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SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEŞ 
 
Sediu social: Caransebeş, D.N. 68 Km. 3,2 jud. Caraş-Severin  
Număr de telefon/fax: 0255/512110; 0255/516307  
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J11/6/1991  
Cod fiscal: R – 1066631  
Cap. Soc. subscris și vărsat: 31.259.140 lei 
 

I. Evenimente importante de raportat:   
 
În data de 26.07.2014 a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a S.C. CAROMET S.A. Caransebeş, care a luat 
următoarea Hotărâre: 
 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
H O T Ă R Â R E A Nr. 3/26.07.2014 

 
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor societăţii comerciale CAROMET S.A., persoană juridică română 

înmatriculată la Registrul Comerţului Caraş-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în şedinţă Extraordinară, în data de 
26.07.2014, ora 11:00, la sediul societăţii din Caransebeş, DN 68 , Km 3,2, jud. Caraş-Severin, având în vedere procesul 
verbal numărul 3/ 26.07.2014, în temeiul Art. 113, Art. 117 şi Art. 119 din Legea Nr. 31/1990, republicată, a Legii Nr. 297/2004, 
a Art. 137 din Regulamentul Nr. 1/ 2006 al C.N.V.M. şi al Statutului societăţii, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din 12.03.2014 prin care 
au fost stabilite imobilele aduse în garanţie la acordarea următoarelor facilităţi de credit de la  
PIRAEUS BANK România S.A.: 

 
- refinanţarea creditului OVD cu. nr. 64/17147/10.11.2004 în sumă de 3.800.000 (treimilioaneoptsutemii) RON cu 
destinaţia de credit pentru activitatea de producţie; 

 
- refinanţarea liniei de credit pt. emiterea de scrisori de garanţie cu nr. 23/4159/25.05.2007 în sumă de  
460.000 (patrusuteșaizecimii) EUR. 

2. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, prelungirea creditului în valoare de 5.300.000 lei la  
Piraeus Bank Romania S.A., angajat de S.C. CAROMET S.A., având ca destinaţie linie de credit pentru activitate de 
producţie, pe o perioadă de 12 luni, precum şi prelungirea pe noi perioade de creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea 
Băncii, până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale. 
 
3. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, imobilele aduse în garanţie pentru facilităţile de credit acordate de 
Piraeus Bank Romania S.A., în sumă de 5.300.000 lei şi a liniei de credit pentru emiterea de scrisori de garanţie în sumă de 
460.000 (patrusuteșaizecimii) EUR, compuse din: 
 

-  CF. 30985 Caransebeş cu nr. top. X/13/12, 
-  CF. 31006 Caransebeş cu nr. top. X/13/13, 
-  CF. 30983 Caransebeş cu nr. top. X/13/16, 
-  CF. 31004 Caransebeş cu nr. top. X/13/17, 
-  CF. 30982 Caransebeş cu nr. top. X/13/18, 
-  C.F. 31002 Caransebeş cu nr. top. X/13/19, 
-  C.F. 31001 Caransebeş cu nr. top. X/13/20, 
-  CF. 31000 Caransebeş cu nr. top. X/13/22, 
-  CF. 30999 Caransebeş cu nr. top. X/13/23, 

 
Managementul contează! 



-  CF. 30980 Caransebeş cu nr. top. X/13/24, 
-  CF. 30998 Caransebeş cu nr. top. X/13/25, 
-  CF. 30978 Caransebeş cu nr. top. X/13/26, 
-  CF. 30996 Caransebeş cu nr. top. X/13/27, 
-  CF. 30994 Caransebeş cu nr. top. X/13/28, 
-  CF. 30977 Caransebeş cu nr. top. X/13/29, 
-  C.F. 30993 Caransebeş cu nr. top. X/13/30,  
-  C.F. 30974 Caransebeş cu nr. top. X/13/31, 
-  C.F. 30971 Caransebeş cu nr. top. X/13/34, 
-  C.F. 30990 Caransebeş cu nr. top. X/13/35, 

       şi, 
 
Ipotecă mobiliară asupra mijloacelor fixe deţinute de societate la punctele de lucru din Caransebeş, Borzeşti şi Dej, 
înregistrate în contabilitatea societăţii în contul 213. 
 
4. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, împuternicirea următoarelor persoane, pentru semnarea tuturor 
actelor şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legate de prelungirea, majorarea şi garantarea creditului, care vor semna 
în numele societăţii, împreună, după caz: Contractele de credit, contractele de garanţie şi orice act adiţional la Contractul 
de credit şi la contractele de garanţie, contractul de emitere a scrisorii de garanţie bancară, contractele de garanţie şi 
ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise la Bancă şi orice act adiţional la acesta, orice document în legătură 
cu operaţiunile privind creditul acordat de Bancă, după cum urmează: 
 

- Domnul Ing. Rădulescu Adrian - Director General al S.C. CAROMET S.A., posesor al CI seria RX nr. 268167,  
CNP 1591120400095, eliberat de Mun. Bucureşti la data de 16.02.2005, domiciliat în Mun. Bucureşti, str. Radu de la 
Afumaţi nr. 39, Sector 5,  
 
- Doamna Ec. Muntean Melania – Elena Director Economic al S.C. CAROMET S.A., posesor al C.I. seria KS. nr. 337736, 
eliberat de SPCLEP Caransebeş la data de 30.03.2010, CNP - 2700402110651, domiciliată în Mun. Caransebeş,  
str. Ardealului nr. 109, Bl. 6, sc. A, ap. 5, judeţul Caraș – Severin.  
 

5. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, data de 15.08.2014 ca data de înregistrare, respectiv pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, potrivit 
art.238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital. 
 
6. Se aprobă cu votul a 94,7409% din capitalul social, împuternicirea consilierului juridic al societăţii Domnul Dumitru 
Stoichescu, cetăţean român, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeş, Jud. Caraş-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, 
Nr. 712 A, Jud. Caraş-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 397204, eliberat de Poliţia Mun. Caransebeş,  
Jud. Caraş-Severin, la data de 19.12.2011, CNP 1671223110648, să se prezinte la Oficiul Registrului Comerţului să efectueze 
formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate şi executarea hotărârii adoptate. 
 

Preşedintele Şedinţei AGEA, 
Ing. PAPUC DORINA RODICA 

 


