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Nr. 483/23.08.2018 

 

Către 

 

 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Fax: 021/2569276 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Fax: 021/659.60.51 

 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 

Data raportului: 23.08.2018 

 

 

        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: Neinregistrarea Hotararea Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor nr. 19 din data de 11.07.2018  

 

 

Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza actionarii cu privire la urmatoarele: 

 

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 19/11.07.2018 a fost 

aprobata Completarea art.6 din actul constitutiv al societatii „Obiectul de actvitate” cu inserarea 

unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a activitatii. 

 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta  a respins cererea depusa de 

Societatea Oil Terminal S.A. de inregistrare a acestei hotarari motivand ca se solicita completarea 

obiectului de activitate  al societatii cu activitati sub conditie: 

- cod CAEN 6910 - activitate interzisa a fi desfasurata de către societăţile pe acţiuni, 

conform dispoziţiilor art. 1 alin.2 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiei de avocat,  

- cod CAEN 6920 - are condiţie de obiect principal de activitate si în vederea înregistrării 

societăţii la oficiul registrului comerţului, structura de administrare a societăţii solicită 

avizul de principiu al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România,  

- cod CAEN 8010 - societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi care au 

înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010 şi care au dobândit dreptul de 

a presta serviciile prevăzute de lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General 

al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, conform 

dispoziţiilor art. 23 din H.G. nr. 301/2012,  

- cod CAEN 8623 unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează 

potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările 

ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea următoarei conditi: să aibă obiect de activitate 

unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, 

stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, conform dispoziţiilor art. 15 alin.l 

din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
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Societatea Oil Terminal S.A. va adopta  toate masurile legale necesare in vederea 

reglementarii situatiei. 

 

Director General, 

Sorin CIUTUREANU 

 

Director Dezvoltare,                                        Sef Comp. Actionariat-Comunicare, 

             Marieta STASI                                                             Sofia ZAGANEANU 


