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Nr.241/27.04.2017 

Către 

 

 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Fax: 021/2569276 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Fax: 021/659.64.14 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 

Data raportului: 27.04.2017 

        Societatea OIL TERMINAL S.A 

        Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa 

        Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 

        Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 

        Cod unic de înregistrare: 2410163 

  

Eveniment important de raportat: Informare litigii 

 

1. Dosar nr. 8441/118/2016 - litigiu in contradictoriu cu Fondul Proprietatea S.A. 

 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca Tribunalul 

Constanta, prin sentinta civila nr354/25.04.2017, a luat act de renuntarea reclamantei Fondul 

Proprietatea la judecarea actiunii care face obiectul dosarului nr. 8441/118/2016. 

Hotararea poate fi atacata cu recurs în 30 de zile de la comunicare.  

Hotararea urmeaza a fi redactata si comunicata partilor. 

 

Mentionam ca datele sunt preluate de pe portalul  instantelor de judecata. 

 

Reamintim ca in data de 13.12.2016 Fondul Proprietatea a depus la Tribunalul Constanta o actiune in 

anulare a Hotararii AGEA nr. 6/10.10.2016 de majorare a capitalului social al Oil Terminal S.A., care 

face obiectul dosarului nr. 8441/118/2016 . 

La termenul din 21.02.2017 instanta a admis cererea de introducere in cauza a Ministerului Energiei, 

formulata de parata SC Oil Terminal S.A. iar in temeiul art. 78 alin. 2 cod proc. Civ. si a art. 161 din 

Legea 54/2004 dispune introducerea in cauza a Ministerului Energiei, in vederea solutionarii exceptiei 

de nelegalitate.  

 

2. Dosar nr. 4118/118/2016 - litigiu anularea Deciziei nr. 45/13.05.2016 a Consiliului de 

Administratie 

 

Prin incheierea nr. 349/25.04.2017, instanta de judecata a respins, ca inadmisibila, cererea de 

interventie principala formulata de catre actionarul Broadhurst Inv LTD. 

Mentionam ca solutia este preluata de pe portalul instantelor de judecata, incheierea urmeaza a fi 

comunicata partilor. 

Urmatorul termen de judecata pentru continuarea dezbaterilor a fost stabilit pentru data de 14.06.2017. 

 

Reamintim ca pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul nr. 4118/118/2016, care are ca obiect, 

actiune in anulare a Deciziei CA nr. 45/13.05.2016, prin care administratorii societatii au aprobat 

prelungirea mandatului Directorului General, Viorel Sorin Ciutureanu, pana la numirea unui director 

general in conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, dar nu mai mult de 4 ani. 

Partile in acest dosar sunt: Dan Cristian Barbulescu in calitate de reclamant, Oil Terminal S.A. in 

calitate de parata si Broadurst Investements Ltd in calitate de intervenient. 

 

Director General, 

Sorin CIUTUREANU 


