
S.C. ELTRANS SA BOTOŞANI 

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041 
Calea Naţională nr. 2, Botoşani, C.P. 710010 
Cod Iban: R076 RNCB 0041041206050001 
BANCA COMERCIALĂROMÂNĂ BOTOŞANI 

Tel/ fax 0231/518671 E-mail: office@eltransbt.ro 

CONVOCA TOR 

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani, cu sediul in mun. Botosani, 
str. Calea Nationala nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J07/270/l998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art.Ll ? din Legea 31/1990 
privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25. august. 2016, ora 13:00. 

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani si 
va avea urmatoarea ordine de zi: 

1. Prezentare referat nr. 1804/12.07.2016 al contabil ului sef al SC Eltrans SA 
Botosani, prin care se solicita aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.000.000 
lei (deschisa la B.C.R. S.A. Botosani) pentru urmatoarele 12 Iunie incepand cu data de 
30.10.2016) si garantarea cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul SC Eltrans SA 
Botosani, respectiv mentinerea garantiilor existente. 

2. Prezentare Raportare contabila la data de 30.06.2016 intocmita de SC Eltrans SA 
Botosani. 

3. Prezentare Raport asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2016 al 
Consiliului de administratie SC Eltrans SA Botosani. 

4. Diverse. 

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima 
convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in 
acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 08.09.2016. 
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s.c. EL TRANS S.A. BOTOŞANI 

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041 
Calea Naţională nr. 2, Botoşani, c.P. 710010 
Cod Iban: R076 RNCB 0041041206050001 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOŞANI 

Tel/fa, 0231/518671/ 511373 E-mail: office!a.eltransbt.ro 

Referat 

Subsemnata Melinte Liliana.contabil sef in cadrul SC ELTRANS SA 
Botosani, in vederea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei 
(deschisa la B.C.R S.A.Botosani) pentru urmatoarele 12 luni,(incepand cu data 
de 30.10.2016) si garantarea cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul 
SC ELTRANS SA Botosani. va rog sa aprobati prelungirea liniei de credit si 
mentinerea garantile existente, respectiv: 

a. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului 
curent deschis la BCR; 
b. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobilelor proprietatea ELTRANS S.A. 
Botosa.ii. situat in Botosani, CaleaNationala, TIr. 2, jud.Botosani, identificat cu 
111' cadastra) '''(l ...... ,1;inscris :11 (·F ",,li~_'N comuna Mihai 1 E'-<"Oc"":llld",,:J\.. ..u 80' 

t u" ' a'1: format •. l..-dC:_'-'~""7 l~i ,-L,~:L~a" l .. __ li. 

din constructiile: 
CI -grup exploatare (210 mp. supr. utila), 
C2- central termica (149 mp. supr .utila), 
C3 - rezervor apa cladire (93 mp.supr.utila), 
C4 - decantor cladiri (85 mp.supr.utila), 
C5- cladire statie spalare (259 mp.supr.utila), 
C6- cladire hala reparatii (1084 mp.supr.utila) , 
C7- canal intretinere (27 mp.supr.utila) . 

c. Cesiune cu titlu de garantie asupra tuturor drepturilor ce decurg din 
contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie. 

Deasemenea, va rog sa aprobati ca persoanele imputemicite pentru a semna, 
in numele SC ELTRANS SA Botosani.documentele contractuale in relatia cu 
banca: 
- Smit Paul,avand C.l. seria XT NI. 733681,eliberat de SPCLEP Botosani la data 
de 05.02.2016; 
- Melinte Liliana,avand C.L seria XT NI.508062,eliberat de SPCLEP Botosani 
la data de 11.07.2011. 



Pentru elaborarea hotararii, va rog sa aveti in vedere urmatorul format: 

,,1. Se aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca 

Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului de împrumut nr.188/603 7/17.11.20 IO . 
incheiat de Societate, in calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor("'Contractul de 

Credit"): prelungirea pe o perioada de 12 luni a liniei de credit, in valoare de1.000.000 lei, 
contractata de SC ELTRANS SA Botosani. 

2.Contractul de Credit va rama ne garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea 
sunt descrise in Contractul de credit, respectiv: 

a. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului current deschis
 
la BCR;
 
b. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobilelor :mJpr;eu:c" ELTR.-'<..'';S S.A. Botcsani,
 
situat in Botosani, CaleaNationala. nr. 2, jud.Botosani, id",.,:;:;",,", cu 11T.C:j.:'2s:r:.i 450. ''''cris
 
in CF 531/~ ccnn.»:... :\'1ihai Em.nescu, B(il,-"'-szc.i. format din constructiile:
 

CI-grup exploatare (210 mp. supr. utila),
 
C2- central termica (149 mp, supr .utila),
 
C3 - rezervor apa cladire (93 mp.supr.utila),
 
C4 - decantor cladiri (85 mp.supr.utila),
 
C5- cladire statie spalare (259 mp.supr.utila),
 
C6- cladire hala reparatii (1084 mp.supr.utila) ,
 

C7- canal intretinere (27 mp.supr.utila) 

c. Cesiune cu titlu de garantie asupra tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare 

incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie. 

3. Autorizeaza si imputemiceste. in numele şi pe seama Societăţii, pe dl. Srnit Paul .cetatean
 
roman, identificat cu c.I. seria XT Nr.733681, eliberat de SPCLEP Botosani la data de
 
05.02.2016, in calitate de director general, si pe d-na Melinte Liliana, cetatean roman, avand
 
c.I. seria XT Nr.508062, eliberat de SPCLEP Botosani la data de 11.07.2011, in calitate de
 
contabil sef, pentru a indeplini urmatoarele:
 

să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie in numele şi pe seama Societăţii orice 
amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu 
Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte 

aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, 

anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul 
sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc); 

să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama 

Societăţii orice acţiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja 

Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului 
public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei 

Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc. dupa cum va fi cazul; 

să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească 

oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să 

acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiindu-ne opozabila. 



Impurernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care 

Banca confirma m sens indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de 
Finantare. 

Director genera: 9
Ing.Smit Paul / 

Intocmit, 
Melinte Liliana 



S.C. ELTRANS SA BOTOŞANI 

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041 
Calea Naţională nr, 2, Botoşani, C.P. 710010 
Cod Iban: R076 RNCB 0041041206050001 

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOŞANI 

Tell fax 0231/518671 E·mail: office@eltransbt.ro 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 

DECIZIA NR. 19 
din 12.07.2016 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA Botosani (numit 
prin Hotararea AGA nr.03/29.03.2016), societate pe actiuni infiintata legal si 
functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare RO 10863041, 
inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Botosani sub nr. 

J07.27011998.,("Societate") 

S-a intrunit in sedinta din data de 12.07.2016, orele 12, la sediul Societatii. la 
sedinta participand toti membrii Consiliului de Administratie , reprezentand 

impreuna 100% din drepturile de vot in cadrul Consiliului de Administratie al 
Societatii, denumiti in continuare "Administratorii", astfel cum sunt enumerati mai 

JOS: 

D-na Achitei Carmen, 

mAlexa Catalin Virgil, 

Dl Ivanescu Victor, 

Dl Cracana Serghi, 

Dl Buhaianu Bogdan Ciprian; 

Avand in vedere ca toate conditiile prevazute de lege SI de documentele 

societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite; 

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de Administratori, avand 

in vedere referatul nr. 1804/12.07.2016 al contabilului sef al societatii, prin care se 
propune aprobarea prelungirea liniei de credit in valoare de 1.000.000 lei, deschisa 

la B.C.R. S.A Botosani, pentru urmatoarele 12 luni si garantarea cu bunuri mobile 
si imobile aflate in patrimoniul SC ELTRANS SA Botosani, respectiv mentinerea 
garantiilor existente, dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordi.ţl~~ 

conform propunerilor facute si in urma deszbaterilor corespunzatoare. ;fj-;~:~):)"'(;~:>\ 
t(~) ,:i~~§'t':;l'~\~ 
I ;J. .,.np..\""" -(1'o "ţ. \P.' r- t; .-./;,,\0 ~~. ~." ,,--'~I/ 

~0~ '~<O' ~,,-\~./:' 
,.~~// 

~.---

mailto:office@eltransbt.ro


In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile 

comerciale, ale OUG nr.l 09/20 II privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice,actualizata si ale statutului societatii, 

DECIDE: 

Art. 1 - Se aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate 

de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului de imprumut 

nr.188/6037/17.11.2010 , încheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in 

calitate de creditor ("Contractul de Credit"): prelungirea pe o perioada de 12 luni a 

liniei de credit, in valoare de 1.000.000 lei, contractata de SC ELTRANS SA Botosani. 

Art. 2 - Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, 

astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de credit, respectiv: 

a. Ipoteca reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al contului 

current deschis la BCR; 

b. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobil proprietatea ELTRANS S.A. 

Botosani,situat in Botosani, CaleaNationala, nr. 2, jud.Botosani.identificat cu 

nr.cadastral 450, inscris in CF 5311N comuna Mihai Eminescu, Botosani, format 

din constructiile: 

CI -grup exploatare (210 mp. supr. utila), 

C2- central termica (149 mp. supr .utila), 

C3 - rezervor apa cladire (93 mp.supr.utila), 

C4 - decantor cladiri (85 mp.supr.utila), 

C5- cladire statie spalare (259 mp.supr.utila), 

C6- cladire hala reparatii (1084 mp.supr.utila) , 

C7- canal intretinere (27 mp.supr.utila) 

c. Cesiune cu titlu de garantiea supratuturor drepturilor ce decurg din contractele 
de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie. 

Art.3 - Autorizeaza si imputerniceste, în numele şi pe seama Societăţii, pe dl. Smit 

Paul ,cetatean roman, identificat cu C.L seria XT Nr.733681, eliberat de SPCLEP 

Botosani la data de 05.02.2016, in calitate de director general, si pe d-na Melinte 

Liliana, cetatean roman, avand C.L seria XT Nr.508062, eliberat de SPCLEP 

Botosani la data de 11.07.2011, in calitate de contabil sef, pentru a~iîli;> 
/?,~;:>.~::._,~0Y>\ 

urmatoarele: h I i(Ş (er;-,.,~j 9:\\ 
i~ "!::~-';': >\: ,- .-> ~-;;'".2 -),"/'),1 
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• să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii 

orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în 
legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, 
incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, 

cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale 
scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, 

modificari ale obligatiilor Societatii etc); 

• să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe 
seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila 
pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata 

autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de 
cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, 
Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul; 

• să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să 

îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor 
avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor 
fiindu-ne opozabila. 

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la 
data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor 
din Documentele de Finantare. 

ArtA - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele 
C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii, care vor dispune masurile ce se 

impun in acest sens. 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din O\1FP nr. 91611016 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 210.000 lei. 
FIO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFOR'IATIVE 
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII 

Cod 10 la data de 30.06.2016 

Denumirea elementului Nr. Sold la: 
rd. 

01.01.2016 

1A B 

! 
I

A. ACTIVE IMOBILlZATE 

1. IMOBILlZĂRI NECORPORALE (01.201 +203+205+206+2071 +4094+208-280-290) I 01 

Il. IMOBILlZĂRI CORPORALE(01.211 +212+213+214+215+21 6+217+223+224+227+231 
02 1.161.134

+235+4093-281- 291-2931-2935) 

1I1.1MOBILlZĂRI FINANCIARE (01.261+262+263+265+266+267' - 296') 03 

ACTIVE IMOBILlZATE - TOTAL(rd. 01 + 02 + 03) 1.161.13404 

B. ACTIVE C1RCULANTE 

1. STOCURI (01.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328-!-331+332+341 +345 
+346+347 +/- 348+351 +354+356+357 +358+361 +/-368+371 +/-378+381 +/-388+4091 768.546 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din 01.4428) 

05 

II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie Încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 
(o1.267'-296'-!-4092+41 1+413+418+425+4282+431 "+437-'+4382+441 ~+4424+din 209.050 
01.4428--+444"+445+446" +447"+4482+451"+453"+456-'+4582+461 +4662 
+473-'-491 -495 -496+5187) 

06 

III. INVESTIŢII PETERMEN SCURT 
O07

(01.501+505+506+507 +din (t.508+5113+5114-591-595-596-598) 

IV. CASA ŞI CONTURI LA8ĂNCI (din 01.508 + 01.5112+512+531 +532+541 +542) I 08 596.547 
I 

ACTIVECiRCULANTE,TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 1.574.143 

10C. CHELTUIELIÎN AVAN5 (ct. 471) (rd.l 1+12) O 

Sume de reluat Într-o perioadă de până la un an (din ct.471 ) 11 I O 

Sume de reluat Într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 ) 
I 12 01 

ID. DATORII: 5UMELE CARETREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ LA UN 
AN (01.161 +162+ 166+167 +168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 
+424+426+427+4281 +431'-'+437'--+4381 +441"'+4423+4428'" +444· H +446·H+ 13 697.868 
447'0.+4481 +451'" +453'" -!-455+456'-'+457+4581 +462+4661+473'''+509+5186 
+519) 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 832.733 

F. TOTAL ACTlVE MINU5 DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.993.867 

G. DATORII:5UMELE CARE TREBUIE PLATlTE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (01.161 + 162+ 166+167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 

16 O
+424+426+427+4281 +431 '" +437-"+4381 +441'" +4423+4428-"+444'" +446"'+ 
447'" +4481 +451 '"+453''' +455+456"'+4581 +462+4661 +473"'+509+51 86+519) 

H. PROVIZIOANE(et.151) 17 5.745 

1.VENITURI IN AVANS(rd. 19 + 22 + 25 + 28) I 18 43.542 

1. Subvenţii pentru investiţii (01.475), (rd.20+21) 19 

20Sume de reluat Într-o perioadă de până la un an (din ct. 475+) 

21Sume de reluat Într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475"') 

2. Venituri înregistrate În avans (01.472) (rd.23+24) 22 43.542 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472+-) 23 43.542 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct, 472';<) 24 

3. Venituri În avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
25(rd.26+27) 

F1O-pag.l 

- lei 

30.06.2016 

2 

1.136.929 

I 
1.136.929 

902.066 

I 

535.938 

O 

405.072 

1.843.076 

11.806 

11.806 

O 

812.766 

1.018.605 

2.155.534 

O 

5.745 

23.5 11 

23.511 

23.511 
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Sume de reluat Intr-e perioadă de până la un an (din ct. 4780-) 

Sume de reluat Într-o perioadă mal mare de un an (din ct.47S") 

Fondul comercial negativ (el.2075) 

J. CAPITAL ŞI REZERVE 

26 

27 

28 

1. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 29 1.200.000 1.200.000 

1. Capital subscris vărsat (el. 1012) 30 1.200.000 1.200.000 

2. Capital subscris nevărsat (el. 1011) 31 

3. Patrimoniul regiei (el. 1015) 32 

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct, 1018) 33 I 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (el. 1031) 

II. PRIME DE CAPITAL (el. 104) 

34 

35 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (el. 105) 36 520.542
1 

520.542 

IV. REZERVE (el.106) 

A.cţiuni proprii (ct. 109) 

Câştiguri legate de instrumentele de caprtalu.t proprii (ct. 141) 

Pierderi legate de instrumentele de capitaJuri proprii (ct. 149) 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (el. 117) 

SOLD D (el. 117) 

1 

I 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

259.0241 

I 
I 
I 

263.303 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFĂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE 

SOLD C (el. 121) 43 

I 

10.186 
1 

165.944 

SOLO D (el. 121) 44 O O 

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 1.630 O 

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29+35+36+37·38+39-40+41-42+43-44-45) 46 1.988.122 2.149.789 

Patrimoniul public (el. 1016) 47 

Patrimoniul privat (el. 1017) 48 

CAPITALURI- TOTAL (rd, 46+47 +48) (,d.04+09+i 0-1 3-10-17-18) 49 1.988.122 2.149.789 

Suma de control F10: 

'i<l Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
;-') Solduri debitoare ale conturilor respective" 

""""") Solduri creditoare ale conturilor respective 
Rd.06 - Sumele Înscrise laacest rând şi preluate dm contu I 267 reprezintă creanţele aferente contractelor deleasinq financiar şi altor 

ce ntracte asimuete. precum şi alte creanţe lrnobilizate, scadente Într-o perioadă mai mică de l2 luni. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

!SMITPAUL 

.p 
Semnătura --:::---c==::---------

Formular
 
NEVALIDAT
 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

IMELiNTE L1L1ANA 

Calitatea 

112--CONTABIL 5EF ,\051,-----
Semnătura ---"''"-t-------- 

Nr.de inregistrare in organismul profesional;
 



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 30.06.2016 

Cod 20 

Realizari aferente perioadei de 
raportare

Denumirea indicatorilor Nr. 
rd. 

01.01.2015

30.06.2015 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 3.041.365 3.348.634 

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 3.041.365 3.348.634 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 I 
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 

Venituri din dobânzi fnregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasfng (ct.766"') 

05 

Venituri din subvenţii de exploata re aferente cjfrei de afaceri nete (et.7411) 06 I 
2. Venituri aferente costului producţiei În curs de execuţie (ct.711+712) 

50ldC 07 I 
Sold D 08 

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 
I 

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct, 725) 11 

6. Venituri din subvenţii de exploatate (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 
12 

7417+7419) 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 13 12.614 14.659 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 I 
VENITURI DIN EXPlOATARE- TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+ 11 + 12 + 13) 16 3.053.979 3.363.293 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 215.025 209.296 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 10.763 5.065 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 413.812 362.225 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 

9. Cheltuieli cu personalul (rd, 23+24) 22 1.966.855 2.279.971 

a) 5alarli şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 23 1.559.094 1.818.678 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 407.761 461.293 

1O.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 126.505 99.206 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 126.505 99.206 

[ 
a.2) Venituri (ct.7813) 27 

1 b) Ajustări de valoare privind active le circulante (rd. 29 - 30) 28 

F20 - pag. 1 

- lei 

01.01.2016
30.06.2016 
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
 

b.2) Venituri (et.754+7814)
 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 321a 38) 

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
 
(et.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)
 

".2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate În baza unor acte 
normative specialetct. 635 +6586-) 

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului Înconjurător(rt. 652) 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărllorcorporale (et. 655)
 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (et. 6587)
 

11.6. Alte cheltuieli (et.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leaslng (ct.666"'-) 

Ajustări p.ivind provizioanele (rd. 40·41)
 

. Cheltuieli (et.6812)
 

-Venituri (et.7812)
 

CHELTUIELI DE EXPlOATARE - TOTAL (rd.17/a 20· 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 

PROFITULSAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

. Profit (rd. 16·42) 

. Pierdere (rd. 42 ·16) 

12. Venitu r! d in interese de participare (ct761 , +7612+ 7613) 

- din care, venitu riIe obţinute de la entităţile afiliate 

13. Venituri din dobânzi (ct. 766-) 

- din care, venitu riie obţinute de la entităţile afiliate 

14. Venituri din subvenţii de exploata re pentru dobânda datorată (ct. 7418) 

15. Alte venituri financiare (et.762+764+765+767+768+7615) 

- din care, venitu ri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd, 45+47 +49+50) 

16. Ajustări de valoare privind îmobîlizărilefinanciare şi investîţiilefinanciare 

deţinute ca aetive circulante (rd, 54· 55) 

. Cheltuieli (et.686)
 

. Venituri (et.786)
 

17. Cheltuieli privind dobânzile (et.666') 

- din care, cheltuielile În relaţia cu entităţile afiliate 

Aite cheltuieli financiare (et.663+664+665+667+668) 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 

PROFiTULSAU PIERDEREA FII,ANCIAR(Ă):
 

. Profit (rd, 52·59)
 

• Pierdere (rd, 59·52) 

29 

3D 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

368.472 243.369 

266.316 191.624 

98.656 50.752 

I 

37 I 3.500 993 

38 

I 
39 

I 40 

I 
I 
I 

41 
I 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
I 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

I , 

3.101.432 3.199.132 

O 

47.453 

164.161 

O 

12 74 

I 2.147 

12 2.221 

2.318 438 

O 

2.318 438 

I 

O 1.783 

2.306 O 
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 3.053.991 3.365.514 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 3.',03.750 3.199.570 

18. PROFITUL 5AU PIERDEREA BRUT(Ă): 

- Profit (rd. 62 - 63) 64 O 165.944 

- Pierdere (rd, 63 - 62) 65 49.7 591 O 

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 -3.954 O 

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (ct.698) I 67 O 
I 

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 
II 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) I 
68 I O 

- Pierdere (rd. 65 +66 + 67 - 64) 69 45.805 O 
1, 

Suma de control F20 : 

,,) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
la rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, sta bilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulaju [ debitor a', co ntulul 621 

"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice". 
La rândul 33 - În contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază 

cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate În baza unor acte normative specia le,altele decât cele prevăzute de Codul Frscal. 

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

I:MITPAUL IMELINTEL1LIANA 

Semnătura 

Calitatea 
I 

112--CONTABIL SEF 

Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular 
NEVALIDAT L _ 

165.944 
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DATE INFORMATIVE 

Obligatii restante fata de bugetu I asiqurar.lor sociale - total 
09

(rd.10 la 14) 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
10

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor SOCiale de sanatate 11 

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 

~ contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 

- alte datorii sociale 14 
I 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
15

fonduri 

Obi igatii restante fata de alti creditori 16 

I 
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 

Impozite si taxeneplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 

Credite bancare nerambursate la scadenta
19total (rd. 20 la 22)
 

- restante dupa30 de zile
 20 

- restante dupa90 de zile 21 

- restante dupa 1 an 22 

Dobanzi restante 23 

Nr.
III. Numar mediu de salariati 

rd. 

A B 

Numar mediu de salariati 24 

Numarul efectiv de salariati exrstentt la sfarsitul perioadei, 
25respectiv la data de 30 iunie 

la data de 30.06.2016
Cod 30 

1. Date privind rezultatul inregistrat 

A 

Urutati care au inregistrat profit 

Unitaţi care au inregistrat pierdere 

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 

II Date privind platile restante 

A 

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 

Furnizori restanţi - total (rd. 061a 08) 

- peste 30 de zile
 

- peste 90 de zile
 

- peste 1 an
 

Nr. 
rd, I 
B 

01 

02 

03 

Nr. 
rd. 

B 

04 
II 

I 05 
I 

, 

06 

07 

08 

- lei -

SumeNr.unitati 

1 

Total, 
din care: 

1=2+3 

30.06.2015 

1 

1 165.944 

Pentru 
a ctivita tea 

curenta 

2 
1 

I 

I 

I 

O 

Pentru 
activitatea de 

investitii 

3 

I
 

30.06.2016 

2 

134 134 

137 137 
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IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite În cursul perioadei de Nr. 
Sume {Iei} 

raportare. Subvenţii Încasate şi creanţe restante rd. 
I 

A B 1 

Venituri brute din dobânzi platire catre persoanele fizice nerezidente I din care: 26 

- impozitul datorat la bugetul de stat 

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 

27 

28 

- impozitul datorat la bugetul de stat 29 

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30 

- impozitul datorat la bugetul de stat 31 

[Ven.turi brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate". nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

32 

- impozitul datorat la bugetul de stat 33 

Venituri brute din dividende plante catre persoanele fizice nerezidente I din cal-E: 

-trnpozrtul datorat la bugetul de stat 

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: I 

34 

35 

36 

I 

I 
- impozitul datorat la bugetul de stat 37 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) Iit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
şi completan!e ultertoare, din care: 

38 

- impozitul datorat la bugetul de stat 39 

IvenJturi brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 

- Impozitul datorat la bugetul de stat 

40 

41 

I 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care: 

42 

- impozitul datorat la bugetul de stat 
I 
jVE-nituri brute din tedevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate") nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

I 
I 

43 

44 

45 

46 

- impozitul datorat ',a bugetul de stat 47 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite În concesiune, din care: 

48 26.184 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49 

Redevenţă miniera plătită la bugetul de stat 50 

Redevenţă petrolieră platita la bugetul de stat 51 

Chirii plătite În cursul perioadei de raportare pentru terenuri i J 52 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53 

- impozitul datorat la bugetul de stat 54 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55 

- impozitul datorat la bugetul de stat 56 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 
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- subvenţii Încasate În cursul perioadei de raportare aferente adivelor 58
 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:
 59
 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă '-+;
 60
 

Creanţe restante, care nu au fost Încasate la termenele prevăzute În contractele comerciale
 
61
 59.376 

şi/sau În actele normative În vigoare, din care: 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62
 

I
 
63
 59.376 

Nr. 
Sume (Iei) 

rd. 

B 1
 

64
 134.425 

30.06.2016 

2
 

O O 

O O 

O O 

I
 

O O 

30.06.2016 

2
 

I 30.06.2016 

2
 

O 

O 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 

V. Tichete de masa 

A
 

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor
 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 
30.06.2015 

cercetare - dezvolta re H~) rd. 

1
 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65::::-6'5::::-69):
 

A B 

65
 

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)
 66
 

- din fonduri publice
 67
 

- din fondun private 68
1, 

- dupa natura cheltuielilor (rd, 69=70+71) 69
 

- cheltuieli curente 70
 
I
 

- cheltuieli de capital 71
 

Nr.

VII. Cheltuieli de inovare "*"*) 30.06.2015

rd. 
BA 1
 

Cheltuieli de inovare
 72
 

Nr.
VIII. Alte informaţii 30.06.2015

rd, 

A B 1
 

Avansuri acordate pentru irnobilizăr! necorporale
 
73


(el. 4094) 

Avansuri acordate pentru lrnobilizări corporale (d.4093) 74 I
 
Imobilizări financiare, În sume brute (rd. 76 + 84)
 75
 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, În sume 76
 
brute (rd. 77 la 83)
 

- acţiuni cotate emise de rezidenti
 77
 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 78
 

- părţi sociale emise de rezidenti
 79
 

- obligaţiuni emise de rezîdenti
 80
 

- acţiuni emise de organIsmele de plasament colectiv
 
81


emise de rezidenti 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
 

- obligatiuni emise de nerezidenti 83
 

Creanţe îmobilizate, În sume brute (rd. 85+86) 84
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- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 
(din el. 267) 

- creanţe imobilizate În valută (din ct. 267) 

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurtlor şi pentru prestări de servicii acordate 
furnizorllor şi alte conturi asimilate, În sume brute 
(ct.-109'i +4092+411 +413+418), din care: 

- creanţe comerciale externe, avansuri pentru 
cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru 
prestări de servkii acordate furnizoriJor externi şi alte 
conturi asimilate, În sume brute (cin ct, ':;'091 + din ct, 

4092 + din ct.4 11 + din el. 413 + din ct. 418) 

Creanţe neîncasate la termenul stabilit 

(dinctAD91 + din el..4092 +din ct.411 +dinct.413) 

Creanţe În legătură cu personalul şi conturi asimilate 
(ct. 425 + 4282) 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilorsociale şi 

bugetul statului (din ct.431 +437+4382+441 +4424+ 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92la 96) 

- creante in legatura cu bugetul asiqurarilor sociale 

I 
92

(ct.43 1+437+4382) 

-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 
+44 24+44 28+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului neîncasate la termenul stabiiit (din el. 

431 + din el. 437 + din el. 4382 + din el. 441 + din el. 

4424 + din el. 4428 + din el. 444 + din el. 445 + din et. 

446 + din el. 447 + din el. 4482) 

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662), (rd.l 00 la 102) 

- decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoane!ejuridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statuiui) 

(din el. 461 +dinct.471 +dinct.473+4662) 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansuri le de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) 

Dobânzi de incasat (ct. 5187) ,din care:
 

- de la nerezidenti
 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 

economici "":") 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.l07 la 113) 

- acţiuni cotate emise de rezident! 

- acţiuni necotate emise de rezidenti 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

O 

O 

I 

77.994 

19.012 

16.647 

I 
16.647 

512.251 

O 

59.376 
1 

27.215 

30.246 

30.246 

I 

I 

100 26.965 

26.965 

100 O 

I 



I 

I 

- părţi sociale emise de rezidenti 

- obligaţiuni emise de rezident! 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 

rezidente 

- actiuni emisede nerezidenti 

- obligatiuni emise de nerezidenti 

Alte valori de Încasat (el. 5113 + 5114) 

Casa În lei ŞI În valută (rd.116+1 17) 

- În lei (el. 5311) 

- În valută (el. 5314) 

Conturi curente la bă nci În lei şi În valută (rd.119+ 121 ) 

- În lei (el. 5121), din care: 

- conturi curente În lei deschise la bănci nerezidente 

- În valută (el. 5124), din care: 

- conturi curente În valută deschise la bănci 

nerezidente 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 

- sume În curs de decontate, acredîtive şi alte valori 
de Încasat, in lei (el. 5112 + 5125 + 5411) 

- sume În curs de decontare şi acreditive În valută 

(dinel.5125+5414)
 

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 151 + 162+ 164 + 165 +
 
170 + 171 + 172 + 178)
 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni În sume bruteI
 

(ct.161 ),(rd. 128+129) 

- În lei
 

- În valută
 

Dobanzi aferente imprumutu riior din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (el.1681), (rd.131 +132) 

- in lei 

- in valuta 

Credite bancare interne pe termen scurt (el. 5191 +5192 
+51S5+5197),(rd.134+135) 

- în lei
 

- În valută
 

Dobanzlle aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+1 38) 

- in lei
 

- in valuta
 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 
+5195), (rd .140+141) 

- În lei 

- În valută 

Dobanzl aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt(dinel.5198), (rd. 143+144) 

- in lei
 

- in valuta
 

109
 

110
 

111
 

112
 

113
 

114
 

115
 9.361
 

116
 8.695
 

117
 666
 

118
 107.938
 

119
 107.784
 

120 I
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8.070 

8.070 

373.362 

373.362 

121
 154, O
 

122
 

123
 

124
 
I
 

125
 

126
 788.617 

127
 

128
 
I
 

129
 
I
 

130
 

131
 

132
 

133
 

134
 

135
 
,
 

136
 

137
 

138
 

139
 

140
 

141
 

142
 

143
 

144
 

791.203 
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Credite bancare pe termen Jung (ct.1621 +1622+ 
1627),lrd.146+1471 

- În lei 

- tn valută 

Dobanzî aferente cred itelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) Ird.149+150) 

- in lei 

-in valuta 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 
+ 1625) (rd.152+153) 

- În lei 

- în valută 

Dobanzl aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung (din ct.1682), (rd. 155+156) 

145 

146 

147 

148 

149 

150 , 

151 

I 

I 

152 

153 

154 
I 

- in lei 155 
I 

- in valuta 156 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din et. 1682) 

Alte împrumuturi şi cobânz.le aferente (ct. 166 + 1685 + 
1686+ 1687) (rd. 159+160) 

- În lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul unei valute 

- În valută 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, În sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 
+408+419), din care: 

- datorii comerciale externe r avansuri primite de la 
clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute 
(din cto4Ol+din cto403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 
408 + din cto419) 

Datorii În legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 +423+424+426+427+4281) 

Datorii În legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 

I 
157 

158 
I 

159 

160 

161 

161a 

162 

163 

164 

165 

107.576 175.546 

O' 

294.692 

289.540 

372.376 

237.627 
4428+ 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.t se la 169) 

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
166 84.686 1190491

(eto43 1+437+4381) 
, 

I - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
167 204.854 118.136

(ct.441 +4423+4428+444+446) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481 ) 

Datoriile entitati! in relatiile cu entitatile afi liate (ct.451) 

Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455) 

168 

169 

170 

171 

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
96.809 5.654172

462+472 +473 +478+509) (rd.l73 la 177) 
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-decontari privind interesele de partrc.pare I
 

decontari cu actîonarii /asociatii privind capitalul,
 
96.809173 4.278

decontari din operatii in participatie
 
(ct.453+456+4S7+4S81 )
 

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
 
persoanelejuridice, altele decat datoriile în legatura cu
 

174 1.376 
institutiile publice (institutiile statului) 2!
 

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)
 

- subventii nereluate la venituri (din ct, 472) 175 

~ varsaminte de efectuat pentru imobllizari 
176

financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+S09) 

- venituri În avans aferente activelor primite prin 
177 

transfer de la clienţi (ct.478) 

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178 II 

Valoarea Împrumuturilor primite de la operatorii 
179 

economici "": 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 1.200.000 1.200.000I 180 

- acţiuni cotate >j 181 
I 

- acţi uni necotate 4) 182 

- părţi sociale 183
 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct, 1012)
 184
 

Brevete si licente (din ct.20S)
 185 

IX.Informatii privind cheltuielile cu Nr. 30.06.2015 30.06.2016
colaboratorii rd. , 2A B, 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 18.128 20.864 

X.lnformaţii privind bunurile din domeniul Nr. 30.06.201630.06.2015
public al statului rd,I , 2
 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
 

A B 

187 O O
În administrare 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
188 18.951.773 18.498.868

În concesiu ne 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
189 O O

Închiriate 

XI. Informaţii privind bunurile din 
Nr. 

30.06.2015 30.06.2016proprietatea privată a statului supuse 
rd,

inventarierii cf, OMFP nr. 668/2014 

, 2A B 

190Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 
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Nr. 
30.06.2015 30.06.2016XII. Capital social vărsat rd. 

% 6) Suma (Iei)Suma (Iei) % 6) 

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4I 
Capital social vărsat (ct, 1012) o', 

1.200.000191 1.200.000 X X
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) 

100,00 1.200.000 100,00192 1.200.000- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193 

1.200.0001.200.000 100,00 100,00 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194 

195
din care: I 

- cu capital integral de stat 196
 

- cu capital majontar de stat 
I 197
 

- cu capital minoritar de stat
 198 

- deţinut de regii autonome 199 

I- deţinut de societăţi cu capital privat 200 

- deţinut de persoane fizice 201 

202- deţinut de alte entităţi 

Nr. 
Sume (Iei)XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) 

rd. 

B 30.06.2015 30.06.2016A 

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominală), din 
203 

care: 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 204 

Creanţe preluate prin eesionare de la persoane Juridice (Ia cost de achiziţie), din care: 205 

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 206 

Nr. 
Sume (Iei)XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******} rd. 

30.06.2015 30.06.2016A B 

Venituri obţinute din activităţi agricole 207 
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ADMINISTRATOR, INTOCMIT, 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

IMELINTE LlLlANA 
_________1 

ISMITPAUL 

Calitatea 

112--CONTAB,L SEF 

~-- -- - Semnatu ra -"--'-\- _ 

Nr.de inregistrare in orqarusrnul profesional: Formular 
NEVALI DAT 

1 1 

") Pentru statutul de 'persoane Juridice asociate' se vor avea În vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/20 15 privind Codul ftscal. cu modificările şi 

ccmpletănle ulterioare. 
L>-) Subvenţii pentru stimularea ocupăm forţei de muncă (transferun de ia bugetul statului către anqajaton reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 

absolventilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilorcare seÎncadrează În muncă Înainte de expirarea penc ads: de şomaj, stimularea anoajatorllor care 
Încadrează În munca pe penoada nedeterminată şomeri În vârstă de peste 45 de ani, şomen tntreţmătcn unici oe farmbe sau şomer! care În termen de 3 ani de la data 

anoajămtndepttnesc conditiile pentru a sohcrta pensia anticipată parţială sau de acordare a penster pentru limita de vârstă, on pentru alte situaţii prevăzute pnn 
legislaţia În vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj ŞI stimularea ccupănt forţei de munca. 
-H-")Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activrtatee de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicatrvă. dezvoltarea 
tehnologică şi rnovaree. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţe:Guvernului nr. 57/2002 pnvmd cercetarea stnnuftcă şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 32412003, cu modificările ŞI completănle ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere În aplicare (UE) nr. 
995/2012 al ComiSiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere În aplicare a Decmer nr. 1.60812003/CE a Pariarnentuhn European ŞI a Ccnsthuhn privind 
producţia si dezvoltarea statisticucr comunitare În domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
....'") Se va completa cu cbel tuleule efectuate pentru acuvrtatea de Inovare conform Repularnentulut de punere În aplicare (UE) nr. 995/20l2 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aohcare a Decmer nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia ŞI dezvoltarea 
stansnotor comunitare 'In domeniul ştiinţei ŞI al tehnologiei, publicat În Jurnalul Oficial al Uniunu Europene, seria L, nr. 299/27.1 0.2012. 
+->-"+') În categoria oper atonlor ecororruo nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 

Supraveghere Pmanoară. sOClet2ţlle rectasmcate În sectorul adrmnrstra tiei pu blice şi Institu ~ ile fără scop lucrativ În serviciul gospodilrlilor pa pu laţier, 

........-_) Pentru creanţele preluate prin cesronare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât ŞI costul lor de ecbmţte.
 

Pentru stetutut de 'persoane jUridice afiliate' se vor ;,vea În vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. r.) ~I d) din Legea nr.227/2015 pnvmd Codul Ftsrel, cu modificările şi 

cornpletărtle ulterioare . 

.....H-.-H) Conform art. 11 din Regulamentul Delecat (UE) nr. 639/2014 al Corrusrei din 11 martie 2014de completare a Reculamentuhn (UEl nr. 1307/2013 al 

Parterrentulu! European SI al Consiliului de stabilire a unor norme pnvmd plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin În cadrul pohttu! agricole comune ŞI 

de modificare a anexe! X la regulamentul menţionat, '(l) ... vemtunle obţinute din acnvrtănle agncole sunt ven.tunle care au fost obţmute de un fermier din actlvrtatea 

sa agricolă În sensul erncotufur 4 alineatul [11 litera {cl din regulamentul menţionat (R (UEl 1307/2013), În cadrul exploataţiei sale, Inclusiv sprijinul din partea Umurui din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) ŞI din Fondul european agncol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum ŞI orice ajutor naţional acordat pent-u activităţi 

agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare În temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UEl nr. 1307/2013. 

vemtunle obţinute din prelucrarea produselor acncole tn sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UEl nr. 1307/2013 ale exploerane sunt 
considerate verutun din actlvrtâţr agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rărnănă proprietatea ferrnierulcn şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 

produs agricol În sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UEl nr. 1307/2013. 
Orice alte verutun sunt considerate venitun din activrtău neapncole. 

(2) În sensul altneatulur (li, 'venituri' Înseamnă veniturile brute, Înaintea deducem costunlor şi Impozitelor aferente.. ' 

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi aer.core. păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 

privaţi sau unor unităţi ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă 1n scop recreativ sau In alte SCOpUri (pescuit etc). 

2) În categoria 'Alte datoru În legătură cu persoanele fizice şi persoanele JUridice. altele decât datoriile În legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 

Înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente În soldul contului 47;;::. 

31Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. care sunt negociabile şi tranzectionate. potrivit legii. 

4) Titluri de valoare care conferă dreptun de proprietate asupra societăţilor. care nu sunt tranzecţlonate. 

5) Se va completa de către operatorii eccnornicr cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 

668/2014 pentru aprobarea Precrzărtlcrpnvmd Întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor irnobrle proprietate privată a statului şi a dreptunlcr reale 
supuse mventarterh, cu modificările şi completărtle ulterioare. 

6) La secţiunea 'Xl! Capital SOCial vărsat', la rd. 192-202, În col. 2 şi col. 4 entităţile vor tnscne procentul corespunzătorcapitalului social deţinut În totalul capitalului 
social vărsat, Înscris la rd. 191. 
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ELTRAN5 5A BOTOŞANI 

Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041 
CaleaNaţională nr. 2, Botoşani, c.s, 710010 
Cod Iban: R076 RNCB 0041041206050001 

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOŞANI 

Tel/fax 0231/518671 E-mail: offlce@eltransbt.ro 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DE ADMINISTRARE
 
PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2016
 

AL COl\lSllIULUI DE ADMINISTRAŢIE se ELTRANS SA BOTOŞANI
 

SC ELTRANS SA Botoşani, cu sediul În Botoşani, Calea Naţională nr.2, este Înregistrată la 

Registrul Comerţului sub numărul 107/270/1998, cod fiscal RO 10863041 şi are ca obiect de 

activitate: transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod 
CAEN 4931. 

În baza prevederilor Art 55 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, prezint următorul raport: 

1. Administrarea şi gestionare patrimoniului se ELTRANS SA Botoşani
 

În cursul anului 2016, conducerea societăţii a fost asigurată de:
 

1. Adunarea Generală a Actionarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului 

Botoşani. 

2. Consiliul de Administratie, reprezentat de:
 

;- Achiţei Carmen - presedinte
 

;- Alexa Catalin Virgil- membru
 

;- Ivănescu Victor - membru
 

;- Cracană Serghi - membru
 

;- Buhăianu Bogdan - membru
 

3. Conducerea executivă, reprezentată de:
 

;- Şmit Paul- director general
 

;- Ivănescu Victor - director adjunct
 

;- Melinte Liliana - contabil şef
 

mailto:offlce@eltransbt.ro


II. Capitaluri şi active 

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2016este de 1.200.000 lei, divizat într-un 
număr de 480.000 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 Iei/acţiune. 

Structura capitalului social se prezintă astfel: 

Acţionari Sold final ~%. o : 

capital social 

(Iei) 

Consiliul local Botoşani i 1.200.000 I 1.200.000 100 

I TOTAL L_1_.2_00_.0_0_0__I'--- ----" 1.200.000 ~__~ 

III.Evolutia cifrei de afaceri 

Denumire indicator Perioda Perioda 
, -Lei-

EVOIU:l 
01.01.2015 01.01.2016 I indicator 

I 30.06.2015 

I Cifra afaceri i 3.051.365 

L 3.051.365TOTAL 

i 30.06.2016 

3.348.634 

3.348.634 

+297.269 

+297.269 

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2016,comparativ cu 30 iunie 2016,rezultăo creştere de 
297.269 IeI. 

IV. Contul de profit şi pierdere 

-Lei-
I f

30.06.2015I Denumire indicator 

i 
Venituri din exploatare 3.053.979 

Cheltuieli din exploatare 3.101.432 

1. Rezultat din exploata re -47.453 

30.06.2016 i Evoluţie 

3.363.293 

3.199.132 

164.161 

indicatori I 
309.314 i 

, 

97.700 • 

211.6141 
I Venituri financiare 

Chletuieli financiare 

2. Rezultat financiar 

3. Rezultat curent (1+2) 

4. Profit (pierdere) brut(ă) 

5.lmpozit profit 

I 6.Profit (pierdere)net I 
I 

12 , 
2.318 i 

-2.306 I 
-49.759 I 

-49.759 

-3.954 

-45.805 

2.221 

438 

1.786 i 

165.944 

165.944 

O 

165.944 

2.209 

-1.880 

4.089 

215.703 

215.703 

-3.954 

211.749 

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 30 iunie 2016 ,comparativ cu 30 iunie 2015 

,rezulta urmatoarele aspecte: 
./ veniturile din exploatare prezintă faţă de aceeasşi perioadă a anului trecut o creştere 

de309.314 lei; 
./ cheltuielile din activitatea de exploatare se înregistrează o erestere97.700 de lei, 
./ rezultatul brut la 30.06.2016 este pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 

165.944 lei; 

2 



În cursul anului 2016, se ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite 

categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoşani, 

contravaloarea serviciului prestat, respectiv 35 lei/abonament pentru pensionari şi 32.50 

lei/abonament pentru elevi, în condiţiile în care costul abonamentului este de 65 lei. 

V. Creanţe şi datorii 

Referitor la datoriile societăţii, la data de 30.06.2016, acestea aveau valoarea de 812.766 lei si sunt 

structurate astfel: 

furnizori 175.546Iei,din care: 

.furnizori pana În 30 zile 175.546 lei 

• furnizori Între 30-60 zile O lei 

.furnizori între 60-90 zile O lei 

drepturi salariale aferente lunii iunie,in suma de 205.419Iei,care au fost platite in luna iulie 

2016; 

datorii curente la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ,in suma de 164.668 lei; 

T.V.A de plata,in cuantum de n.143.81 lei;
 

garantii materiale ,in cuantum de 166.957 lei;
 

alte impozite si taxe, in cuantum de 816 lei;
 

garantii contracte in derulare ,in cuantum de 21.563 lei;
 

dividende de plata,in cuantum de 4.278 lei;
 

creditori diversi ,in cuantum de 1.376 Iei.
 

Mentionamcasocietatea nu are datorii restante la bugetul de stat 

,bugetulasigurarilorsocialesi la bugetul local. 

Creanţele pe care societatea le are, la data de 30.06.2016 În valoare de 535.938 lei, sunt 

structurate astfel: 
clienti ,in cuantum de 512.251Iei,din care: 

.clienti pana În 30 zile 452.875 lei 

.clienti Între 30-60 zile 13.488 lei 

.clienti intre 60-90 zile 4.650 lei 

.clienti peste 90 zile O lei 

.clienţi incerţi 41.238 lei 

avansuri acordate personalului societatii,in cuantum de 27.214 lei; 

TVA neexigibila, in cuantum de 28.662 lei; 

si alte creante de incasat,in cuantum de 16743 lei; 

provizioane depreciere clienti,in cuantum de -48.932 lei; 

VI. Resurse umane - personal, salarizare 

La date de 30.06.2016, numărul de personal existent În societate a fost de 137 angajaţi 
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I 

(inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 127 angajaţi cu contract 

individual de muncă pe perioada nedeterminată(din care 2 angajat cu contract individual de 

muncă suspendat - concediu pentru creştere copil) şi 8 pe perioadă determinată. Ponderea 

personalului TESA În numărul total de salariaţi este de 10.21 % În contextul În care legislaţia muncii 

cât şi cea economico-financiară este Într-o continuă schimbare, În vederea alinierii la Directivele 

Europene. În cadrul societăţii Îşi desfăşoară activitatea un număr suficient de angajaţi, care 

efectuează operaţiuni, atât de gestiune cât şi de altă natură, care asigură un climat de normalitate 

În desfăşurarea activităţii. Numărul mediu de salariaţi la 30.06.2016 a fost de 133,68 persoane. 

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societăţii au fost sancţionate la 

momentul constatării lor, sancţiunile aplicate fiind: reducerea salariului de la 1 la 3 luni. S-au 

aplicat 1 sancţiuni disciplinare şi a Încetat 1 contracte individuale de muncă (pensionare). 

VII. Investiţii 

In anul 2016 a fost achizitionata o masina second-hand pentru interventia la calea de rulare, din 

fondurile proprii ale societatii, in valore de 91.896 lei. 

VIII. Modul de ducere la Îndeplinire a contractului de mandat al directorului general şi planul de 

administrare al Consiliului de Administraţie 

În perioada 01.01.2016- 30.06.2016,faţă de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2016, procentul de 
realizare pe capitolul de venituri totale este de 94,92 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 93,65 %. 

La 30.06.2016 indicatorii prezentaţi În sinteza obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aveau 
următoarele valori' 

Nr. Denumire indicatori U.M. 

I ' - În preţuri comparabile 

i 1.4 Cheltuieli la 1,000 lei venituri 

Cheltuieli de personal 1.5 

1.6 Salariul mediu lunar 

1.7 Numar mediu de salariati 
, -

Prevăzut Realizat la Procent de 
crt. la 30.06.2016 realizare % 

30.06.2016 
O 1 2 I 3 4 5I i 
1 I OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET 

I 
i 

3213 3349 I 104,23 i 
I, 

104,59 !3180 3326 

998 954 95,59, 
, 

2.296 , 2298 100,09 

2.119 I 1984 93,63 

133 134 100,75 I 

, 
1.1 I Venituri totale (clasa 7) mii lei 3545 I 3365 94,92I 

1.2 I Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit mii lei 3417 3200 93,65 
1.3 Cifra de afaceri 

- În preţuri curente mii lei 

Imii lei 
II lei I 

i mii lei 

leiI 

pers 

CRITERII DE PERFORMANŢA 

2.1 Productivitatea muncii 

- În preţuri curente 
mii 
lei/pers 26,58 25,11 94,47 

2.2 

2.3 

- În preţuri comparabile 

Perioada de recuperare a creanţelor 

Perioada de ramburs a datoriilor 

mii 

lei/pers 

I zile 

zile 

26,3 

180 i 
90 

24,93 

32 

45 

94,79 

17,78 

50,00 i 

2 

4 



2.4 Profit brut Mii lei I 12.!U 165 I 128,91 I 
3 ALŢI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

3.1 

3.2 

Consum de energie electrică 

Număr de călători plătitori de bilete 

MW/ZH 

mii 

1.165 

477 

. 1045 

439 

89,70 

92,03 

~ 3.3 Număr de curse neexecutate * Nr.curse 350 307 I 87,71 

* curse neexecutate din cauze subiective 

SC ELTRANS SA si-a desfasurat activitatea economico financiara in conformitate cu prevederile 

legii nr.82/1991 legea contabilitatii, republicata, Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, republicata si 

Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare 

anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. 

Raportarea contabila la 30.06.2016, au fost intocmita in baza balantei de verificare a conturilor 

sintetice cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 916/2016. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.c. ELTRANS S.A. • 

Ee. ACHIŢE! CARMEN 

5 
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DECIZIA NR. 21 
din 10.08.2016 

CONSILHJL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit 
prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2016) intrunit in sedinta din data de 
10.08.2016, 

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, 
analizand Raportarea contabila la data de 30.06.2016 intocmita de SC Eltrans 

SA Botosani( nr. 2005/05.08.2016), cat si Raportul asupra activitatii de 
administrare pentru semestrul 1 anul 2016 al Consiliului de administratie SC 
Eltrans SA Botosani( m. 2006 /05.08.2016); 

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata,privind 
societatile, ale OUG nr.I 09/20 11 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice si ale statutului societatii, 

DECIDE: 

Art.l - Aproba Raportarea contabila la data de 30.06.2016 intocmita de SC 
Eltrans SA Botosani( nr. 2005/05.08.2016) si dispune inaintarea ei la A.G.A. SC 
E1trans SA Botosani. 

Art.2 - Avizeaza favorabil Raportul asupra activitatii de administrare pentru 
semestrul 1 anul 2016 al Consiliului de administratie SC Eltrans SA Botosani( nr. 
2006 /05.08.2016) si dispune inaintarea acestuia la A.G.A. SC Eltrans SA 
Botosani. 

Art.3 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre 
conducerea executiva a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce 
se impun in acest sens. 
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Anul 184 (XXVI) - Nr. 2642 Marţi, 19 iulie 2016 PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI 

PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI, 

Societatea 

CAPOGNA APPALTI E COSTRUZIONI RO - S.R.L. 

ACT ADIŢIONAL 

la Actul constitutiv al CAPOGNA APPALTI E 

COSTRUZIONI RO - S.R.L., cu sediul social În 

Bucureşti, sectorul 3, Calea CăIăraşilor nr. 110, 

camera 1, biroul nr. 2, Înregistrată la Registrul 

Comerţului Bucureşti sub nr. J40/3977/2016, 

CUI 35817709 

Avănd În vedere Hotărărea Adunării generale a 

Societăţii CAPOGNA APPALTI E COSTRUZIONI RO 

S.R.L. nr. 1/22.06.2016, Între: 

- CAPOGNA GIOVANNI cetăţean italian, născut la 

data de 19.08.1964 În localitatea Boville Ernica, 

domiciliat În Italia, localitatea Boville Ernica, Via S. 

Elisabetta nr. 4, identificat cu CI seria AT 4576675 

eliberată de autorităţile italiene la data de 02.03.2013, 

- CAPOGNA PAOLO cetăţean italian, născut la data 

de 30.05.1966 În Italia, localitatea Boville Ernica, 

domiciliat În Italia, localitatea Boville Ernica, Via S. 

Elisabetta nr. 4/A, identificat cu CI seria AV 3470483 

eliberată de autorităţile italiene la data de 14.08.2014, 

- CAPOGNA TONINO cetăţean italian, născut la data 

de 17.01.1971 În Italia, localitatea Boville Ernica , 

domiciliat în Italia, localitatea Boville Ernica, Via S. 

, 

Elisabetta nr. 4, identificat cu CI seria AT 2949741 

eliberată de autorităţile italiene la data de 11.07.2012, 

a intervenit prezentul Act Adiţional, prin care Actul 

Constitutiv al CAPOGNAAPPALTI E COSTRUZIONI RO 

- S,RL. se modifică după Cum urmează: 

1, Se modifică sediul social de la adresa: Bucureşti, 

sectorul 3, Calea Călărasilor nr. 110, camera 1, biroul nr. 

2, la adresa: Bucureşti, sectorul 1, Str, Academiei nr, 35

37, sc. A, el. 3, ap, 16. 

2, Se Înfiinţează un punct de lucru la adresa: 

Bucureşti, sectorul 4, str, Principatele Unite nr. 42, corp 3, 

parter, ap. C.2. 

3, Se revocă din funcţia de administrator dl 

CAPOGNA PAOLO, 

4, Se numeşte În funcţia de administrator pe o 

perioadă nelimitată, cu puteri depline dl CAPOGNA 

GIOVANNI cetăţean italian, născut la data de 19,08,1964 

În Italia, localitatea Boville Ernica, domiciliat În Italia, 

localitatea Boville Ernica, Via S, Elisabetta nr. 4, 

identificat cu CI seria AT 4576675 eliberată de autorităţile 

italiene la data de 02.03.2013, 

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân 

neschimbate, 

În baza modificărilor de mai sus, Actul Constitutiv va fi 

actualizat şi va fi depus şi Înregistrat la Oficiul Registrului 

Comerţului. 

(1/4.508,543) 



in cazul neÎndeplinirii condiţiilor legale pentru 

desfăşurarea şedinţei la prima convocare, Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru a 

doua oara, În acelaşi loc şi pentru aceeaşi oră, În data de 

08.09.2016. 

(90/4.526.653) 

Societatea POPECI UTILAJ GREU - S.A. 

CONVOCARE 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. 

POPECI UTILAJ GREU - SA, cu sediul În Craiova, Str. 

Tehnicii nr. 1, judeţul Dolj, Înmatriculată la ORC de pe 

Iăngă Tribunalul Dolj sub nr. J16/49/1991, CUI RO 

2294590, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 

Actionarilor la data de 24.08.2016, ora 10, la sediul 

societăţii, cu următoarea ordine de zi: 

1. Retragerea din societate ŞI din Consiliul de 

Administraţie a acţionarului majoritar Popeci Călin-Ioan, 

cetăţean romăn, născut la data de 18.06.1976 În 

localitatea Sibiu, judeţul Sibiu, domiciliat În Craiova, str. 

Mircea Vodă nr. 16, judeţul Dolj, posesorul CI seria DX nr. 

342306, CNP 1760618163252, eliberată de Poliţia 

Craiova la data de 22.06.2004. 

2. Cesionarea intregului pachet de acţiuni deţinute de 

Popeci Călin-Ioan, În număr de 7.952.052, la valoarea 

nominală, către Popeci Constantin, acţionar În societate, 

cetăţean romăn, născut la data de 24.05.1945 În 

Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, domiciliat În Craiova, Str. 

Jieţului nr. 12, judeţul Dolj, posesorul CI seria DX nr. 

652047, CNP 1450524163205, eliberată de SPCLEP 

Craiova la data de 06.08.2009. 

3. Modificarea structurii componenţei Consiliului de 

Administraţie, astfel: 

3.1. Retragerea şi descărcarea de gestiune a dlui 

Popeci Călin-Ioan din calitatea de administrator din 

cadrul Consiliului de Administraţie. 

3.2. Numirea unui nou administrator - membru În 

Consiliul de Administraţie, În persoana dne: Popa Ioana, 

cetăţean romăn, CNP 2821116160057, cu dornic.liul În 

Craiova, Bd. Dacia nr. 28, bl. 121D, sc. 1, ap. 18, pe un 

mandat de 4 ani. 

4. Aprobarea actualizării Actului constitutiv, ca urmare 

a modificărilor hotărăte la punctele precedente. 

5. Diverse. 

Data de referinţă pentru acţionari: cu drept de vot este 

de 16.08.2016. În cazul În care nu se Îndeplinesc 

condiţiile legale de Întrunire, A.G.A. Extraordinară se 

reprogramează pentru data de 31.08.2016, ora 10, În 

acelaşi loc. 

Începănd cu data de 09.08.2016, documentele şi 

materialele informative referitoare la problemele Înscrise 

pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul 

societăţii comerciale, Între orele 9 ŞI 13. 

Pracurile speciale se vor depune sau expedia [a sediul 

social din Craiova, Str. Tehnicii nr. 1, jud. Dolj, pănă la 

data de 20.08.2016, ora 1. 

(91/4.526.654) 

Societatea CHIMCOMPLEX - S,A, 

CONVOCARE 

Consiliul de Administratie al S.C. CHIMCOMPLEX 

S.A., Borzeşti, cu sediul În Oneşti, Strada Industriilor nr. 

3, judetul Bacău, Înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe Iăngă Tribunalul Bacău sub nr. 

J04/493/1991, CUi R0960322, În conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, 

republicată. cu completările şi modificările ulterioare, ale 

Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi ale 

Actului constitutiv al societăţii, prin Decizia nr. 

1/15.07.2016, convoacă Adunarea Generală 

Extraordinară a Aeţionarilor (,AG.EA") pentru data de 

25.08.2016, ora 12.00, care va avea loc la sediul 

societătii situaie În Oneşti, Str Industriilor nr. 3, Judetul 

Bacău. 

La adunare au dreptul să participe acţionarii 

Înregistraţi În Registrul actionarilor S.C. Depozitarul 

Central - SA la sfârşitul zilei de 12.08.2016, considerată 

ca dată de referintă. 

În situaţia În care la data de 25.08.2016, nu se 

Întruneşte cvorumul necesar desfăşurării În condiţi'Ie 

legii a lucrărilor AGEA, aceasta se va desfăşura la a două 

convocare, În data de 26.08.2016, În locul şi la ora 

indicată pentru prima convocare, cu aceeaşi ordine de zi, 

indiferent de cvorumul Întrunit şi va adopta hotărâri cu 

majoritatea voturilor exprimate. 

Ordine de zi: 

1. Aprobarea contraetării cu Raiffeisen BANK - SA a 

unui credit la termen, caracter neangajant, non-revoiving, 

conform ofertei indicative din 22.06.2016, după cum 

urmează: 

a) suma facilităţi: maximum 3.740.000 RON; 

b) obiectul facilităţii: finanţarea/refinanţareaÎn 

proporţie de maximum 85% a costului total al proiectului 

de investiţii "Modernizare saleduct"; 

e) scadenţa facilităţii: 20.07.2019. 

2. Constituirea de garanţii in vederea garantării 

facilităţii de credit după cum urmează: 
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enţă. 

.853. 
614.2.2 

~ajează 
auto. 
i ai. 
.853. 
614.1.2 .. 

z doi 
· pentru 
, auto, cu 
ă. Salarii 
Telefon 

.070. 
63.1.1) 

~ -' 
~ucoram 

· bucătar, 

şi femei 
iformaţ 

telefoi 
4. 
soi.: 

JR 
z 

din localitatea Roşiori, 

comuna Forăşti, judeţul 

Suceava, va avea loc 
sfinţirea Bisericii Mici, 
cu hramul Sf. Mina şi 

Maica Domnului 1 
n"Umilenie". Slujba va fi 

oficiată de un sobor de 
arhierei şi preoţi. 

Moment unic în viaţa 

unui creştin de a se 
inchina in Sfântul Altar! 
Vă aşteptăm cu drag în 
mijlocul nostru! 
Domnul şi Maica 
Domnului şi Sfântul 
Mina să vă 

binecuvânteze!Pvnin! 
Stareţ Arhimandrit 
Varnava Ene. 
(MI9071604.1.5) 

• Consiliul de 
Administraţie al se 
Eltrans SA Botoşani, cu 
sediul în mun. 
Botoşani, str. Calea 
Naţională m. 2, 
înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului 

sub TIr. J07/270/1998, 
CUI RO 10863041,
 
convoacă, în
 
conformitate cu act.I 17 
din Legea 3111990 
privind societăţile 

comerciale; republicată 

cu modificărileşi 

.. complctărileulterioare, 
cAdunarea Generală-. •. , .'•. 
Ordinară aAcţionarilor ... 

pentru data de 25 
august 2016, ora 13.00. 
Şedinţa va avea loc in 
sala de şedinţe a 
Consiliului Local al 
Municipiului Botoşani 
şi va avea următoarea 

ordine de zi. 
1. Prezentare referat nr. 
1804112.07.2016 al 
contabilului şef al SC 
El trans SA Botoşani, 

prin care se soli cită 

aprobarea prelungirii 
liniei de credit în 
valoare de 1.000.000 lei 
(deschisă la RC.R. SA 
Botoşani) pentru 
următoarele 12 luni 
(începând cu data de 
30.10.2016) şi 

garantarea cu bunuri 
mobile şi imobile aflate 
in patrimoniul SC 
Eltrans SA Botoşani, 

respectiv mentinerea 
garanţiilor existente. 
2. Prezentare Raportare 
contabilă la data de 
30.06.2016 întocmită de 
SC Eltrans SA 
Botoşani. 3. Prezentare 
Raport asupra activităţii 

de administrare pentru 
semestrul 1 anul 2016 al 
Consiliului de 
administraţie SC 
Eltrans SA Botoşani . 
4. Diverse. În cazul 
neindeplinirii 
condiţiilor legale pentru 
desfăşurarea şedinţei la 
pnma convocare, 
Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor 

se convoacă pentru a 
doua oară, în acelaşi loc 
şi pentru aceeaşi oră, în 
data de 08.09.2016. 
(MI 8071610.1.1.1) 

Colectivul şcolii de 
şof-eri "Pilot" este 
~ l âtur-i np rnlp'olll 

I Suntem alături ( 
doamna Irina 

~ Bărculeţ in aces 
~ momente grele 
~ pricinuite de dece 
~ soţului său,-
~ BĂRCULETI RĂZV!\N.' 
~ Dumnezeu să-: 
~ odihnească in pa, 
~ Sincere 
~ condoleanţe! Fm 
~ Puşcaşu Gabriel 

Ioana. 
(M15071606.4.' 

Biroul Notarial 
Viorica Marian 

transmite sincer 
condoleanţe 

doamnei notar Iri 
Mihaela Bărculeţ. 

dispariţia 

fulgerătoare a 

B~~:EŢ
 
COSTACHE 
RĂZVA.1\I. 

Dumnezeu să-I 

odihnească în pac 
(CI 1507166.4.4 

Colectivul Camer 
Notarilor Public 

Suceava este alăti 

de doarrma notai 
Bărculeţ Irina

Mihaela şi-i 
transmite sincere 
condoleanţe la 
decesul soţului, 
BĂRcULEŢ 

RĂZVAN. 
Dumnezeu să-I 

odihnească în pac 
(M1507l606.1A.' 

EJE.tF.!00FdJi 

ood Mado 
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otoş 
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Exp' 
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t cor 
final 
=V-u 
'e adi 

rtrsarrir 
t la Il 
etalii I 
749.1 
609.2 

:;ajeaz ,zza
~ 

· bucă 

.966. 
612.1. 

~z bam 
locun I I 

·1 
Ielaţii la 

.206. i 
I 

1611.2. 
Si

ie ~ 
eţare ar 
1 cosme 

saÎanumoti'vmit. 
Telefon: 0768.900.999. 
(CI1907l64.l.4) 

• SC Casa Pâinii SRL 
angajează personal 
pentru brutărie. Relaţii 
la telefon: 
0752.245.523. 
(M19071605.1.3) 

• SC Combustibilul 
SRL angajează 2 
mnncitori necalificaţi, 

produse solide. Se oferă 

salariu motivant. 
CV-urile: 
combustibilul bt@yahoo.
 
corn.
 
(M 19071606.1.2)
 

• S.c. REC Botoşani
 
angajează muncitor
 
montaj termopan, 
posesor permis. Telefon 
0744.572.420, 
0725.226.337. 
(CI 19071627675.1.4) 

CV losediol 
Kogălniceanu, 

MnonitoruJbt.ro 

i cnunţote." 
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