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  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 

 

                                                                                                                                         - LEI- 

_____________________________________________________________________________ 

    INDICATORI    Nr. Realizat Prevederi        Procent 

      rd.    2018         an        % 

                     2019        (col. 3/col.2) 

_____________________________________________________________________________ 
  0     1     2   3  4 

____________________________________________________________________________________________ 

 

I. VENITURI  TOTALE,din care: 

     ( rd.02 + rd. 12 + rd.13)   01        37.136.564     40.770.000                 110  

1. Venituri din exploatare   02        36.107.751     39.720.000                 110   

       din care :     

a) Venituri din activitatea de baza 03        29.458.119     34.720.000                 118 

b) Venituri din alte activitati  04          6.649.632       5.000.000                   75 

c) Venituri din surse bugetare  05            -                          -                              - 

 din care : 

- subventii pe produse si activitati  06            -                           -                             - 

- subventii pentru acoperirea diferen- 07            -                           -                             - 

telor de pret si tarif      

- transferuri     08            -                            -                            - 

- prime acordate de la bugetul statului 09            -                            -                             

- sume primite de la bugetul de stat*        10            -                            -                            -  

d) Venituri din fonduri speciale *  11            -                             -                           -  

2. Venituri financiare   12          1.028.813        1.050.000                 102   

3. Venituri exceptionale   13            -                            -                            - 

 

II. CHELTUIELI TOTALE,din care: 14         33.927.544      37.470.000                110 

  (rd.15+ rd.35+ rd.36)   . 

 1. Cheltuili pentru exploatare 

 total,din care:              15          31.584.862     35.370.000               112 

a) Cheltuieli mat., energ.,comb., gaze       16          15.117.621     18.330.000               121            

b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17            6.973.553       7.920.000               114   

  - salarii brute    18            6.689.945       7.520.000               112   

- contributie asigurari sociale de stat 19                          -                      -                   - 

- ajutor somaj    20                          2                     -                   - 

- contributie asig.soc.pt.sanatate,              21                        14                     -                   -     

- contributie pentru munca                       22               155.797          235.000               151 

- alte chelt.cu personalul,                           23               127.811          165.000               129   

 din care :     

          -fond  asig.accidente si boli prof.,    24                          3               -                        - 



        -fd . garantare plata  creante sal.,   25                      -              -                               - 

          fond  risc si acccidente  

                      -ajutoare acordate conf contract  26           127.808          165.000                     129       

                        colectiv de munca 

c) Cheltuieli de exploatare privind 

     amortizarea si provizioanele   27         1.985.357      2.050.000                     103 

 

d) Cheltuieli  de protocol    28                8.703             8.000                       92 

 

e) Cheltuieli reclama si publicitate            29                 6.661             7.000                      105   

f) Cheltuieli cu sponzorizarea   30               57.087           55.000                       96 

g) Tichete de masa      31             235.942         100.000                       42 

h) Cheltuieli transport                                32           3.682.800      3.550.000                      96 

 i) Alte cheltuieli,din care :    33           3.517.138      3.350.000                      95 

-     taxa pentru activitatea de  

   exploatare a resurselor minerale  34              715.808        700.000                       98 

- redeventa din cesionarea 

   bunurilor publice     35                  -                     -                            

2. CHELTUIELI FINANCIARE 

 din care :                                        36           2.342.682     2.100.000                        90 

- dobânzi                                                      37           1.223.810      1.550.000                      127     

 - comisioane si dif. curs valutar nefavor.  38          1.118.872         550.000                       49 

- sconturi                                                       39                  -                     -                               - 

3. Cheltuieli exceptionale     40                  -                     -                               - 

   

III. REZULTAT BRUT-     41        +3.209.020   +3.300.000                     103 

   ( profit/pierdere) rd01-rd14 

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE 

      STABILITE POTRIVIT LEGII   42                  -                    -                              - 

  din care :    

 - fond de rezerva ***               43                  -                     -                             - 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR 

     DIN ANII PRECEDENTI    44                  -                      -                             - 

 

VI.  IMPOZIT PE PROFIT    45             462.758         528.000                       114 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT   46           2.746.262      2.772.000                      101    

   Din  care : 

a) Rezerve legale      47               160.451        138.600                       86 

b )acoperirea pierderilor contabile 

      din anii precedenti    48              2.585.811                  -                       - 

c)  Alte rezerve constituite ca surse 

      proprii de finantare,               49                    -                           -                        - 

d) Alte repartizari prevazute de lege         50                    -              2.633.400                      - 

e) Pana la 10 % pentru participarea 

     salariatilor la profit    51                    -                           -                        - 

   

f) Profitul nerepartizat pe destinatiile 

      prevazut la lit a)-f)    52                    -                           -                         - 

   

 



 

 

VIII. SURSE DE FINANTARE 

         A INVESTITIILOR,               53                361.410           2.078.000           575   

  din care :                                                                                                                                            

1 .Surse proprii    54                361.410           1.118.000            309 

2.Alocatii de la  buget   55                 -                            -                        - 

3. Credite bancare    56                 -                            -                        -          

    - interne     57                 -                            -                        -                

    - externe     58                 -                            -                        - 

4. Alte surse majorare capital  59          -                            -                        -    

5. Fonduri structurale                               60                  -                         960.000               - 

  IX. CHELTUIELI PENTRU 

    INVESTITII,din care :   61             2.899.017           2.975.000             103   

1. Investitii, inclusiv investitii in 

     curs la finele anului   62                171.086             175.000              102  

2. Rambursari rate aferente 

     creditelor pentru investitii :  63             2.727.931           2.800.000             103 

 - interne    64             2.727.931           2.800.000             103 

 - externe    65                   -                          - 

X. REZERVE , din care :   66                   -                          -                         - 

   I. Rezerve legale    67                160.451              138.600              86     

   II. Rezerve statutare   68                   -                           -                        - 

   III.  Alte rezerve****   69                   -                           -                        - 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR ECONOMIC, 

Zamfir Simona Ioana                                                    Ec. Gabriel Daniel Udrescu  
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CONVOCATOR 
 

In conformitate  cu prevederile Legii 31/1990 R, Legii nr. 24/2017  si ale Actului 

Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al  MACOFIL SA , cu sediul in Tg-

Jiu,str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 

J18/80/1991, CUI 2157789 , cu un capital social subscris si varsat de 9.033.747,50 lei :  

 

                                                         CONVOACA 
 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ( AGOA) IN DATA 

DE 24 APRILIE 2019 ce se va tine incepand cu ora 10:00 la sediul societatii Macofil 

SA, str. Barsesti, nr. 217, jud. Gorj; 

 In cazul in care, la data mentionata mai sus ca fiind data primei convocari a sedintei 

AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, se convoaca si se fixeaza 

cea de-a doua sedinta AGOA, pentru data de 25 APRILIE 2019, la aceeasi ora si in 

acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi. 

Se stabileste ca data de referinta  data de 11 Aprilie 2019, urmand ca doar 

persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 11 aprilie 

2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul 

Central SA sa aiba dreptul sa participe  si sa voteze in cadrul sedintei AGOA. In 

eventualitatea unei a doua convocari AGOA, data de referinta ramane aceeasi.   

        Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara : 

  

            1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si 

prezentarea raportului auditorului financiar; 

         2) Aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 

          3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 

2.746.262  lei, astfel:  

  -     2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 

                    -      160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de 

investitii pentru anul 2019; 

           5) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018; 

           6) Aprobarea organigramei societatii; 

http://www.macofilsa.ro/
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           7) Stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea 

actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor 

si ex date 21.05.2019; 

       8)Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor 

formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.  

 

    La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot 

actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 11.04.2019. 

         La data convocarii, capitalul social al societatii este de 9.033.747,50 lei, impartit intr-

un numar de 3.613.499 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei 

fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi a AGOA se pot 

consulta si procura de la sediul societatii, intre orele  7 – 15  in zilele lucratoare sau de pe 

pagina de internet www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 19.03.2019. 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot împuternici alte persoane pentru a participa şi 

a vota în AGOA. 

Formularele de imputernicire  speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe 

pagina de internet a emitentului www.macofilsa.ro, incepand cu data de 19.03.2019. 

 Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al imputernicirii speciale se 

va depune/expedia la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a 

certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat pana cel tarziu la data de 

22.04.2019, ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare Generala, 

un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre 

actionar. 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin 

corespondenta inainte de  adunarea generala, utilizand formularul de vot prin 

corespondenta, cu respectarea prevederilor legale. Formularele de vot prin corespondenta 

completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului 

(buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat 

constatator eliberat de Registrul Comertului si copia actului de identitate al 

reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu 

confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite, pana cel tarziu la data 

de 22.04.2019, ora 10:00. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate in 

calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala. 

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in fiecare 

zi lucratoare, intre orele  7 – 15, sau se pot descarca de pe pagina de internet 

www.macofilsa.ro,  incepand cu data de 19.03.2019. 

Actionarii isi pot exerecita drepturile prevazute la art.198 din Regulamentul ASF 

nr.5/2018, pana in data de 19.04.2019.  

Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor 

puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 1171 din Legea 

societatilor nr. 31/1990. 

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este 03.04.2019 (15 

zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial). 

In vederea exercitarii acestui drept actionarii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 

http://www.macofilsa.ro/
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-In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a 

actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul 

de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA; 

- In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras 

de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 

actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind 

reprezentantul legal la Depozitarul Central si copia actului de identitate al reprezentantului 

legal. 

In cazul in care registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central nu contine date 

referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat 

constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau in copie conforma cu 

originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului 

adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal. 

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi 

transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: ,, Pentru Adunarea Generala Ordinara 

a Actionarilor din data de 24/25 Aprilie 2019’’. 

 

 

MACOFIL SA 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Zamfir Simona Ioana 
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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccaattrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssii  iinnssooţţiitt  ddee  ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  

sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  

aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  iinnssoottiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  iiii  aatteessttaa  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall));;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  

ttrreebbuuiiee  ssaa  ppaarrvviinnaa  iinn  oorriiggiinnaall  ppaannăă  llaa  ddaattaa  ddee  2222  aapprriilliiee  22001199  oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii,,  ssiittuuaatt  iinn  TTgg--JJiiuu,,  ssttrr..  

BBaarrsseessttii,,  nnrr..221177,,  jjuudd..  GGoorrjj....  

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNTTAA  
  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettaattiiii  MMaaccooffiill  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  2244//2255  AApprriilliiee  22001199  

  

  
 

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat in 

_____________________________________________________________________, identificat prin actul 

de identitate ________ seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de 

________________, avand codul numeric personal _____________________________,   

 

Sau 

 

 Subscrisa__________________________________________________________________________,cu 

sediul in ___________________________________________________________________, identificata 

prin numar de inregistrare la Registrul Comertului_____________________, avand CUI 

_____________________|__, reprezentata legal1 prin ______________________________________, in 

calitate de ____________________, posesor al BI/CI seria____ numarul _______________ ,  

 

Actionar la data de referinta 11 Aprilie 2019, al Macofil SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, jud. 

Gorj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/80/1991, CuI RO 2157789, cu un capital social 

subscris si varsat de 9.033.747,50 lei si un numar de 3.613.499 actiuni emise, detinator/detinatoare 

a____________  actiuni, reprezentand_________% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce 

imi confera dreptul la ____________voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, 

reprezentand____________% din numarul total de drepturi de vot. 

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Macofil SA convocata 

pentru data de 24 Aprilie 2019, incepand cu ora 10.00 sau in data de 25 Aprilie, incepand cu ora 10.00( in 

cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii Macofil SA, str. Barsesti nr.217, jud 

Gorj si de documentatia pusa la dispozitie de Macofil SA in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in 

conformitate cu art. 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr.5/2018, imi exercit dreptul de vot prin 

corespondenta dupa cum urmează: 

 1) Prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar ; 

      PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

 



 

 

 

2/2 

2) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 

         PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

 3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, 

astfel:  

 -   2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 

             -   160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

        PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pe anul 

2019; 

        PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018; 

        PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

6) Aprobarea organigramei societatii; 

        PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

  7) Stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex data 21.05.2019;  

         PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

  8) Imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.  

        PENTRU_________IMPOTRIVA___________ABTINERE__________ 

 

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  

ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  ssaauu  aa  rreepprreezzeennttaann--

ttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  

jjuurriiddiiccaa    

((iinn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 

 

 
3_____________________  

                            (semnatura) 

Nota: 
11  CCaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattaa  iinn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccttiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnttaa,,  pprriimmiittaa  ddee  llaa  

DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall..    
22  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  mmeennttiioonnaa  ffuunnccttiiaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  
33  iinn  ccaazzuull  aaccttiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccaa,,  ssee  vvaa  aapplliiccaa  dduuppaa  ccaazz  șșii  ssttaammppiillaa  vvaallaabbiillăă           



0 D              
                       

                        
Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre 

Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO2157789 
 

Adresa: Str.Birsesti, Nr. 217                                                                                                     Tel:    +040-0253/212690  

Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania                                       +040-0253/212691         

www.macofilsa.ro                                                                      +040-0253/212167 

E-mail: macofil@gmail.com                                                                                    Fax:  +040-0253/215852 

Capital social: : 9.033.747,5 lei                                                                                            Mobil:    +040-0744/558897 

 

                                                 HOTARAREA NR. 1/24.04.2019 

                           A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

                                              DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in  

Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare 

RO2157789, legal intrunita in data de 24.04.2019 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct 

sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.384.070 actiuni, ce reprezinta un procent 65,98 % din 

numarul total de actiuni si cu un numar de 2.384.070 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor 

exprimte, a hotarat urmatoarele : 

        1. Se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea 

raportului auditorului financiar; 

        2. Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 

        3.Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, 

astfel:  

         -     2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 

                    -     160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

        4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 

2019;  

        5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018; 

        6. Se Aproba organigrama societatii; 

        7. Se aproba data de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 21.05.2019;  

        8. Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor 

legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.  

 

 

 
                                    

                                Presedintele Consiliului de Administratie     

                                     Zamfir Simona Ioana     

 

 

 

 

          

 

http://www.macofilsa.ro/
mailto:macofil@gmail.com
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ÎÎÎMMMPPPUUUTTTEEERRRNNNIIICCCIIIRRREEE   SSSPPPEEECCCIIIAAALLLĂĂĂ    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  OORRDDIINNAARRĂĂ  AA  AACCŢŢIIOONNAARRIILLOORR11  

ccoonnvvooccaattaa  ppeennttrruu  2244//2255  AApprriilliiee  22001199  
  

SSuubbsseemmnnaatt((uull))((aa))…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……......…………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................  

  ((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  aallee  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall            aall    aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă      jjuurriiddiiccăă    ))  

RReepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  aall  ::                  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................  

  ((ssee  vvaa  ccoommpplleettaa  nnuummaaii  ppeennttrruu  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  ccuu  ddeennuummiirreeaa  ccoommpplleettăă  ssii  CCoodduull  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă..    CCaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnțțăă//ddee  îînnrreeggiissttrraarree,,              pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull      CCeennttrraall    ))    

CCNNPP…………………………………………………………………………..,,  ddoommiicciilliiaatt  îînn  ((aaddrreessaa  ccoommpplleettăă))  ....................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt  sseerriiaa....  ………………..,,  nnrr..………………………………,,  eelliibbeerraatt  ddee  ......................................................................................,,    

ddeeţţiinnăăttoorr  aa  uunnuuii  nnuummăărr  ddee  …………………………....................  aaccţţiiuunnii  llaa  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu,,  îînnmmaattrriiccuullaattăă  llaa  OORRCC  GGoorrjj  

ssuubb  nnrr..  JJ  1188//8800//11999911,,  CCIIFF  RROO22115577778899,,    rreepprreezzeennttâânndd  ……………………%%    ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33..661133..449999  aaccţţiiuunnii  

aallee  MMaaccooffiill  SSAA  ccaarree  îîmmii  ccoonnffeerrăă  uunn  nnuummăărr  ddee    …………………………ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  

AAccţţiioonnaarriilloorr  rreepprreezzeennttâânndd  ……………………  %%    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii  eemmiissee  ddee  MMaaccooffiill  SSAA,,  îîmmppuutteerrnniicceesscc  pprriinn    

pprreezzeennttaa  ppee  ::  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

((nnuummeellee  şşii  pprreennuummeellee//ddeennuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccăărruuiiaa  ii  ssee  aaccoorrddăă  iimmppuutteerrnniicciirreeaa))  

ddoommiicciilliiaatt  îînn//ccuu  sseeddiiuull  îînn  ................................................................................................................................................................................................................................................................,,  

CCNNPP……………………………………………………........,,ppoosseessoorr  aall  BB..II..//CC..II..//ppaaşşaappoorrtt    sseerriiaa  ………………....,,  nnrr..  ........................................................,,    

eelliibbeerraatt  ddee  ………………………………………………………………………………,,      

((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee))  

CCoodd  ddee  ÎÎnnrreeggiissttrraarree  FFiissccaallăă  ………………………………………………………………………………..,,  

    ((ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţii  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee))  

  

ccaa  rreepprreezzeennttaanntt  aall  mmeeuu  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  MMaaccooffiill  SSAA  TTgg--JJiiuu  ccaarree  vvaa  aavveeaa  

lloocc  îînn  ddaattaa  ddee  2244  aapprriilliiee  22001199,,  oorraa  11000000    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăățțiiii  ddiinn  TTgg--JJiiuu,,  str. Barsesti, nr.217, jud. Gorj,  ssaauu  

llaa    2255  aapprriilliiee  22001199,,  oorraa  11000000    ddaattaa  ţţiinneerriiii  cceelleeii  ddee--aa  ddoouuaa  aadduunnăărrii,,  îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  cceeaa  ddiinnttââii  nnuu  ss--aarr  ppuutteeaa  

ţţiinnee,,  ssăă  eexxeerrcciittee  ddrreeppttuull  ddee  vvoott  aaffeerreenntt  aaccţţiiuunniilloorr  ddeeţţiinnuuttee  ddee  mmiinnee  şşii  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  RReeggiissttrruull  aaccţţiioonnaarriilloorr  llaa  

DDEEPPOOZZIITTAARRUULL  CCEENNTTRRAALL  SSAA  BBuuccuurreeşşttii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  1111  aapprriilliiee  22001199,,  dduuppăă  ccuumm  uurrmmeeaazzăă::  

  

1) Prezenterea raportului Consiliului de Administrație al MACOFIL SA si prezentarea raportului 

auditorului financiar; 

      PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

2) Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

 3) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercițiului financiar 2018 in valoare de 2.746.262 lei, 

astfel:  

 -     2.585.811  lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți; 

            -     160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 
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4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a programului de investitii pe 

anul 2019; 

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

5) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

6) Aprobarea organigramei societatii; 

       PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

7) Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra 

carora se rasfrang hotarârile Adunarii Generale Ordinare  a Acționarilor si ex date 21.05.2019;  

         PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  8) Împuternicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru îndeplinirea tuturor formalitaților legale in 

vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.  

        PENTRU_________ÎMPOTRIVA___________ABȚINERE__________ 

  

  

Această împuternicire a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al 

împuternicirii va fi transmis la sediul Macofil SA, Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A, pana la data de 22 

Aprilie 2019 ora 10:00, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a 

acţionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 

 

DDDaaatttaaa   aaacccooorrrdddăăărrriiiiii    îîîmmmpppuuuttteeerrrnnniiiccciiirrriiiiii: ………………………………………………… 

 

NNNuuummmeee   şşşiii    ppprrreeennnuuummmeee:::………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

(Numele si prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule) 

 

SSSeeemmmnnnăăătttuuurrraaa:::   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             

(Semnătura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică). 

Notă: 
1Continutul este conform cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare  

 



PROCEDURA DE   VOT IN CADRUL 

                                                         AGOA/AGEA 

 

1.        SCOP 
Prezenta procedura are ca scop: 

Stabilirea  conținutului  cadru al formularelor  de  vot  prin  corespondenta/imputernicire speciala, 

pentru acționarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Modalitatea de punere la dispoziția acționarilor a acestor formulare; 

Recomandări de completare a formularelor si modalitățile de remitere a acestora;  

Modalitatea de centralizare si validare a formularelor transmise Societății de către acționari. 

 

2.      DOMENIU 

Acționarii societății, persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente, in baza 

prevederilor legale si statutare, își vor putea exercita votul in cadrul adunărilor generale ale 

acționarilor Societății prin reprezentare si prin corespondenta -  in conformitate cu prevederile 

prezentei proceduri. 

 

3.        PRESCURTARI 

Acționar - persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta care deține acțiuni ale 

societății la data de  referința stabilita de  CA si are dreptul de a participa la ședința AGA si de a-

si exercita dreptul la vot proporțional cu numărul de acțiuni deținute; 

AGA - Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor; 

Societatea - S.C. MACOFIL S.A. TG JIU; 

CA -  Consiliul de Administrație al Societății; 

Responsabil - Persoana  desemnata  de  către  CA  in  vederea  elaborării,  distribuirii  

si  primirii formularelor de vot prin corespondenta/împuternicire speciala aferente unei ședințe AGA, 

validării si centralizării lor; 

Formular cadru - Formularele cadru de vot prin corespondenta adresate acționarilor persoane 

fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente; 

Formular - Formularul de vot aferent unei ședințe AGA. 

CNP - cod numeric personal 

BI - buletin de identitate 

Cl - carte de identitate 

CUI -  Cod Unic de Înregistrare 

 

4.      DOCUMENTE DE REFERINTA 

Regulamentul  ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata si art.92 din Legea nr. 24/2017. 

 

5.       PROCEDURA 

5.1 Formularele  cadru  de vot  prin  corespondenta  adresate  acționarilor  persoane  

fizice  sau juridice,  rezidente sau nerezidente  (Anexe la prezenta procedura) 

Formularul cadrul conține minimum următoarele elemente: 

-Datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de 

identitate/CUI si număr de înmatriculare Ia registrul comerțului (pentru persoanele juridice 

romane), respectiv numărul  de  înregistrare  in  registrul  de  evidenta  corespunzător  din  statul  



de  origine  (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata 

invalidare formularului daca este cazul, numărul de acțiuni deținut de acționar; 

-Datele de identificare ale societății si ale ședinței AGA pentru care sunt valabile formularele de 

vot, precum si numărul total de acțiuni ale societății si numărul  total de drepturi de vot; 

-Textul rezoluțiilor înscrise in buletinele de vot care vor fi redactate in spiritul si ordinea de 

zi prezentate in convocator si care vor fi identice cu textul rezoluțiilor propuse a fi luate in cadrul 

ședinței AGA; Fiecare buletin va fi astfel redactat încât in legătura cu rezoluția propusa acționarul sa 

poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”). Pe buletinele de vot se 

va face mențiune expresa care acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate 

mai sus; 
Atenționarea ca: 

-Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul, asumându-si deplina si exclusiva 

responsabilitate in calitate de acționar; 

-Formularul acționarilor persoane juridice va fi completat sub semnatura reprezentantului legal al 

persoanei juridice  conform actului constitutiv  si/sau hotărârilor organelor  statutare, semnatarul 

asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal; in acest caz 

formularul va fi semnat si stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice 

conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si 

exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii; 

         - Formularul va conține modalitățile de remitere, precum si data limita de primire a acestora la 

societate. 

 

5.2  Formularele de vot prin corespondenta/imputernicire speciala aferente unei 

ședințe AGA 

In baza convocatorului, a documentelor puse Ia dispoziția acționarilor si a textului rezoluțiilor 

propuse a fi luate in cadrul ședinței AGA, responsabilul d e s e m na t  d e  C A ,  va completa 

formularele cu toate datele aferente ședinței care  urmează a se tine, in spiritul celor sus-menționate. 

 

5.3  Punerea formularelor  la dispoziția acționarilor 
Acționarii care doresc sa-si exprime votul prin corespondenta/împuternicire speciala vor putea 

intra in posesia formularelor sau le vor putea solicita după cum urmează: 

-De pe site-ul MACOFIL macofilsa.ro. 

-De la sediul social al societății din Tg Jiu, Strada Bârsești, nr. 217 
 -     In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se 

exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin 

corespondenta /împuternicire speciala pentru votul secret. 

 

5.4  Completarea formularelor de către acționari si modalitatea de remitere a 

acestora către Societate 

Buletinele de vot completate de către acționari, vor fi depuse in plicuri închise si vor fi remise 

societății personal la sediul societatii , prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire- 

cas in care semnatura va fi obligatoriu certificata de un notar sau avocat) sau serviciu de curierat, cu 

mentiunea pe plic cu majuscule ,, VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA 

GENERALA ORDINARA DIN 24/25.04.2019’’. 

Transmiterea sau, după caz, depunerea formularelor se va face astfel încât ele sa fie înregistrate 



la registratura societății in  termenul indicat in anunțul de convocare. 

Formularele vor fi însoțite de următoarele documente: 

- Pentru acționari persoane fizice rezidente sau nerezidente: copie BI/CI sau pașaport, după caz, 

cu CNP înscris lizibil; 

- Pentru acționari persoane juridice rezidente sau nerezidente: copie certificat constatator eliberat 

de registrul comertului,  sau echivalent, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP vizibil, cu 

mențiunea ca documentele prezentate într-o limba străină ( Cu excepția actelor de identitate valabile 

pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea in limba romana/engleza. 

 

 5.5 Validarea formularelor s i  centralizarea voturilor exprimate 

-Vor fi validate doar formularele depuse la sediul societății sau transmise prin corespondenta 

si primite in termenul stabilit in convocator, cele primite ulterior termenului limita fiind  considerate 

nule de drept; 

-De asemenea, nu vor fi validate formularele transmise de persoane care nu figurează ca 

acționari ai  societății înregistrați in Registrul Acționarilor societății  la  sfârșitul  zilei  aleasa  ca  fiind 

data de referința pentru ședința AGA; 

-Acționarii au dreptul de a-si modifica opțiunea exprimata prin votul prin corespondenta oricând, 

cu condiția ca opțiunea finala sa fie primita pana la termenul limita de primire a formularelor;  

-Voturile  aferente  fiecarei  rezoluții supuse  la vot sunt  anulate  pentru vicii de  procedura  in 

următoarele situații: 

 sunt  ilizibile; 

 conțin opțiuni contradictorii sau confuze; 

 sunt exprimate condiționat; 

-Se anulează parțial numărul de voturi reprezentând diferența intre voturile declarate de 

acționar in formular si cele evidențiate in Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul 

Central la data de referința. 

Responsabilul desemnat de CA are următoarele obligații: 

- Sa centralizeze atât formularele primite, cat si voturile exprimate; 

- Sa  valideze,  conform  prezentei  proceduri,  atât  formularele   primite,  cat  si  voturile 

exprimate; 

- Sa predea direct secretriatului de sedinta AGA formularele care privesc exercitarea 

votului secret; 

- Sa întocmească  un proces verbal care sa conțină  informațiile  sus -menționate  la care sa 

anexeze toate formularele primite. 

 

5.6. Numărarea voturilor in cadrul ședinței AGA 

- Responsabilul  va  preda  Procesul  Verbal  Președintelui  AGA,  care,  înainte  de  

începerea dezbaterilor, îl va citi acționarilor prezenți la ședința si apoi il  va înmâna secretarului 

AGA; 

- Secretarul AGA va lua in considerare toate voturile pentru stabilirea cvorumului, 

însă voturile exprimate  si anulate conform  prezentei proceduri nu vor fi luate in 

considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot; 

- In cazul in care un acționar care si-a exprimat opțiunea de a vota prin corespondenta se 

prezinta la ședința AGA, se anulează opțiunile exprimate anterior; 

Procesul verbal încheiat de responsabil va fi anexat procesului-verbal de ședința a 



adunării. 

 

6.      RESPONSABILITATI 

       -  Responsabilul asigura completarea formularelor  cu toate datele aferente ședinței 

care urmează a se tine, conform prezentei proceduri si asigura distribuția formularelor  solicitate 

de acționari către aceștia; 

        - Responsabilul  valideaza formularele, asigura centralizarea acestora,   întocmirea 

procesului verbal si predarea acestuia, însoțit de formularele primite, către Președintele AGA; 

          - Acționarii  au  responsabilitatea  sa  verifice  daca  datele  personale  coincid  cu  

cele  înscrise  in Registrul Acționarilor si, in caz contrar, sa solicite Depozitarului Central 

actualizarea acestora; Acționarii  au responsabilitatea  sa-si exercite votul cu buna credința, după 

citirea documentelor aferente ședinței AGA. 

 

7.       Participarea pe baza de Imputernicire generala. 

Actionarii pot participa prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale, care 

permițe reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu 

respectarea cumulativa a următoarelor conditii: 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie depusa la societate pana la data mentionata 

in convocator pentru imputernicirile speciale, in cazul primei utilizari, in copie, cuprinzand 

mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale 

imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul 

verbal al adunarii generale. 

 Imputernicirea trebuie sa fie valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani. 

 Imputernicirea trebuie sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui 

intermediar, asa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 sau unui 

avocat. 

 Imputernicirea trebuie sa fie completata astfel incat sa contina cel putin 

urmatoarele informatii: 

1. numele/denumirea acţionarului; 

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia і se acordă împuternicirea); 

3. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea 

prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea 

imputernicirilor datate anterior; 

4. precizarea faptului că acţionarul imputerniceşte reprezentantul sa participe si sa voteze 

in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului de 

la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva 

imputernicire generala. 

 Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria 

raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit 

imputernicirea generala de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de 

respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca 

imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura 

electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusă odata cu imputernicirea 

generala la societate, in original, semnata si, după caz, stampilata. Pentru AGOA din 

24/25.04.2019 vor fi luate in considerare imputernicirile generale inregistrate pana cel tarziu 

la data de 22.04.2019 ora 10.00. 



 Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanti pe baza Imputernicirii generale 

trebuie sa nu se afle intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 

92 alin. 15 din Legea 24/2017, respectiv: 

 este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de 

respectivul acționar; 

 este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor 

lit. a); 

 este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei 

entități controlate, conform prevederilor lit. a); 

 este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre 

persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c). 

 Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest 

drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care 

persoana imputernicita este o persoană juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit 

prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere 

sau dintre angajatii sai. Actionarii au dreptul de a desemna prin imputernicire unul sau mai 

multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. 

 

 

ANEXE 

Model formular  de  vot prin  corespondenta  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  

persoane  juridice . 

Model formular  imputernicire speciala  adresat  acționarilor persoanelor  fizice  sau  

persoane  juridice . 
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PROIECT HOTARARE 

                                                    

                                              HOTARAREA NR. 1/24.04.2019 

                           A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

                                              DE LA MACOFIL SA TG-JIU 

 

       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la  MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, 

nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, capital 

social subscris si varsat 9.033.747,5 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare 

nominala de 2,5 lei, convocata in temeiul art 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata si al Actului Constitutiv, legal intrunita in data de 24.04.2019  la sediul societatii, cu 

o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de ............... actiuni, ce 

reprezinta un procent................. % din numarul total de actiuni si cu un numar de .....................voturi 

valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a luat urmatoarea : 

 

                                                           HOTARARE 

 

 

     1. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba prezenterea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea 

raportului auditorului financiar; 

      2. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2018; 

    3.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi 

exprimate, cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi 

exprimate si cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi 

exprimate, se aproba repartizararea profitului aferent exercitiul financiar 2018 in valoare de 2.746.262 

lei, astfel:  

 -     2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti; 

            -     160.451 lei pentru constituirea rezervelor legale. 

   4. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si programul de investitii pentru anul 2019; 

   5.  Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 
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cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finanaciar 2018; 

    6. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba organigrama societatii; 

    7. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba stabilirea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 

carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor si ex date 21.05.2019;  

    8. Cu un numar de............ voturi Pentru reprezentand ............% din numarul total de voturi exprimate, 

cu un numar de .............voturi Impotriva reprezentand............% din numarul total de voturi exprimate si 

cu un numar de ..............voturi Abtinere, reprezentand...........% din numarul total de voturi exprimate, se 

aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in 

vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari. 

 

 

        PRESEDINTE CA SECRETAR 
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      PROPUNERI 

                               Privind alegerea auditorului financiar 

 

 

Consiliul de Administratie al Macofil SA, propune continuarea colaborarii cu 

societatea de audit financiar extern SC EXPERT ACNT SRT, reprezentata de domnul 

Giubalca Andrei, pe o perioada de 2 ani.   

 

 

 

 

 

                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

              Zamfir Simona Ioana 
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                                       RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
                                       privind închiderea exerciţilui financiar 2018 

 

 

 

 

 

 

S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, ,, fabricarea şi comercializarea 

cărămizilor,ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă şi beton armat” ( elemente de zidărie 

şi ţiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavele pentru pavaje, stâlpi 

electrici, produse de balastieră, etc ). Ponderea în volumul producţiei, în anul 2018, au deţinut-o produsele 

ceramice respectiv 69,00%, urmate de produsele prefabricate din beton  cu 26,00% şi de produsele de 

balastieră cu 5,00%. 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2018, a fost de 32.117.745 lei, în crestere cu 13,60% faţă de  

anul precedent.  

Situaţia contului de profit şi pierdere se prezintă astfel: 

     - Venituri din activitatea de exploatare 36.107.751 lei 

     - Cheltuieli din activitatea de exploatare 31.584.862 lei 

     - Profit din exploatare 4.522.889 lei 

     - Venituri financiare 1.028.813 lei 

     - Cheltuieli financiare 2.342.682 lei 

     - Rezultat financiar ( pierdere ) -1.313.869 lei 

     - Rezultat brut ( profit ) 3.209.020 lei 

     - Rezultat net ( profit ) 2.746.262 lei 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie ( conform bilanţului ): 

              -Activele imobilizate  au cunoscut o scădere de aproximativ 2,50% de la 51.157.661 lei la 

49.881.862 lei . 

          -     Activele circulante au scazut de la 13.557.203 lei la 13.217.488 lei, cu aproximativ 2,50%. 

- Disponibilităţile băneşti s-au situat la valoarea de 3.143.706 lei. 

- Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au crescut de la 9.929.664 lei  la 

9.352.034 lei cu 5,80%, iar datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au 

scăzut de la 22.185.007 lei la 19.204.771 lei cu 13,43% , datorită  achitării eşalonărilor fiscale şi 

a ratelor la creditele de investiţii . 

În anul 2018, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărţit în 3.613.503 acţiuni 

cu valoare de 2,50 lei/ acţiune. 
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Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 2.332.893 lei, din care obligaţii la bugetul de stat 

şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 269.837 lei .  

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 31.410.833 lei, la 34.069.103 lei. 

Retehnologizarea producţiei de elemente de zidărie, a fost începută la sfârşitul anului 2007, prin 

semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un 

partener străin, în anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar 

anii 2011-2018, a funcţionat în condiţii normale, ajungându-se până la capacitatea maximă de producţie. 

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, la 

începutul anului 2013 , care de la punerea în funcţiune, a produs beton atât pentru uz intern cât şi pentru 

alti beneficiari, iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri. 

  

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul înregistrat la sfârşitul 

anului 2018, în valoare de 2.746.262 lei, sa fie repartizat astfel:  

- suma de 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi 

- suma de 160.451 lei la rezerva legala. 

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2018, se regăsesc şi restul detaliilor 

cu privire la activitatea societăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

                                                               ZAMFIR SIMONA IOANA 

 

 

       

                               

 

 

 
                
















































































