotul sau sotia, 
rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv al administratorului; de asemenea, daca 
operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior 
mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele 
susmentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris. 
(20) Prevederile alin.(17) nu se aplica: 
a) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a 
activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la 
alin.(14) si (15) decat cele  pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte 
persoane. 
(21) Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale 
actionarilor. 
(22) Activitatea consiliului de administratie se desfasoara in numele societatii, iar actele 
acestuia, incheiate in limitele obiectului social. 
(23) Consiliul de administratie delega conducerea societatii mai multor directori, numind pe 
unul dintre ei director general. 
(24) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor potrivit Legii nr. 
31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006 şi OUG nr. 82/2007, 
cat si a unor prevederi exprese pentru administratori din actele normative in vigoare. 
(25) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul 
comertului, in termen de 15 zile, actul modificator care va fi inregistrat in temeiul incheierii 
judecatorului-delegat. 
 

CAPITOLUL VI 
CONDUCEREA EXECUTIVA 
 
Art.19. (1) Consiliul de administratie numeste directorul general si ceilalti directori, in 
conformitate cu organigrama aprobata. 
(2) Directorul general va fi asigurat pentru raspunderea profesionala. 
(3) Directorul general nu poate încheia cu societatea un contract de muncă. Va încheia un 
contract de management. 
(4) Nu poate fi director al societăţii comerciale persoana care este incompatibilă potrivit legii. 
(5) Directorul general asigură conducerea societăţii ducând la îndeplinire deciziile consiliului 
de administraţie. 
(6) Puterea de a reprezenta societatea, in raport cu tertii si in justitie, apartine directorului 
general. 
(7) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in 
limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive 
rezervate de lege sau de statut consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor. 
(8) Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra 
operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. 
(9) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia 
indeplinirii atributiilor lor. 
(10) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. 
(11) Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor legale, in aceleasi 
conditii ca si administratorii. 
(12) Directorii sunt obligati sa participe la adunarile generale  ale actionarilor. 
 
CAPITOLUL VII 
GESTIUNEA SOCIETATII 
 
Art. 20. Auditul financiar 
(1) Gestiunea societatii este controlata de actionari. 
(2) Situatiile financiare ale societatii supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de 



catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de 
lege. 
(3) Situatiile financiare si cele privind operatiunile supuse autorizarii, supravegherii si 
controlului C.N.V.M. vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legale si cu reglementarile 
specifice emise de C.N.V.M. 
(4) Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania. 
(5) Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca 
situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din 
urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform 
regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 
(6) Despre toatea acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare 
cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta adunarii 
generale un raport amanuntit potrivit reglementarii profesiei. 
(7) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in 
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului consultativ pe care le 
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a 
actionarilor. 
(8) In cazul in care actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social, reclama fapte despre care cred ca trebuie verificate, auditorii interni sunt obligati sa 
verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport 
ce va fi comunicat consiliului de administratie si pus la dispozitie adunarii generale. In acest 
caz, consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generala. 
 
CAPITOLUL VIII 
ACTIVITATEA SOCIETATII 
 
Art. 21. Exercitiul economic financiar 
(1) Exercitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al 
fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii. 
Art. 22. Amortizarea fondurilor 
(1) Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor 
fixe. 
Art.23. Situatiile financiare 
(1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege. 
(2) Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi verificate si auditate, potrivit legii. 
Art.24. Calculul si repartizarea profitului 
(1) Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de adunarea 
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. 
(2) Profitul realizat se repartizeaza anual conform prevederilor legale si hotararii adunarii 
generale a actionarilor. 
(3) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va 
hotari in consecinta. 
(4) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in 
limita capitalului subscris. 
Art.25. Registrele societatii 
(1) Societatea tine urmatoarele registre, in conditiile prevazute de lege: 
a) un registru al actionarilor; 
b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale; 
c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie; 
d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditori interni, in exercitarea 
mandatului lor; 
e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale. 
CAPITOLUL IX 
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, 
DIVIZAREA. LITIGII 
 



 
Art. 26. Modificarea formei juridice 
(1) Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii 
generale a actionarilor. 
(2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la 
infiintarea societatilor. 
Art. 27. Dizolvarea societatii 
(1) Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii> 
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii; 
- declararea nulitatii societatii; 
- hotararea adunarii generale; 
- falimentul societatii; 
- in cazul si in conditiile prevazute la art. 14 (5) din Actul Constitutiv; 
- numarul de actionari scade sub 2, pe o perioada mai lunga de 9 luni. Dizolvarea societatii 
se poate face de orice persoana interesata prin solicitarea instantei. Societatea nu va fi 
dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul 
minim de actionari prevazut de Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Legea nr. 
441/2006 este reconstituit. 
 
- la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Iasi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificata si 
completata prin Legea nr. 441/2006. 
- in orice alte situatii prevazute de lege, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, 
conform art. 15 (4) din Actul Constitutiv. 
(2) Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei. 
Inscrierea si publicarea se vor face in termen de 15 zile de la data la care hotararea 
judecatoreasca a devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie. 
(3) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara 
lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. 
(4) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In 
caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. 
(5) Interdictia prevazuta la alin.(4) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata 
societatii, ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau 
declarata prin sentinta judecatoreasca. 
(6) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la 
terminarea acesteia. 
(7) Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata 
de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al 
Romaniei. 
Art.28. Lichidarea societatii 
(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata, in conformitate cu prevederile art. 27 (3) din 
Actul Constitutiv. 
(2) Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se face in conditiile si cu respectarea 
procedurii prevazuta de lege. 
(3) Pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii continua sa-si 
exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 27 (3), (4), (5), si (6) din Actul 
Constitutiv. 
(4) Actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii 
tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau 
la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, 
pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 
(5) numai dupa indeplinirea formalitatilor de la alin. (3) si (4), lichidatorii vor depune 
semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie. 
(6) In urma efectuariipublicarii prevazute la alin.(4) si (5), nici o actiune nu se poate exercita 
pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor. 
(7) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare. 



(8) Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, cu 
majoritatea prevazuta la art. 15 (4) din Actul Constitutiv. 
In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea 
oricaruia dintre administratori, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva 
sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare. 
(9) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul 
trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. Lichidatorii au 
dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire 
la aceasta. 
(10) In cazul in care unul sau mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama 
asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare. 
(11) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie 
anexata la primul bilant pe care lichidatorii il prezinta adunarii generale. 
(12) Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt 
obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual, conformandu-se dispozitiilor legii si statutului 
societatii. 
Art.29. Fuziunea si divizarea 
(1) Fuziunea si divizarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legale referitoare 
la aceste aspecte, cu aprobarea adunarii generale, care hotaraste fuziunea si divizarea, cu 
majoritatea prevazuta la art. 15 (4) din Actul Constitutiv. 
Art. 30. Litigii 
(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor 

judecatoresti din Romania. 
 
CAPITOLUL X 
DISPOZITII FINALE 
 
Art. 31. (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale 
referitoare la societatile comerciale. 
(2) Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata 
in conditiile legii, sau prin hotararea instantei judecatoresti, cu respectarea prevederilor art. 
18 (25) din actul constitutiv. 
(3) Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv vor fi cuprinse in acte aditionale 
incheiate cu respectarea dispozitiilor legale.  

Accesul acţionarilor la Adunarea Generală a Acţionarilor se va face pe baza 

buletinului/cărţii de identitate. 

Acţionarii persoane fizice sau juridice nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală 

decât prin alţi acţionari, în baza unei procuri speciale. 

Atât materialele incluse pe Ordinea de zi, cât şi modelul procurii speciale destinate 

pentru reprezentarea persoanelor fizice, sunt puse la dispoziţia acţionarilor în perioada 19 

iunie – 09 iulie 2009, zilnic, între orele 1000 - 1400, la sediul societatii (secretar AGA)  din Str. 

Mitropolit Varlaam nr. 54. 

 În situaţia în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condiţiile legale pentru ţinerea 

adunării, aceasta se va ţine în data de 10.07.2009, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

 

Preşedinte C.A., 

Marian COSTACHE 


