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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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : 1997826, atribut fiscal R Număr de ordine în 

Registrul Comerţului : J22-254-1991 

Capitalul social subscris şi vărsat : 15.876.083,60 RON 

 

Evenimente importante de raportat :  Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.  SIRETUL  PAŞCANI S.A. , convocată pentru 

datele de 25.04.2009 sau 26.04.2009, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 25.04.2009, 

ora 11, ca urmare a îndeplinirii cvorumului. 

 Convocarea şi desfăşurarea lucrărilor A.G.O.A. s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 

297/2004  şi 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 a Acţionarilor, au fost prezenţi un număr de 15 

acţionari/reprezentanţi care deţin 73.679.694 acţiuni, reprezentând  46,4 % din capitalul social. 

 La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. SIRETUL PAŞCANI S.A., au participat 

acţionarii care au fost înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă din 06.04.2009, ţinut de 

S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 
 Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul Verbal de Şedinţe din data de 

25.04.2009, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. SIRETUL 

PAŞCANI S.A., având în vedere Ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.C. SIRETUL  

PAŞCANI S.A., astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, din data de 

25 martie 2009, în ziarul  «Bună ziua Iaşi », din data de 25.03.2009, şi pe website-ul societăţii la adresa 

www.siretul.ro, şi având în vedere materialele prezentate, dezbaterile şi propunerile ce s-au făcut în cadrul 

Adunării Generale Ordinare.  
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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.31/1990 şi Legea 
441/2006, emite următoarea hotărâre : 
 

HOTĂRÂREA NR.124 din 25.04.2009 
 

Art.1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite pentru anul 2008, cu următorii indicatori : 

• Cifra de afaceri  - 14.224.366 lei 

• Venituri totale – 16.682.715 lei 

• Cheltuieli totale – 16.324.974 lei 

• Profit brut – 357.741 lei 

• Profit net – 310.180 lei 

Se aprobă Raportul Administratorilor şi a Auditorului Financiar. 

 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ia act de cererea d-nului CHIRILĂ IURI şi a 

d-nei IFTODE GABRIELA de încetare a mandatului de administrator şi aprobă funcţionarea 

Consiliului de Administraţie format din 3 persoane, la nivelul minim prevăzut de Actul Constitutiv 

al Societăţii. 
 Se aprobă descărcarea de gestiune a următoarelor persoane, care au îndeplinit funcţia de 

administrator în perioada 2004÷2008, după cum urmează : 
• PRUNEA PETRU 

• PASCU NICOLAE 

• ANDREI MAGDALENA 

• STAN IOANA 

• ZOICAŞ IENCIU ADRIAN 

• CHIRILĂ IURI 

• IFTODE GABRIELA 

 

 

 Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2008, în sumă de 310.180 lei, pe 

următoarele destinaţii : 
• Rezerve legale – 17.887 lei 

• Surse proprii de finanţare – 292.293 lei 

 

 

Art.3.  Se aprobă programul de activitate pentru anul 2009, format din două capitole : 

• Cap. 1 – activitatea de producţie 

• Cap. 2 – alte activităţi ( asociere în participaţie şi externalizarea activităţii de desfacere) 
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Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009, cu următorii indicatori : 

• Venituri totale – 26.902.500 lei 

• Cheltuieli totale – 25.807.731 lei 

• Profit brut – 1.095.769 lei 

• Profit net – 929.212 lei 

 Se aprobă lista de investiţii în sumă de 4.250.000 lei. 

Se aprobă pentru anul 2009, plafonul de angajare a creditelor pe termen scurt şi lung, în 

sumă de 5.000.000 euro, precum şi lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării. 
 Se aprobă în cadrul plafonului de creditare menţionat mai sus, prelungirea Liniei de Credit 

existentă la BCR  sucursala Iaşi, suplimentarea acesteia cu 500.000 euro, precum şi prelungirea  

Scrisorii de Garanţie bancară de 250.000 USD, în favoarea firmei ZORLU DIS TICARET din 

grupul KORTEKS pentru aprovizionarea cu fir. 

Se împuterniceşte Consiliului de Adimistraţie, să angajeze credite de la unităţile bancare pe 

termen lung şi scurt, până la plafonul anual aprobat de 5 milioane euro, şi să modifice dacă este 

cazul, lista bunurilor din patrimoniu supuse gajării. 
 

Art.5.  Se aprobă data de 15.05.2009 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin.1 din 

Legea 297/2004. 

 

Art.6.  Se împuterniceşte prin prezenta d-na Gabriela Nechifor să efectueze menţiunile şă să 
depună documentele necesare la ORC. 


