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Cosmina Balica DIRECTORUL Oficiului Registrului Comertului de pe lângă  Tribunalul Gorj 
conform art. 11 aim. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de 
inregistrare in registrul comertului, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Pe rol fund solutionarea cererii de inregistrare nr. 9076 din data de 13.04.2021 pentru 
MACOFIL SA, cod unic de inregistrare: 2157789, număr de ordine in registrul comertului: 
J18/80/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J18/80/1991. 

DIRECTORUL 
Asupra cererii de fată: 
Prin cererea inregistrată  sub nr. 9076 din data de 13.04.2021 s-a solicitat, inregistrarea in 

registrul comertului a unor modificări referitoare la: capital social; număr actiuni; alte mentiuni; 
modificare date actionari persoane fizice; modificare date actionari persoane juridice; listă  actionari 

In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. 
Examinând inscrisurile mentionate DIRECTORUL, constatând că  sunt indeplinite cerintele 

legale, in conformitate cu art. 1,2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii societătilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 359/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare urmează  a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificărilor 
solicitate . 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN CONDIŢHLE LEGH 

DISPUNE 

Admite cererea de inregistrare aşa cum a fost formulată  şi dispune inregistrarea in registrul 
comertului a mentiunilor cu privire la: capital social; număr actiuni; alte mentiuni; modificare date 
actionari persoane fizice; modificare date actionari persoane juridice; listă  actionari, potrivit datelor 
din: Hotărdrea adunării generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din 09.04.2021; depunerea actului 
constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: 
Hotărarea adunării generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din 09.04.2021 şi a notificării privind 
depunerea la oficiul registrului comeqului a actului constitutiv actualizat. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Gorj in condiţiile art. 6 alin. (3) - (5) şi 

următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu 
modificările ulterioare. 

Pronuntată  in şedinta din data de: 20.04.2021 
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ACT CONSTITUTIV AL 
SOCIETATII MACOFIL S.A. actualizat 

Avand in vedere modificarile intervenite la Statutul Societătii MACOFIL S.A., in baza Legii 31/ 1990, cu modificările 
ulterioare, se actualizeaza Actul Constitutiv dupa cum urmeaza: 

CAPITOLUL I 
DENUMIREA , FORMA JURIDICA , SEDIUL , DURATA 

ARTICOLUL 1 . DENUMIREA SOCIETATII 

	

1.1 	Denumirea societatii este: MACOFIL —S.A. 

	

1.2 	In toate actele, facturile, publicatiile Si alte acte emise de societate se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul 
social, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare. 

ARTICOLUL 2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII 
2.1 Societatea " MACOFIL — S.A. " este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni . 
2.2 Aceasta isi desfasoara activitatea, sub toate aspectele, in conformitate cu dispozitiile legilor romane, precum Si cu 

prevederile prezentului statut . 

ARTICOLUL 3. SEDIUL SOCIAL 
3.1 Sediul social se afla in Romania, localitatea TGAIU , strada Barseşti, nr. 217 jud. Gorj . 
3.2 Sediul social poate 11 schimbat in once alta localitate din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a 

Actionarilor, potrivit legii . 
3.3 Societatea are un punct de lucru în comuna Runcu, sat Runcu, judetul Gorj.Societatea poate deschide filiale, 

sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru Si alte asemenea, in alte localitati din tara si / sau din strainatate . 

ARTICOLUL 4. DURATA SOCIETATII 
Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului. 

CAPITOLUL II 
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 

Articolul 5. SCOPUL SOCIETATII 
Scopul societatii este producerea si comercializarea de materiale de constructii, promovarea si punerea in aplicatie a 

initiativelor de interes national in domeniul tehnologiei si fabricatiei de beton armat precomprimat , stalpi pentru linii electrice 
aeriene blocuri ceramice din argila, tigle, agregate minerale de cariera si balastiera , alte minerale nemetalice, etc., domenii 
conexe si realizarea de profit. 

ARTICOLUL 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII 
Domeniul principal : 
- 233 Fabricarea materialelor de constructii din argilă  
Activitatea principala : 
- 2332 Fabricarea cărămizilor, tiglelor şi altor produse pentru constructii, din argilă  arsă; 
- Activitati secundare : 
- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminte oleaginoase; 
- 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; 
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; 
- 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi altor pomi fructiferi; 
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; 
- 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire; 
- 0146 Creşterea porcinelor; 
- 0162 Activităti auxiliare pentru creşterea animalelor; 
- 0164 Pregătirea semintelor; 
- 0210 Silvicultură  şi alte activităti forestiere; 
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; 
- 0811 Extractia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a 

ardeziei; 



- 0812 Extractia pietrişului şi nisipului; extractia argilei şi caolinului; 
- 0899 Alte activităti extractive n.c.a.; 
- 0990 Activităti de servicii anexe pentru extractia mineralelor; 
- 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; 
- 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; 
- 1071Fabricarea 	fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 
- 1083Fabricarea ceaiului şi a cafelei; 
- 1085 Fabricarea de mancăruri preparate; 
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; 
- 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; 
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; 
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului; 
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri; 
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru constructii; 
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn: 
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
- 2320 Fabricarea de produse refractare; 
- 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică; 
- 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică; 
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; 
- 2363 Fabricarea betonului; 
- 2364 Fabricarea mortarului; 
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
- 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.; 
- 2433 Productia de profile obtinute la rece; 
- 2451 Turnarea fontei; 
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ware; 
- 2454 Turnarea altor metale neferoase; 
- 2511 Fabricarea de constructii metalice şi parti componente ale structurilor metalice; 
- 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
- 2529 Productia de rezervoare, cisterne ş i containere metalice; 
- 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor; 
- 2562 Operatiuni de mecanică  generală; 
- 2573 Fabricarea uneltelor; 
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere şi alte produse similare din otel; 
- 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal; 
- 2611 Fabricarea componentelor electronice (module); 
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat; 
- 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului; 
- 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.; 
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie şi constructii; 
- 3311Repararea articolelor fabricate din metal; 
- 3312Repararea maş inilor; 
- 3319 Repararea altor echipamente; 
- 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; 
- 3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 
- 3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabi le sortate; 
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară; 
- 4120 Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale şi nerezidentiale; 
- 4211 Lucrări de constructii a drumurilor şi autostrăzilor; 
- 4212 Lucrări de constructii a căilor ferate de suprafată  şi subterane; 
- 4213 Constructia de poduri şi tuneluri; 
- 4221 Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; 
- 4222 Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicatii; 
- 4291 Constructii hidrotehnice; 
- 4299 Lucrări de constructii a altor proiecte inginereşti n.c.a.; 
- 4311 Lucrări de demolare a constructiflor; 
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- 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 
- 4321 Lucrări de instalatii electrice; 
- 4322 Lucrări de instalatii sanitare, de incălzire şi de aer conditionat; 
- 4329 Alte lucrări de instalatii pentru constructii; 
- 4331 Lucrări de ipsoserie; 
- 4332 Lucrări de fămplarie şi dulgherie; 
- 4333 Lucrări de pareosire şi placare a peretilor; 
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 
- 4339 Alte lucrări de finisare; 
- 4391 Lucrări de invelitori, şarpante şi terase la constructii; 
- 4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.; 
- 4511 Comert cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); 
- 4519 Cornell cu autovehicule; 
- 4520 intretinerea şi repararea autovehiculelor; 
- 4531 Comert cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; 
- 4532 Cornell Cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule; 
- 4611 1ntermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; 
- 4612 1ntermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; 
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos şi materiale de constructii; 
- 4614Intermedieri in comertul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane; 
- 4617 1ntermedieri in comertul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; 
- 4619 1ntermedieri in comertul cu produse diverse; 
- 4621Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; 
- 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii; 
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor şi legumelor; 
- 4632 Comert cu ridicata al cămii şi produselor din came; 
- 4633Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 
- 4634 Comert cu ridicata al băuturilor; 
- 4635 Cornell cu ridicata al produselor din tutun; 
- 4636 Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase; 
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente; 
- 4639 Cornell cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun; 
- 4643 Cornell cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor; 
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de intretinere; 
- 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat; 
- 4648 Cornell cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor; 
- 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 
- 4662 Cornell cu ridicata al maşinilor-unelte; 
- 4663 Comerţ  cu ridicata al maş inilor pentru industria minieră  şi constructii; 
- 4671 Cornell cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; 
- 4672 Comert cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; 
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de constructie şi echipamentelor sanitare; 
- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice; 
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 
- 4677 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 
- 4690 Comert Cu ridicata nespecializat; 
- 4711 Cornell cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vănzare predominantă  de produse alimentare, băuturi 

tutun;  
4719 Comer; cu amănuntul in magazine nespecializate, Cu vănzare predominantă  de produse nealimentare; 
4721 Comer; cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete,in magazine specializate; 

4722 Cornell Cu amănuntul al cărnii şi al produselor din came, in magazine specializate; 
4723 Comert cu amănuntul al pestelui,crustaceelor si molustelor,in magazine specializate; 
4724 Cornell cu amănuntul al păinii, produselor de patiserie 5i produselor zaharoase, in magazine specializate; 

- 4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate; 
4726 Cornell cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 
4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare,in magazine specializate; 

- 4741 Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitătilor periferice şi software-lui in magazine specializate; 
- 4742 Comer; cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate; 
- 4752 Cornell cu amănuntul al articolelor de fierărie, ale articolelor din sticlă  şi a celor pentru vopsit, in magazine 

specializate; 
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- 4753 Cornell cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, in magazine 
specializate; 

- 4759 Cornell cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat ş i al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine 
specializate; 

- 4764 Cornell cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate; 
- 4765 Cornell cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, in magazine specializate; 
- 4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie,in magazine specializate; 
- 4776 Cornell cu amănuntul al florilor, plantelor şi semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie şi a 

hranei pentru acestea, in magazine specializate; 
- 4777 Cornell Cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, in magazine specializate; 
- 4778 Cornell cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate; 
- 4781 Cornell cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chişcuri 

şi piete; 
- 4782 Comert cu amănuntul al textilelor, imbrăcămintei şi incăltămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi piete; 

4789 Cornell cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piete al altor produse; 
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată; 
4920 Transporturi de marfă  pe calea feratd; 
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători; 
4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a; 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 
4942 Servicii de mutare; 
5210 Depozitări; 
5221 Activităti de servicii anexe pentru transporturi terestre; 
5224 Manipulări; 
5610 Restaurante; 
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.; 

- 6419 Alte activităti de intermedieri monetare; 
- 6420 Activităti ale holdingurilor; 
- 6430 Fonduri mutuale şi alte entităti financiare similare; 
- 6491 Leasing financiar; 
- 6492 Alte activităti de creditare; 
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.; 
- 6810 Cumpărarea şi vănzarea de bunuri imobiliare proprii; 
- 6820 inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; 
- 6831 Agentii imobiliare; 

6832 Administrarea imobilelor pe bazd de comision sau contract; 
7111 Activităti de arhitectură; 
7112 Activităti de inginerie şi consultantă  tehnică  legate de acestea; 
7120 Activităti de testări şi analize tehnice; 

- 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie; 
- 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie; 
- 7490 Alte activităti profesionale, ştiintifice şi tehnice n.c.a.; 
- 7711Activităti de inchiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare; 
- 7712 Activităti de inchiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele; 
- 7739 Activităti de inchiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
- 7810 Activităti ale agentiilor de plasare a fortei de muncă; 
- 7911 Activităti ale agentiilor turistice; 
- 7912 Activităti ale tur-operatorilor; 
- 7990 Alte servicii de rezervare şi asistentă  turisticd; 
- 8020 Activităti de servicii privind sistemele de securizare; 
- 8110 Activităti de servicii suport combinate; 
- 9200 Activităti de jocuri de noroc şi pariuri; 
- 9329Alte activităti recreative şi distractive n.c.a.; 
- 9411 Activitati ale organizatiilor economice şi patronale; 
- 9420 Activităti ale sindicatelor salariatilor. 
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CAPITOLUL III 
CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI , 

ACTIUNILE DREPTURILE REZULTIND DIN ACTIUNI . 
TRANSFERUL ACTIUNILOR 

ARTICOLUL 7 . Capitalul social si structura actionariatului . 
7.1. Capitalul social subscris este de 14.815.345,90 lei, impartit in 3.613.499 actiuni nominativ, cu o valoare de 4,10 

lei/actiune. 
7.2. Registrul Actionarilor societatii este tinut conform prevederilor legale de catre Depozitarul Central. Conform 

registrului consolidat, fumizat de, Depozitarul Central la data de 31.12.2020, structura actionariatului societatii este 
urmatoarea: 
1) ZAMFIR SIMONA-10ANA — cetatean roman, domiciliată  în ( 	), detine un numar de 1.174.389 actiuni nominative in 
valoare de 4.814.994,9 lei, reprezentand 32,5001 % din capitalul social total; 
2) PĂTRUT ELISAVETA- cetatean roman, cu domiciliu in ( 	) detine un numar de 581.772 actiuni nominative in valoare 
de 2.385.265,2 lei, reprezentand 16,1000 % din capitalul social total; 
3) SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA, cu sediul in Bucureşti, strada Serghei Vasilievici 
Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, nr. inregistrare Camera de Comert J40/27499/1992 , detine un numar de 627.909 actiuni 
nominative in valoare de 2.574.426,9 lei, reprezentind 17,3768 % din capitalul social total; 
4) Manisor Vlad Mihai- cetatean roman, cu domiciliu in ( 	) detine un numar de 460.000 actiuni nominative in valoare de 
1.886.000 lei, reprezentand 12,7300 % din capitalul social total; 
5) Actionari Personae Fizice -detin un numar de 466.094 actiuni in valoare de 1.910.985,4 lei , reprezentand 12,8987% din 
capitalul social total. 
6) Actionari Persoane Juridice- detin un numar de 303.335 actiuni in valoare de 1.243.673,5 lei, reprezentand 8,3945% din 
capitalul social total. 
Cota de participare de beneficii si pierdere este proportionala cu aportul la capital. 

7.3. Aportul in numerar al actionarilor nu este purtator de dobinzi . 

ARTICOLUL 8. Actiunile 
8.1. Actiunile sunt indivizibile si au o valoare egala , acordind detinatorilor drepturi egale , in conditiile legii . 
8.2. Actiunile au forma dematerializata si sunt numerotate de la 1 la 3.613.499. 
8.3. Actionarii detin certificate de actionari care mentioneaza numarul de actiuni detinute la Societatea MACOFIL S.A. 
8.4. Evidenta actionarilor societatii rezultati din procesul de privatizare in masa este tinuta de DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. Bucuresti . 
8.5. Actiunile pot fi tranzactionate pe piata Aero sau la Bursa de valori . 
8.6. Potrivit hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, societatea poate emite noi actiuni in schimbul contributii in natura 

Si / sau numerar.  

ARTICOLUL 9. Reducerea sau marirea capitalului social 
9.1. Reducerea capitalului social poate fi facuta in conditiile legii si ale prezentului statut , prin : 
- micsorarea numarului de actiuni; 
- reducerea valorii nominale a actiunilor ; 
- dobindirea de actiuni proprii urmata de anularea lor ; 
- alte procedee prevazute de lege . 
Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai 
- cu respectarea limitei minime de capital prevazuta de lege ; 
- cu aratarea motivelor reducerii si a procedeelor utilizate ; 
- dupa trecerea a doua luni de la publicarea hotaririi in Monitorul Oficial ; 
9.2. Majorarea capitalului social poate fi facuta prin : 

emisiunea de noi actiuni in schimbul unor contributii in natura si / sau numerar ; 
- majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor aporturi la capitalul social in numerar si 

incorporarea rezervelor,  , cu exceptia rezervelor legale , a profitului sau a primelor de emisiune ; 
compensarea unor creante certe , lichide si exigibile asupra societatii Cu actiuni ale acesteia ; 
incorporarea diferentelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social; 
alte modalitati prevazute de lege . 

/ sau natura 

ARTICOLUL 10. Drepturi si obligatii decurgind din actiuni. 
10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari , confera dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor , 

dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea dividendelor , conform 
prevederilor prezentului statut si a dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut. 
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10.2. Exercitiul dreptului este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta . 
10.3. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni , urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoanc 
10.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social , iar actionarii raspund numai pina la concurenta capitalului 

subscris . 
10.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. 

Pe durata societatii , creditorii actionarilor isi pot exercita drepturile lor numai asupra dividendelor cuvenite 
acestora , potrivit bilantului contabil aprobat , sau asupra partii ce Ii s-ar cuveni prin lichidare . 

10.6. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la statut . 

ARTICOLUL 11 . Transferul actiunilcw 
11.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor , 

subscrisa de cedent si de cesionar sau mandatarii acestora . 
11.2. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate , care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare 

actiune . 

CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR . STRUCTURA . ATRIBUTII . 

CONVOCARE . ORGANIZARE EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT 

ARTICOLUL 12. Structura Adunarii Generale. Atributii . 
2.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii , care decide asupra activitatii acestia si 

asigura politica ei economica si comerciala . 
12.2. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi: ordinare si extraordinare . 

In ambele cazuri , acestea pot fi tinute la sediul social sau in once alt loc din tara , 
care se va preciza in convocare . 
12.3.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste eel putin o data pe an, in termen de cinci luni de la incheierea 

exercitiului financiar sau on de cite on este necesar si are urmatoarele atributii principale : 
a) discuta , aproba sau modifica situatiile financiare anuale, 
b) dupa ascultarea raportului administratorilor si al auditorului ; fixeaza dividendele ; 
c) alege administratorii si ii revoca din functie ; 
d) stabileste remuneratia administratorilor; 
e) decide asupra gestiunii administratorilor si le acorda descarcarea de gestiune ; 
0 stabileste bugetul de venituri Si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator ; 
g) hotaraste gajarea, inchirierea, infiintarea sau desfiintarea filialelor,  , sucursalelor sau agentiilor societatii; 
h) decide cu privire la actionarea in justitie a administratorilor pentru pagubele pricinuite societatii; 
i) aproba contractarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung, a caror valoare depaseste 1.000.000 EURO; 
j) hotareste asupra oricaror alte probleme de competenta sa; 
k) numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar, precum si revocarea auditorului financiar; 
Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare, este necesara prezenta actionarilor care sa detina eel putin o 

patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul precedent, adunarea 
cc se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de la ordinea de zi a celei dintai adunari,indiferent 
de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. 

12.3.2. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste on de cate on este necesar si decide asupra 
a) schimbarii formei juridice a societatii ; 
b) mutarii sediului principal; 
c) schimbarii obiectului de activitate ; 
d) majorarii capitalului social ; 
e) reducerii capitalului social sau reintregirii lui prin cmisiune de noi actiuni ; 
Ofuziunii cu alte societati sau divizarea acesteia ; 
g) dizolvarii anticipate a societatii ; 
h) conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta ; 
i)conversiei unei categorii de obligatiuni in alta categoric sau in actiuni ; 
Demisiunii de obligatiuni ; 
k) incheierii de acte juridice prin care societatea sa dobindeasc , sa instraineze, sa inchirieze, sa concesioneze sau sa 

constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul acesteia, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor 
societatii, la data incheierii actului juridic; 

1)reconstituirii capitalului, in cazul pierderii unei patrimi a acestuia, asupra limitarii lui la suma ramasa sau asupra 
dizolvarii societatii; 

m) oricarei modificari a statutului sau asupra oricarei alte hotariri pentru care este ceruta aprobarea acesteia ; 
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n) oricaror alte probleme prevazute de lege. 
Prin prezentul Statut, Adunarea Generala Extraordinara, deleaga Consiliului de Administratie, exercitarea 

atributiilor aratate la lit.b) , c) si d) din aliniatul precedent. 
Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare ,este necesara la prima convocare prezenta actionarilor 

detinind eel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, jar la convocarile ulterioare prezenta actionarilor reprezentind 
eel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. 

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a 
obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbarea formei juridice ,de fuziune, 
divizare sau dizolvarea societatii, se iau cu o majoritate de eel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 
prezenti. 

ARTICOLUL 13 Convocarea Adunarii Generale 
13.1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de consiliul de administratie respectiv de directorat on de cate on 

este necesar.Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei 
partea a-IV-a, intr-un ziar local si pe pagina de intemet a societatii. 

13.2. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor 
problemelor care vor fi dezbatute. In cazul cand pe ordinea de zi figureaza numirea administorilor, in convocare se va 
mentiona, ca lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor 
propuse pentru functia de administrator se afla la dispoztia actionarilor la sediul societatii. 

13.2.1.Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda 
textul integral al propunerilor. 

13.3. In convocarea pentru prima Adunare agenerala se va putea fixa locul, ziva si ora pentru cea de-a doua Adunare 
Generala, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine . Cea de-a doua Adunare Generala nu va putea fi convocata in aceeasi zi 
cu ziva fixata pentru prima Adunare Generala. 

13.4. Consiliul de administratie, convoaca de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentind individal sau 
impreuna eel putin 5% din capitalul social, in termen de 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data 
primirii cererii. 

ARTICOLUL 14. Organizarea Adunarii Generale 
14.1. Adunarea Generala este condusa de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. 
14.2. Presedintele Adunarii Generale desemneaza dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care sa verifice 

lista de prezenta a actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru tinerea Adunarii Generale si sa intocmeasca 
procesul verbal . 

14.3. La Adunarile Generale Ordinare sau Extraordinare, actionarii vor putea sa fie reprezentati, la alegerea lor, prin alti 
actionari sau terte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale, care va fi depusa in original, in termenul prevazut de lege. 

Continutul imputernicirii speciale poate fi stabilit de Consiliul de Administratie, in conditiile legii . 
14.4. Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara 

votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 
14.5. Procesul verbal al Adunarii Generale va fi semnat de presedinte si secretar, va contine mentiunile prevazute de lege 

si va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale. 
14.6. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale Statutului, sunt obligatorii si pentru actionarii care nu 

au luat parte la Adunare sau au votat impotriva . 
14.7. Hotararile contrare legii sau Statutului, pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in 

Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva si au cerut sa 
se consamneze aceasta in procesul verbal. 

ARTICOLUL 15. Exercitarea dreptului de vot. 
15.1. Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis . 
15.2. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru revocarea lor si luarea 

hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.  . 
15.3. Dreptul de vot nu poate fi cedat. 
15.4. Hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul —eg.D ; stni.; u;. —omertului spre a fi mentionate 

in registru Si publicate in Monitorul Oficial. 

CAPITOLUL V 
CONSILIUL DE ADMINISTFtATIE ORGANIZARE . ATRIBUTII 

ARTICOLUL 16. Organizare 
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16.1. Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie coinpus din cinci membrii, temporari, revocabili si 
reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 ani. Dintre acestia, consiliul de administratie va 
alege un presedinte al consiliului, care este numit pentru o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si 
poate fi revocat oricind de catre consiliul de administratie. 

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si directorul general al societatii. 
Administratorii societatii sunt : 

1. ZAMFIR SIMONA-IOANA- cetatean roman, domiciliata in ( 	); 
2. PATRUT ELISAVETA- cetatean roman, domiciliata in ( 	); 
3. STOICA DOINEL- cetătean roman, domiciliat in ( 	); 
4. MOCINICA IONEL- cetatean roman, domiciliat in ( 	); 
5. PETRESCU IOANA MIHAELA- etatean roman, Cu domiciliul in ( )  

16.2.Administratorii sunt desemnati de adunarea generala ordinara a actionarilor prin vot secret. 
16.2.1.Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. 
16.3. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie, vor 

nurni un administrator provizoriu si vor convoca de indata Adunarea Generala Ordinara in conditiile prevazute in Statut . 
16.4. Administratorii vor lucra impreuna, iar pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin trei 

administratori. Deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti . 
16.5. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni la sediul societatii . 
16.6. Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor preciza data, ora si locul unde va avea loc 

intrunirea, precum si ordinea de zi . 
16.7. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, decizi ile luate, numarul 

voturilor intrunite Si opiniile separate. 
16.8. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau 

directorul general, jar in lipsa acestuia de o alta persoana desemnata de Consiliul de Administratie 
Presedintele Consiliului de Administratie are puteri depline in aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de 

Administratie. 
16.9. In conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie raspund solidar fata de societate pentru prejudiciile 

aduse acesteia, prin activitatea lor.  . 

ARTICOLUL 17. Atributiile Consiliului de Administratie. 
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale : 
a) supune Adunarii Generale Ordinare raportul cu privire la exercitiul iinanciar precedent, situatiile financiare anuale, 

proiectul de program de buget pentru exercitiul in curs; 
b) stabileste politica de personal; 
c) numeste, negociaza remuneratia si revoca din functie conducerea executiva a societatii , inclusiv a directorului general 

executiv si decide urmarirea acestora in justitie pentru pagubele produse ; 
d) decide cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung, pana la limita de 1.000.000 EURO. 
e) hotareste in probleme privind protectia muncii, PSI, protectia mediului, protectia civila, etc.; 
0 decide trecerea in conservare a mijloacelor fixe on scoaterea din functiune si / sau casarea mijioacelor fixe amortizate 

integral; 
g) adopta Regulamentul Intern; 
h) stabileste strategia si tactica de marketing; 
i) decide asupra incheierii de acte juridice prin care societatea urmeaza sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa 

concesioneze sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul acesteia, a caror valoare nu depaseste jumatate din 
valoarea contabila a activelor societatii, la data incheierii actului juridic; 

j) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara prevazute la punctele b), c) si d) din art.12.3.2. 
k) once alte atributii stabilite de Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara; 
1) supravegheaza activitatea directorilor; 
m) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatatii potrivit Legii nr. 85/2006; 
n) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor 

functionale si de productie; 

CAP1TOLUL VII 
AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE 

ARTICOLUL 18. 
18.1. Activitatea de audit financiar se va desfasura in conformitate cu standardele internationale de contabilitate, in 

vigoare . 
18.2. Auditorul va prezenta Adunarii Generale Ordinare, spre aprobare, raportul de audit. 

Componenta Comisiei de Audit Financiar este urmatoarea: 
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SC EXPERT ACNT SRL persoană  juridică  Cu sediul in mun. Tg-Jiu, strada Unirii, bloc 19, scara 3, etajul 3, apartamentul 
56, judetul Gorj, inmatriculată  la Oficiul Registrului Comertului de pe langă  Tribunalul Gorj sub nr. J 18/424/21.06.2006 , 
având codul unic de inregistrare: 18785720, reprezentată  prin GIUBALCA ANDREI, cetătean român, ( 	)  

Revocarea auditorului financiar se va putea face numai de către adunarea generală, cu votul cerut la adunările ordinare. 

CAPITOLUL VIII 
ACTIVITATEA SOCIETATI1 

ARTICOLUL 19. Exercitiul financiar 
Exercitiul financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie . 

ARTICOLUL 20. Personalul societatii 
20.1. Functionarii societatii , inclusiv administratorii , se aleg in conform itate cu prevederile prezentului Statut . 
20.2. Nivelul salariilor pentru personalul societatii , pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre 

Adunarea Generala a Actionarilor sau dupa caz de catre Consiliul de Administratie, in functie de studii, pregatirea si 
competenta profesionala si experienta, Cu respectarea legislatiei muncii . 

20.3.Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie. 

ARTICOLUL 21 . Evidenta contabila Si situatiile financiare anuale . 
21.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi situatiile financiare anuale in vedere prevederile Legii 

contabilitatii, ale normelor metodologice, date in aplicarea acesteia de autoritatile competente si a standardelor internationale 
de contabilitate. 

21.2. Situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a actionarilor, 
impreuna cu o copie a raportului administratorilor si raportul auditorului vor fi depuse la autoritatile financiare si la Camera de 
Comert si vor fi publicate in Mon itorul Oficial , partea a IV a , in termenul prevazut de lege . 

ARTICOLUL 22. Profitul. Fondul de rezerva . Alte fonduri . 
22.1. Dividendele obtinute de societate se vor plati in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, 

proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare dintre acestia . 
22.2.Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii , cercetarii si dezvoltarii de produse noi, 

investitiilor precum si pentru alte destinatii, stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau de Consiliul de Administratie, 
dupa caz. 

22.3. Din profitul societatii se vor prelua anual sume pentru formarea fondului de rezerva conform legii . 
22.4. Pierderile vor fi suportate de actionari, proportional cu aportul acestora la constituirea capitalului social. 

CAPITOLUL IX 
DIZOLVAREA . L1CHIDAREA . LITIGII . 

ARTICOLUL 23. Dizolvarea societatii. 
23.1. In afara altor cauze prevazute de lege sau Statut , oricare dintre situatiile de mai jos poate conduce la dizolvarea 

societatii 
a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate ; 
b) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor; 
c) falimentul ; 
d) reducerea la jumatate a capitalului social daca actionarii nu au hotarat reintrgirea lui , in conditiile art. 12.3.2.Iit.e) sau 

reducerea sub limita minima prevazuta de lege ; 
e) reducerea numarului actionarilor sub limita minima prevazuta de lege ; 
f) declararea nulitatii societatii . 
23.2. Dispozitiile de la lit.d) si e) nu se aplica : 
- in cazul in care, in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit 

sau este redus la suma ramasa on la minimul legal sau societatea se transforma intr-o alta forma de societate la care capitalul 
social corespunde din punct de vedere legal ; 

- in cazul in care, in acelasi termen, numarul minim al actionarilor este completat. 
23.3. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei . 
23.4. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni ; in caz contrar, acestia sunt solidar 

raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins . 
23.5. Interdictia prevazuta la alin, precedent se aplica din ziva expirarii termenului fixat pentru durata societatii , on de la 

data la care dizolvarea a fost hotarata de Adunarea Generala a Actionarilor sau declarata prin sentinta judecatoreasca . 
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ARTICOLUL 24. Lichidarea societatii 
24.1. Pentru lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli : 
a) pana la intrarea in functie a lichidatorilor,  , administratorii vor continua mandatul lor ; 
b) actul de numire al lichidatorilor sau hotararea judecatoreasca care-i tine locul sau once act ulterior care ar aduce 

schimbari cu privire la persoana lor, trebuie depuse la Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei . 
24.2. Dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor la Registrul Comertului Si vor intra in 

functiune. 
24.3. Numirea lichidatorilor se face de Adunarea Generala Extraordinara cu majoritatea ceruta pentru modificarea 

Statutului. Daca aceasta majoritate nu a fost obtinuta, numirea lichidatorilor se va face de Tribunalul teritorial unde societatea 
are sediul social, la cererea oricarui administrator sau actionar.  . 

24.4. Sub rezerva puterilor exprese pe care legea aplicabila sau pe care Adunarea Generala be-ar putea acorda, cu 
majoritatea ceruta pentru numirea lor, lichidatorii sunt datori : 

1.sa dea in judecata si sa fie actionati, in interesul lichidarii ; 
2.sa execute si sa termine operatiunile referitoare la lichidare ; 
3.sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si once avere imobiliara a societatii. 

In toate cazurile , vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc; 
1. sa faca tranzactii ; 
2. sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in cazul falimentului debitorului, dand chitanta ; 
3. sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca once alte acte necesare 

operatiunilor de lichidare ; 
24.5 Lichidatorii sunt obligati sa tina un registru in care sa se consemneze toate operatiunile lichidarii, in ordine 

cronologica 
Lichidatorii nu pot distribui rezultatele lichidarii atata timp cat creditorii no au fost platiti . 
24.6. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul final, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni, din 

repartizarea activului social. 
24.7. Bilantul final, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si se va depune la Registrul Comertului. 
Lichidarea trebuie terminata in cel mult trei ani, perioada care pentru motive temeinice poate fi prelungita de Tribunal cu 

inca doi ani . 
24.8. Dupa aprobarea operatinnilor Si terminarea repartitiei, registrele Si actele societatii vor fi depuse la Registrul 

Comertului, nude vor fi pastrate timp de 5 ani Si vor putea fi consultate, de once persoana interesata, cu autorizarea instantei . 

ARTICOLUL 25. Litigii 
Toate litigiile rezultand din executarea si interpretarea prevederilor prezentului Statut, se vor solutiona de instantele 

judecatoresti de pe raza local itatii in care societatea isi are sediul social potrivit dreptului roman. 
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin 

arbitraj, potrivit legii . 
CAPITOLUL X 

DISPOZITII FINALE 

ARTICOLUL 26. Incompatibilitati . 
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie, persoanele care sunt incapabile sau au fost 

condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, 
dare sau luare de mita sau alte infractiuni prevazute de lege, referitor la societatile comerciale . 

ARTICOLUL 27. Domeniul de aplicare . 
27.1. Daca o clauza sau o conditie a prezentului Statut va fi declarata inoperanta sau ilegala de catre instanta 

judecatoreasca competenta, restul termenilor, clauzelor si conditiilor sale vor ramane valabile si executabile, in limitele 
permise de lege . 

27.2. Prevederile prezentului Statut, se completeaza cu dispozitiile legii referitoare la societati. 

09.04.2021 
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