
   
S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 
ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  din data de 28/29.04.2011 
J38/219/1991  
Capital social subscris si varsat : 34.302.385,80 lei 

 
 

PROIECTE DE HOTARARI ALE AGEA AVAND IN VEDERE ORDINEA DE ZI REVIZUITA, 
PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi 

Art.1.Se aproba completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim 
S.A. Rm. Valcea cu : 
 
cod CAEN 252-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice, productia de 
radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; 

2529-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice. 
Art.2. Se imputerniceste domnul Birsan Nicolae, cetatean roman, secretar al Consiliului de 
Administratie, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, 
ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, 
identificat prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la 
data de 17.11.2006, sa inregistreze prezenta hotarare si sa actualizeze Actul Constitutiv al 
societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, conform 
prevederilor in vigoare. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi 

Se respinge propunerea de modificare a art. 21 al.2 din Actul Constitutiv al Oltchim. 

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi 

 
Se aproba data de 16 mai 2011, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de 28/29 Aprilie 2011. 
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ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.04.2011 
J38/219/1991  
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PROIECTE DE HOTARARI ALE AGOA AVAND IN VEDERE ORDINEA DE ZI REVIZUITA, 
PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi  

Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in 
conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate(RAS), pe baza Raportului 
administratorilor si a Raportului auditorului financiar. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi  

Se aproba situatiile financiare consolidate incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in 
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS), pe baza 
Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi  

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in 
exercitiul financiar 2010. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi  

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi  

Se aproba Programul de investitii pentru anul 2011. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi  

Se aproba prelungirea pe o perioada de 6 ani a contractului de inchiriere 
nr.1123/24.01.2005, incheiat de S.C. Oltchim S.A. in calitate de locator cu FCT Industrial 
SRL Rm. Valcea. 
 

 

 



Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi  

In vederea asigurarii independentei furnizarii de utilitati in cadrul Diviziei Petrochimice 
Bradu, se aproba achizitionarea activelor din Instalatia  de oxigen-azot apartinand OMV-
Petrom SA, respectiv a imobilului situat in comuna Bradu, incinta combinat, judetul Arges 
identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197(suport electronic) a comunei 
Bradu provenita din conversia CF nr. 3616(suport hartie)  de la OMV catre Oltchim compus 
din: 

a) teren intravilan-parcela 5cc categoria de folosinta curti-constructii in suprafata 
totala masurata de 21401 mp; 

b) constructii in suprafata totala construita la sol de 4611 mp aferente activului. 
Intregul imobil (teren + constructii) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 
1242 inscris in CF 978/N a comunei Bradu situat in comuna Bradu, punct "incinta combinat" 
jud. Arges conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de 
BNP Ion Georgescu Pitesti, jud. Arges, identificat si in documentatia cadastrala 
receptionata sub nr. 24350 din 02.07.2007 de catre OCPI Arges. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 8 din ordinea de zi  

Se aproba transferul constructiilor in suprafata totala, construita la sol, de 4611 mp, situate 
pe terenul in suprafata totala de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta 
combinat judetul Arges identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim 
catre Linde Gas Romania SRL, constructii aferente activului instalatiei de oxigen-azot. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 9 din ordinea de zi  

Se aproba inchirierea terenului in suprafata totala masurata de 21401mp situat  in 
intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat judetul Arges, identificat conform datelor 
cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim la Linde Gas Romania SRL pentru o perioada 
de 15 ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 10 din ordinea de zi  

Se aproba incheierea cu Linde Gas Romania SRL a unui contract de furnizare gaze 
industriale (azot, oxigen si aer comprimat) pentru Divizia Petrochimica Pitesti  pe o 
perioada de 15 ani. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 11 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind “Mandatarea conducerii executive a Oltchim sa 
pregateasca un nou program de restructurare pentru Oltchim sau sa modifice programul de 
restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009, date fiind (i) 
intarzierile in implementarea programului de restructurare, si (ii) deteriorarea continua a 
situatiei financiare a societatii. Acest program nou/modificarile vor fi publicate pe site-ul 
Oltchim si prezentate spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intr-un 
termen de maxim 30 zile de la data acestei AGOA, impreuna cu (i) o evaluare tehnica si 



financiara a Oltchim, (ii) un plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar pentru a asigura 
finantarea Societatii, si (iii) un plan de afaceri. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 13 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind „Revocarea dlui RoibuConstantin din functia de 
administrator al Oltchim(si implicit din functiile de presedinte al consiliului de administratie al 
Oltchim si de director general al Oltchim), avand in vedere incalcarile repetate ale 
legislatiei( Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, legislatia pietei de capital, 
legislatia mediului)”. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 20 din ordinea de zi  

Se respinge propunerea privind “Limitarea vanzarilor de produse prin intermediari la maxim 
5% si realizarea a cel putin 95% din vanzarile fiecarui produs, direct catre utilizatorii finali”. 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 21 din ordinea de zi  

 
Se respinge propunerea privind “Incetarea vanzarilor de produse prin societati comerciale 
rezidente in paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea 
prelabila a Adunarii Generale a Actionarilor.” 
 

Proiect de hotarare pentru punctul 22 din ordinea de zi  

Se aproba data de 16 mai 2011, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 28/29 aprilie 2011. 
 


