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Catre: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

Sedinta din 28/29 decembrie 2010 
 
 

N  O  T  A 
privind aprobarea majorarii capitalului social al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea cu 

aport in natura si aport in numerar, in suma totala de 28.537 lei, din care suma de 
15.635,59 lei reprezinta aport in natura al statului la capitalul social constand in 

teren in suprafata de 275,76 mp situat in comuna Daesti, punct “Baza de 
agrement Voinicelu”, jud.Valcea, cu acordarea dreptului de preferinta pentru 

ceilalti actionari. 
 
 

SC OLTCHIM SA Rm.Valcea detine prin Certificatul de atestare a dreptului de 
proprietate seria MO3 nr.3768 din 07 Nov.1997 un teren in suprafata de 3.799,98 mp 
situat in comuna Daesti, sat Fedelesoiu, jud.Valcea. Aceasta suprafata de teren este 
inregistrata in Cartea funciara nr.35288 a localitatii Daesti.  
 
Dupa obtinerea acestui certificat de atestare a dreptului de proprietate a fost majorat 
capitalul social al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea prin Hotararea Adunarii Generale a 
Actionarilor nr.234/23 nov.1997, cu valoarea tuturor terenurilor pentru care au fost 
obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate. 
 
In urma masuratorilor efectuate asupra acestui teren s-au constatat diferente de 
suprafete intre situatia de fapt si situatia din acte, motiv pentru care SC OLTCHIM SA 
Rm.Valcea a formulat actiune in constatare prin care a solicitat sa se constate dreptul 
sau de proprietate si asupra diferentei suplimentare de teren rezultata din masuratori.  
 
Judecatoria Rm.Valcea, prin Sentinta civila nr.5867/09.11.2007 pronuntata in 
dos.nr.2534/288/2006, a admis cererea societatii si a constatat ca suprafata detinuta de 
SC OLTCHIM SA Rm.Valcea este de 4.075,74 mp si nu de 3.799,98 mp, respectiv a 
consfintit dreptul de proprietate asupra suprafetei suplimentare de 275,76 mp. 
 
Conform prevederilor legale in vigoare, terenurile dobandite de societatile cu capital 
majoritar de stat prin constituirea drepturilor de proprietate asupra acestora sunt 
considerate ca aport in natura al statului la capitalul social al societatilor respective. 
In conformitate cu prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in procesul de majorare a capitalului social 
urmeaza sa se acorde actionarilor minoritari existenti drept de preferinta pentru a 
subscrie actiuni rezultate din majorarea capitalului social, drept care se va exercita 
proportional cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare, in vederea mentinerii 
cotelor anterioare majorarii de capital social. Conform prevederilor legale in vigoare si 
Actului constitutiv al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea, termenul pentru exercitarea dreptului 
de preferinta va fi de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a 
hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de aprobare in principiu a 
majorarii capitalului social. 
 



Conform H.G. nr. 834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea terenurilor se 
determina pe baza de raport de evaluare realizat la momentul efectuarii operatiunii, 
astfel incat terenurile sa fie aportate la valoarea lor de piata. Suprafata de teren de 
275,76 mp a fost evaluata de catre SC ROMCONTROL SA Bucuresti la o valoare de 
15.635,59 lei conform Raportului de evaluare intocmit (valoarea rezultata in urma 
evaluarii este de 56,70 lei/mp). Raportul de evaluare si valoarea de evaluare vor fi 
prezentate si supuse aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor. 
 
Conform legislatiei in vigoare, pretul de subscriere al actiunilor aferente dreptului de 
preferinta exercitat de actionarii existenti in cadrul majorarii capitalului social cu 
valoarea terenurilor se va stabili fara adaugarea unei prime de emisiune, prin urmare 
emisiunea noilor actiuni se va realiza la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor, 
respectiv 0,1 Lei/fiecare actiune. 
 
Avand in vedere ca institutia publica implicata detine, in numele statului, o participatie 
care reprezinta 54,7905% din capitalul social al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea, precum si 
valoarea terenului rezultata din raportul de evaluare, tinand cont si de obligativitatea 
acordarii dreptului de preferinta, urmeaza ca valoarea totala a majorarii capitalului social 
sa fie de 28.537 lei, din care: 

- 15.635,59 lei reprezinta aport in natura; 
- 12.901,41 lei reprezinta aport in numerar. 

 
Fata de cele de mai sus, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
aprobarea majorarii capitalului social al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea cu aport in 
natura si aport in numerar, in suma totala de 28.537 lei, din care suma de 
15.635,59 lei reprezinta aport in natura al statului la capitalul social constand in 
teren in suprafata de 275,76 mp situat in comuna Daesti, punct “Baza de 
agrement Voinicelu”, jud.Valcea, iar suma de 12.901,41 lei reprezinta aport in 
numerar pentru acordarea dreptului de preferinta pentru ceilalti actionari. 
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