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 Nr.27 / 11.01.2010 
 
Către : Bursa de Valori Bucureşti 
    
            Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
 
 
 

RAPORT  CURENT 
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 şi Legii 297/2004 

Data raportului : 11.01.2010 
 
 
 

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 a Acţionarilor 
 
 Adunarea Generală Ordinară a şi Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor S.C.  SIRETUL  

PAŞCANI S.A. , convocate pentru datele de 09.01.2010 sau 10.01.2010, şi-au desfăşurat lucrările la prima 

convocare, în data de 09.01.2010, ca urmare a îndeplinirii cvorumului. 

 Convocarea şi desfăşurarea lucrărilor A.G.O.A. şi A.G.E.A  s-au 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 şi Extraordinare a Acţionarilor, au fost prezenţi un număr 

de 16 acţionari/reprezentanţi care deţin 85.283.004 acţiuni, reprezentând  53,71 % din capitalul social. 

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

participat acţionarii care au fost înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă din 29.12.2009, 

ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 

 Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul Verbal de Şedinţe din data de 

09.01.2010, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. 

SIRETUL PAŞCANI S.A., având în vedere Ordinea de zi, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României – partea a IV-a, din data de 04. decembrie 2009, şi completarea în 24 decembrie 2009, în ziarul  

«Ziua» ediţia naţională, din data de 04 decembrie 2009 şi completarea în 28 decembrie 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 şi Extraordinare 
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   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  ACŢIONARILOR de la S.C. 
SIRETUL PAŞCANI S.A , întrunită în şedinţă la data de mai jos , în conformitate cu 

Legea nr.31/1990 şi Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :  
 

                                                 

 
HOTĂRÂREA  NR.125  din 09.01.2010 

 
 

Art.1. Se aprobă revocarea prin demisie a domnului Zamcanu Constantin din 
 funcţia de administrator unic la SC SIRETUL NE SRL, şi descărcarea sa de 
 gestiune. 
 
Art.2. Se aprobă alegerea în funcţia de administrator unic al SC SIRETUL NE   

SRL a domnului CHIRILA IURI. 
 
Art.3. Se aprobă acţiunea în răspundere contra foştilor directori ai societăţii 

respectiv: Miron Laura ( fosta Tuleaşcă), Dănilă Maria şi Ursu Cornelia 
pentru daune cauzate în sumă de 29.513,15 lei la care se adaugă dobânda 
legală, până la data achitării efective, pentru încălcarea îndatoririlor lor faţă 
de societate. 

 
Art.4. Se aprobă data de 25 ianuarie 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu 
 art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital pentru 
 identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate in 
 sedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 09 
 ianuarie 2010 .     
 
Art.5. Se împuterniceşte prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor,  să efectueze 

menţiunile şi să depună documentele necesare la ORC, de pe lână Tribunalul 
Iaşi 

 
PREŞEDINTE AGOA                                        SECRETAR AGOA 

                           POPA GAVRIL                                        NECHIFOR GABRIELA 
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   ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  ACŢIONARILOR de la S.C. 
SIRETUL PAŞCANI S.A , întrunită în şedinţă la data de mai jos , în conformitate cu 

Legea nr.31/1990 şi Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :  

 

 

HOTĂRÂREA  NR.126  din 09.01.2010 
 

 
Art.1.Se aprobă plafonul de credite bancare pe termen lung şi scurt pentru anul 
 2010 în valoare de 6.000.000 Euro şi se împuterniceşte Consiliul de 
 administraţie al societăţii pentru angajarea creditelor de la unităţile bancare şi 
 stabilirea bunurilor mobile şi imobile necesare garantării creditelor respective. 
 
Art.2.Se aprobă reînnoirea liniei de credit şi a scrisorii de garanţie bancară de la 
 BCR, respectiv reînnoirea liniei de credit de la BRD. 
 
Art.3.Se aprobă refinanţarea liniei de credit şi a scrisorii de garanţie bancară de la 
 BCR de către altă unitate bancară dacă există această oportunitate. 
 
Art.4.Se aprobă împuternicirea Directorului General al societaţii SIRETUL 
 PAŞCANI SA pentru reprezentarea unităţii în relaţii cu terţii. 
 
Art.5.Se aprobă angajamentul societăţii de a nu se diviza pe toată durata finanţării 
 şi pe perioada de valabilitate a garanţiei pentru companie, fără acordul unităţii 
 bancare care acordă finanţarea, în cazul contractării unor credite bancare care 
 impun aceste condiţii. 
 
Art.6.Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie al SC SIRETUL 
 PAŞCANI SA, să reprezinte cu puteri depline interesele societăţii, ca acţionar 
 al SC SIRETUL NE SRL. 
 
Art.7.Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii SC SIRETUL 
 PAŞCANI SA, conform textului cuprins în convocare. 
 
Art.8.Se aprobă acţiunea SC SIRETUL PAŞCANI SA şi SC SCALA REAL 
 ESTATE SA IAŞI, de reziliere din proprie iniţiativă a Contractului de asociere 
 în participaţiune nr. 3626/29.04.2009. 



 

 

 

S.C. SIRETUL PASCANI S.A. , Paşcani , Str. Moldovei , nr.19 , 705200, Jud.Iaşi , România , J/22/254/1991; Cod fiscal RO1997826 , 

Cont:RO77RNCB0176010586300001 BCR –Filiala Paşcani ; Tel:0232-719151,0332-402928, Fax:0232-765040, E-mail : manager@siretul.ro 

Art.9. Se aprobă data de 25 ianuarie 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu 
 art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital pentru 
 identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate in 
 sedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 09 
 ianuarie 2010 .     
 

Art.10.Se împuterniceşte prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor,  să efectueze 
 menţiunile şi să depună documentele necesare la ORC, de pe lână Tribunalul 
 Iaşi. 
   

 
                                                  

 
PREŞEDINTE AGEA                                        SECRETAR AGEA 

                           POPA GAVRIL                                        NECHIFOR GABRIELA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


