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Eveniment  important  de  raportat:  Hotărârile  Adunării  Generale  Ordinare  a  Acţionarilor  din 
23.04.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A şi-a desfăşurat lucrările în data 
de 23.04.2009, ora 12.00, la a doua convocare, la sediul societăţii din Constanţa, strada Caraiman, nr. 
2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 
61,05% din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 23.04.2009 au următorul conţinut:

1. Se aprobă situaţiile financiare ale anului 2008 pe baza raportului administratorilor şi raportului 
auditorului financiar pentru anul 2008, în forma prezentată spre aprobare adunării generale. 
Principalii indicatori financiari sunt prezentaţi mai jos:

lei
Cifra de afaceri netă       134.573.360
Venituri din exploatare       136.342.200
Cheltuieli de exploatare       134.764.472
Profitul din exploatare          1.577.728
Venituri financiare – total              638.092
Cheltuieli financiare – total              759.999 
Pierderea financiară              121.907 
Profitul curent           1.455.821 
Venituri totale       136.980.292
Cheltuieli totale       135.524.471 
Profitul brut           1.455.821
Impozitul pe profit              430.141 
Profitul net al exerciţiului financiar         1.025.680. 

2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2008, în forma prezentată spre 
aprobare adunării generale a acţionarilor.



3. Se aprobă repartizarea  profitului  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2008,  fixarea 
dividendului pe acţiune pentru anul 2008, stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a 
dividendelor  către  acţionari,  în  forma  prezentată  spre  aprobare  adunării  generale  a 
acţionarilor. 

Profitul  net  realizat  în  exerciţiul  financiar  al  anului  2008,  în valoare de 1.133.974,86 lei  şi 
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2008 în cuantum 
de 1.422 , se repartizează astfel:

- rezervă legală   52.449 lei
- participarea salariaţilor la profit 108.295 lei
- dividende              541.474 lei
- sursa proprie de finanţare                 433.178,86 lei.

Se fixează valoarea dividendului brut pe acţiune pentru anul 2008 la 0,0009 lei.

Se stabilesc următoarele modalităţi de plată a dividendelor către acţionari:
• în numerar, la sediul societăţii;
• prin virament bancar în contul comunicat în scris de acţionar;
• prin mandat poştal la domiciliul declarat al acţionarilor din afara judeţului Constanţa.

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de 
stabilire  a  dividendelor,  termen  prevăzut  în  art.  12  alin.  3  litera  a  din  Statutul  S.C  OIL 
TERMINAL S.A şi art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

3 Se  aprobă  descărcarea  de  gestiune  a  administratorilor  pentru  activitatea  desfăşurată  în 
exerciţiul financiar al anului 2008.

4 S-a analizat gradul de realizare a indicatorilor contractului de performanţă  pentru anul 2008, 
conform O.U.G. nr. 79/2001 şi s-a constatat realizarea indicatorilor stabiliţi .

5 Se aprobă Raportul anual al exerciţiului financiar 2008, în forma prezentată spre aprobare 
adunării generale a acţionarilor.

  
7. Se aprobă Planul  de  Investiţii  pentru  anul  2009,  în  forma supusă  spre aprobare  adunării 

generale a acţionarilor. Valoarea totală a investiţiilor ce se vor efectua în anul 2009 este de 
10.457.698,63 lei, din care domeniu public 5.397.000 lei.

8. Se aprobă stabilirea datei de 11.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile 
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

9. Se  ia  act  de  demisie  şi  se  aprobă  revocarea  domnului  Nicolae  ILIUŢĂ  din  calitatea  de 
administrator.

10. Se numeşte domnul Marius PUŞCAŞI născut în data de 02.06.1963, de profesie economist, 
în calitate de administrator.  

11. Se fixează o remuneraţie în cuantum de 1% din salariul de încadrare al directorului general 
pentru  exerciţiul  în  curs  a  membrilor  consiliului  de  administraţie,  potrivit  dispoziţiilor  HG 
1715/2008   privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielile la entităţile la care capitalul 
social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ-teritorială.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Vasile MIU


