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Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 A, alin.(1) lit. a) din Regulamentul nr.1/2006 și Dispunerea 
de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 24.02.2014 

 
A.  
Raport curent conform: Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. APARTAMENTUL S.A. 
Sediul social: Str. Depozitelor nr. 39 bis, Loc. Piteşti, Jud. Argeş 
Numărul de telefon/fax: 0248/632677; 0248/634240 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 129170 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J 03/05/1991 
Capitalul social subscris şi vărsat: 345.500 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ 
 
 1. e) Alte evenimente 
  

În data de 24.02.2014 membrii Consiliului de Administrație al societății s-au întrunit conform convocator, în 
vederea stabilirii datei convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a ordinii de zi, ce face obiectul aprobării 
Situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013. 

Conform Hotărârii nr.1/24.02.2014, membrii “CA” au decis: 
- convocarea A.G.O.A. în data de 10.04.2014 ora 9:30 și respectiv 11.04.2014 în caz de neîndeplinire al cvorumului 

stabilit prin statut, la sediul social al societății; 
- stabilirea datei de referință ca fiind: 28.03.2014 conform art.5, alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, cât și 

a datei de înregistrare respectiv: 30.04.2014 în conformitate cu art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital. 

- stabilirea datei de la care documentele, materialele informative cât și procurile speciale vor fi puse la dispoziția 
acționarilor respectiv: 10.03.2014, data limită pentru depunerea împuternicirilor speciale ca fiind: 08.04.2014 ora 9:30. 

- se aprobă ordinea de zi conform convocator, cu privire la aprobarea de către acționarii prezenți a Situațiilor 
financiare pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2013. 

 
 PREŞEDINTE CA      DIRECTOR ECONOMIC, 

DIRECTOR GENERAL,     EC. VOICA OLGA NELA  
ING. CANTU ION 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. APARTAMENTUL S.A. Piteşti 
 

C O N V O C A R E 
 
 În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, R cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al 
S.C. APARTAMENTUL S.A., convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în ziua de 10.04.2014 
orele 9:30, la sediul social al societăţii situat în Mun. Piteşti, Str. Depozitelor nr. 39 bis, Jud. Argeş, pentru toţi acţionarii existenţi şi 
înregistraţi în registrul S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 28.03.2014, ce reprezintă DATA DE REFERINŢĂ, 
data la care doar persoanele care sunt acționari la această dată, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, conform Art.5 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. 
 În caz de neîndeplinire a cvorumului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de 11.04.2014, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. 

 
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, auditorul 
financiar, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2013. 
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administrație. 
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație. 
4. Analiza modului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2013, stabilite prin contractul de mandat. 



5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014. 
6. Aprobarea programului de investiții și reparații pentru anul 2014, din surse proprii. 
7. Stabilirea criteriilor de performanță ce vor fi realizate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar 2014. 
8. Prelungirea overdraft-ului în sumă de 250.000 lei contractat de la B.C.R. S.A. pe o nouă perioadă de 360 zile în scopul 
finanțării activității curente, cu următoarele garanții: 

a) Ipotecă de rang 1 și 2 asupra imobilului compus din teren în suprafață de 1.665 m.p. și construcția (C1) amplasată pe 
acest teren, situate în Localitatea Pitești, str. Depozitelor nr.38, Jud. Argeș, proprietatea S.C. APARTAMENTUL S.A., 
înscris în CF. NR. 85465 a localității Pitești la nr. cadastral 85465; 85465-C1. 
b) Ipotecă mobiliară de rang 1 asupra soldului creditor al conturilor curente/subconturilor deschise la B.C.R. 
c) Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în 
garanție. 

 Semnarea documentelor contractuale se va face de către dl CANTU ION, în calitate de Președinte “CA” și director general 
al S.C. APARTAMENTUL S.A.  

9. Fixarea indemnizațiilor lunare a membrilor Consiliului de Administrație valabile cu 01.04.2014, stabilite prin Actul Constitutiv 
la nivelul a două salarii medii brute pe societate realizate în exercițiul 2013, pentru fiecare membru “CA”. 
10. Alegerea secretarului de ședințe “A.G.A.” și “CA”, fixarea indemnizației acestuia începând cu 01.04.2014. 
11. Aprobarea împuternicirii dlui Cantu Ion să semneze în numele și pentru aceasta prezenta Hotărâre și a dnei Hotu Roxana 
să depună documentațiile necesare publicării acesteia către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Argeș și 
alte Instituții abilitate prin lege. 
12. DATA DE ÎNREGISTRARE propusă conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, este 30.04.2014. 
Documentele, materialele informative precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la 

solicitarea acestora, începând cu data de 10.03.2014. (societatea nu are pagină de internet proprie). 
 
În conformitate cu Art.14, alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2012 – valabil cu 15.01.2013, care modifică Regulamentul 

nr.6/2009 - “Acţionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin 
alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială”. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială 
se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă. 

 
Formularele pentru împuternicirea specială se pot ridica de la sediul societăţii, începând cu data de 10.03.2014 și vor fi depuse 

în original, cu 48 ore înainte de adunare, adică pe data de 08.04.2014 ora 9,30 ca fiind data limită, când secretarul consiliului de 
administrație, împreună cu auditorul intern, vor încheia un proces verbal cu împuternicirile existente. 
 

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 alin.(1), lit. a) și b) și art.13 din Regulamentul nr. 6/2009 privind 
introducerea de puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de către AGA cât și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 

 
PREŞEDINTE 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
ING. ION CANTU 

 
 
 
 


