
 1 

Nr.336/06.06.2017 

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: 06.06.2017 

 

        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 litigiu -  Dosar nr. 4106/118/2016 in contradictoriu 

cu Ministerul Finantelor Publice- Biroul de Solutionare a Plangerilor si Contestatiilor 

 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la faptul ca prin Hotararea nr. 

492/29.05.2017, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat, recursul formulat de catre Oil 

Terminal S.A.impotriva sentintei civile nr. 1438/28.10.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta. 

 

Hotararea este definitiva, s-au epuizat caile de atac.  Sentinta civila urmeaza fi redacata si comunicata 

partilor. 

 

Mentionam ca datele sunt preluate de portalul instantelor de judecata. 

 

Reamintim ca in perioada 21.12.2015-30.12.2015, la sediul societății, s-a desfășurat o 

inspecție economico-financiară, care a avut drept obiectiv modul de respectare a indicatorilor 

economico-financiari aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2014 și 2015. 

Pentru nerespectarea prevederilor art.8 alin. (1) - societatea trebuia să efectueze cheltuieli 

totale de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent - și alin. (4) din OG nr.26/2013 

pentru perioada ianuarie-martie 2014 și pentru perioada martie-aprilie 2015 – “Operatorii economici 

care în termen de 45 de zile de la împlinirea termenului stabilit la art. 6. alin. (1) şi (2), după caz, nu 

au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu art. 4 pot angaja şi efectua cheltuieli 

lunar în cuantum de 90% din limita prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz”, începând cu luna 

următoare împlinirii acestui termen şi până la data aprobării,  organele de inspecție economico-

financiară au sancționat societatea cu amendă în sumă de 3.000 lei, amenda achitata în timpul 

controlului.  

Societatea a depășit cota de 1/12 din BVC  ca urmare a înregistrării unor 

cheltuieli  operaționale neprevăzute în plan. 

In data de 23.06.2016, Oil Terminal S.A. a formulat o actiune in contradictoriu cu Ministerul 

Finantelor Publice- Biroul de Solutionare a Plangerilor si Contestatiilor prin care a solicitat 

Tribunalului Constanta anularea Deciziei nr. 17/P/25.04.2016 prin care s-a solutionat plangerea Oil 

Terminal S.A. impotriva Dispozitei obligatorii nr. 48/13.01.2016 si a Raportului de inspectie 

economico-financiara nr. 47/13.01.2016 . 

Cererea a format obiectul Dosarului nr. 4106/118/2016, aflat spre solutionare pe rolul 

Tribunalului Constanta. 
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