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In Adunarea Generală Extraordinara si Ordinară ale Actionarilor S.C OLTCHIM S.A, 

întrunite legal în data de 6 iulie 2007 (a doua convocare), în prezenţa acţionarilor  
reprezentand 96,87% din numărul acţiunilor cu drept de vot, cu majoritate de voturi,  
s-au adoptat următoarele hotărari:  

 
 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 

 
 1. Aproba completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv cu : 
             Cod Caen 2652 – Fabricarea varului.  
 2. Aproba data de 24.07.2007, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare . 
 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 
1. In urma votului secret exprimat : 
• au fost revocati din functia de administratori- Barbulescu Dan Cristian  si Stan 
Alexandru ; 

           • in locul administratorilor revocati au fost alesi- Pistol Bogdan Alexandru si Ionescu Ion ; 
 Noua componenta a Consiliului de Administratie este urmatoarea : 
 

Roibu Constantin Presedinte CA 
Jivan Nicolae  membru 
Pasat Gheorghe  membru 
Pistol   Bogdan Alexandru  membru 
Ionescu Ion membru 

 



2. In urma votului secret exprimat  au fost revocati cenzorii, in temeiul prevederilor art. 
160 alin. (1) coroborat cu art. 159 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile aduse prin 
Legea nr. 441/2006, urmand a fi modificat in consecinta Actul constitutiv al societatii. 

3.Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea economico-
financiara 2006 

4.Aproba contractul de mandat-cadru al Directorului General al societatii urmand, ca 
acesta sa fie negociat si incheiat cu Consiliul de Administratie al societatii, care va desemna 
persoana care sa-l semneze. 

5. Aproba premiul anual  al Directorului General al societatii  la nivelul a sase salarii de 
baza lunare  ale Directorului General, pentru indeplinirea  criteriilor, obiectivelor si indicatorilor 
de performanta prevazute pentru anul 2006 prin Contractul de performanta valabil in anul 2006. 

6. Nu a fost aprobata vanzarea  unei suprafate teren de 35.657,23 mp(28.000 mp 
suprafata exclusiva si 7.657,23 mp suprafata indiviza). 

7.  Nu a fost aprobata declansarea procedurilor de realizare a unui schimb de terenuri 
intre S.C. Oltchim S.A  Rm. Valcea si Primaria Municipiului Rm. Valcea. 

8. Nu a fost aprobata vanzarea  unei suprafete de teren de 291 mp si a cladirii amplasate 
pe acest teren unde functioneaza magazinele de desfacere produse alimentare si nealimentare.  

9. Nu a fost aprobata vanzarea unei suprafete de teren de 3.799,98 mp pe care este 
amplasata baza de agrement « Voinicelu ». 

10. Nu a fost aprobata vanzarea unui teren in suprafata de 6.266,80 mp(6.000 mp 
suprafata exclusiva si 266,80 mp suprafata indiviza) si a cladirii amplasate pe acest teren. 

11. Aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a unui teren in suprafata de 
49.418,06 mp(38.805,74 mp suprafata exclusiva si 10.612,32 mp suprafata indiviza), situate in 
incinta Oltchim. 
         12. Aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a activului „Casa de locuit si teren 
intravilan in suprafata de 943 mp”, situat in Comuna Barbatesti, sat Barzesti, judetul Valcea. 

13.Aproba, data de 24.07.2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare . 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea sau la 
numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, 0744549106, între orele 8-16. 
 
  

 
Director General, 
Roibu Constantin 
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