
 1 

PROIECT 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII 

“ROFEP” S.A. 

 

 

 

Actionarii societatii  mentionati in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv avand in vedere 

modificarile de structura societara intervenite in cadrul societatii si in temeiul prevederilor art. 

204 din Legea 31/1990  au adoptat  prezentul Act Constitutiv al Societatii  in scopul stabilirii  

conditiilor legale de functionare in Romania a unei societati pe actiuni, persoana juridica de drept 

roman, care va fi organizata si va functiona in conformitate cu prevederile prezentului act 

constitutiv si ale legislatiei romane in vigoare. 

 

ART.1 –DENUMIREA SOCIETATII SI SEDIUL SOCIAL 

 

1.1. Denumirea Societatii este “ROFEP” SA, avand datele de identificare J……… si CUI 

…………………….. 

1.2. In toate actele, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi 

urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, 

precum si de numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare. 

 

ART. 2 – FORMA JURIDICA A SOCIETATII 

 

2.1. Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate pe actiuni inchisa si isi 

desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr.31/1990 republicata 

cu modificarile ulterioare si legislatia romana in vigoare. 

2.2. Obligatiile sociale ale Societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al 

Societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.  

 

ART. 3 – SEDIUL SOCIETATII 

 

3.1 Sediul social este in Romania, ……………………………..  

3.2 Sediul social poate fi transferat in orice alt loc din Romania prin hotararea actionarilor  

Societatii. 

3.3. Societatea va putea deschide sucursale, filiale, puncte de lucru, agentii sau birouri in 

Romania, in baza hotararii Administratorului Unic/Consiliului de Administatie societatii 

conform dispozitiilor legii romane aplicabile.  

 

ART. 4 DURATA SOCIETATII 

 

4.1. Durata societatii este nelimitata incepand de la data inregistrarii ei la Registrul Comertului, 

data la care societatea dobandeste personalitate juridica.. 
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ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

5.1. Domeniu principal de activitate: ......................... 

5.2. Obiectul principal de activitate: …………………... 

5.3. Societatea va desfasura de asemenea si urmatoarele activitati: 

……………………… 

5.4. Societatea poate exercita orice alta activitate permisa de lege care contribuie direct sau 

indirect la realizarea integrala a obiectului de activitate mentionat, inclusiv activitati de import-

export, reclama, publicitate a produselor proprii, obtinerea de finantari pentru desfasurarea 

activitatilor mentionate etc .  

5.5. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, 

aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor 

igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului 

inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala, etc.  

5.6. Actionarii sunt de acord ca nici unul dintre acestia  nu  va  intra in activitati care sunt in 

competitie directa cu obiectul principal de actvitate al societatii si anume  realizarea de  lucrari 

de marcaj rutier termoplast si productie de vopsele  termoplast.  

 

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL 

 

6.1. Capitalul social al Societatii este subscris si varsat in numerar de catre actionari integral, cu 

ocazia constituirii societatii. 

6.2. Capitalul societatii este de ……………………..RON impartit intr-un numar de 

…………….actiuni nominative si indivizibile, in valoare nominala de ………….. lei o actiune.  

6.4. Capitalul social este detinut de catre actionari  dupa cum este detaliat in Anexa 1 la prezentul 

Act Constitutiv.  

 

 

ART.7. – ACTIUNILE 

 

7.1 Toate actiunile emise de societate sunt nominative si indivizibile. Fiecarui actionar i se va 

elibera un cerficat de actionar ce atesta calitatea de actionar si proprietatea asupra actiunilor. 

Certificatul de actionar cuprinde mentiunile prevazute de lege. 

7.2. Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor intr-un Registru care mentioneaza 

numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, 

precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Acest registru va fi tinut prin grija 

Administratorului Societatii, la sediul societatii.  

7.3. Actiunile nu sunt tranzactionate pe piete organizate de capital. 

7.4. Actiunile sunt numerotate de la 1 la …………….  

 

ART.8. - REDUCEREA SAU MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL 

 

8.1. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza Hotararii actionarilor  Societatii in 

conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv. 
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ART.9. - DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI 

 

9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in 

Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, 

dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, proportional cu participarea la capitalul social si 

conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dipozitiilor legale, respectiv la alte drepturi 

prevazute de Actul Constitutiv.  

9.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv. 

9.3. Actionarii nu raspund pentru datoriile societatii, fiind obligati numai sa verse capitalul social 

subscris. 

9.4. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in 

proprietatea altor persoane. 

 

ART.10. - TRANSFERUL ACTIUNILOR 

 

10.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decât un singur 

proprietar pentru o actiune. 

10.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul 

Actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar.  

10.3. In cazul in care unul dintre actionari intentioneaza sa transfere actiunile pe care le detine, 

acesta va informa Administratorul unic/Consiliul de Administratie cu privire la oferta sa de 

transfer in vederea exercitarii de catre ceilalti actionari a dreptului de preferinta in ceea ce 

priveste actiunile respective, proportional cu partea de capital detinuta. In cazul in care in termen 

de 30 de zile de la data notificarii nici unul dintre actionari nu isi exercita dreptul de preferinta, 

actionarul este liber sa instraineze actiunile catre terti, in aceleasi conditii ca si cele notificate. 

 

ART. 11. - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 

 

11.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie si conducere al Societatii. 

11.2. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare. 

11.3. Adunarea Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea 

exercitiului financiar. 

11.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are atributiile prevazute de lege dupa cum 

urmeaza: 

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare, dupa ascultarea raportului 

administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;  

b) sa aleaga, inlocuiasca, revoce pe administratori si cenzori;  

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor;  

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor, dandu-le acestora descarcarea;  

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru 

exercitiul financiar urmator;  

11.4. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de câte ori este nevoie a se lua o 

hotarare ce intra in atributiile sale.  

11.5. Adunarea Generala Extraordinara deleaga catre Admisnitratorul unic/Consiliul de 

admisnitratie  exercitiul atributiilor sale de modificare a  sediului societatii si a obiectului de 
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activitate al societatii , infiintare sau desfiintare de sedii secundare  si de majorare a capitalului 

social  cu o valoare ce nu va depasi jumatate din valaorea captialului social existent la data 

adoptarii prezentului Act constitutiv  pentru o perioada de 5 ani de la aceeasi data.  

  

ART.12. - CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 

 

12.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca de catre Administratorul 

Unic/Consiliul de Administratie al Societatii cel putin o data pe an. 

12.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca de catre Administratorul 

unic/Consiliul de Administratie al Societatii ori de câte ori este nevoie. 

12.3. Adunarea Generala (Ordinara sau Extrordinara) va fi convocata prin scrisoare recomandata, 

prin scrisoare simpla sau prin scrisoare electronica avand  incorporata sau atasata semnatura 

electronica  extinsa, dupa caz,   expediata cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii adunarii. Nu 

este necesara publicarea convocarii in “Monitorul Oficial” sau in ziare. 

12.4. Administratorul Societatii este obligat sa convoace de indata Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor la cererea Actionarilor reprezentând cel putin  5% din capitalul 

social, in cazul in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii Generale a 

Actionarilor precum si la solicitarea auditorului. Sedinta va avea loc in termen de 1 luna de la 

data cererii. In cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata de catre 

Administratorul Societatii, ea poate fi convocata de auditor. 

12.5. Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii precum si ordineaa de zi, cu 

aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. Actionarii 

vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale prin alte persoane actionari sau neactionari in 

baza unei procuri speciale neautentice, conform reglementarilor in vigoare. Procura se va depune 

la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati 

de catre reprezentantii lor legali sau de catre orice alta persoan, inclusiv terti, pe baza unei 

procuri speciale neautentice. Procurile vor fi retinute de catre societate si vor fi anexate 

procesului verbal al adunarii.  

12.6. Administratorii si functionarii Societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea 

nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 

12.7. Când in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, 

convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. 

12.8. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc din 

din tara sau din strainatate indicat in Convocare. 

12.9. In convocarea pentru prima Adunare Generala se va putea fixa data si pentru a doua 

Adunare, in cazul in care la prima Adunare Generala a Actionarilor nu se intruneste cvorumul 

necesar. 

12.10. Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se 

opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea 

formalitatilor cerute pentru convocarea ei, daca sunt prezenti sau reprezentati toti actionarii. 

 

 

ART.13. - ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 
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13.1. Adunarile Generale sunt valabil constituite si pot lua hotarari daca sunt respectate conditiile 

de quorum prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare. 

13.2. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre Administratorul unic/Presedintele 

Consiliului de administratie al Societatii, care va desemna un secretar care va verifica lista de 

prezenta a Actionarilor, va intocmi procesul verbal al Adunarii si dupa caz va imparti buletinele 

de vot, le va centraliza si va numara voturile. In cadrul Adunarii pot fi numiti unul sau mai multi 

secretari tehnici. 

 

ART.14. - EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT IN ADUNAREA GENERALA A 

ACTIONARILOR 

 

14.1. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale Actului Constitutiv privind tinerea 

adunarii generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi. 

14.2. Fiecare actiune da dreptul la un vot, care nu poate fi cedat. Hotararile Adunarilor Generale 

se iau prin vot deschis prin ridicare de mâna. La propunerea persoanei care prezideaza, sau a 

unui grup de Actionari prezenti care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca 

votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorul Unic si al 

cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea 

administratorilor. 

14.3. Administratorul nu poate vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin 

manadatar, descarcarea gestiunii sale sau o problema in care persoana sau administratia sa ar fi in 

discutie. El poate vota insa bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca, fiind posesor a 

cel putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legala fara votul sau. 

14.4. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau cu majoritatea prevazuta de Legea 

31/1990 cu toate modificarile ulterioare. 

14.5. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor luate in conditiile legii si ale Actului 

Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau care au votat impotriva. 

 

ART.15. – ADMINISTRAREA SOCIETATII 

 

15.1. Societatea este administrata de catre un  Consilul de Administratie  format din 3 membri 

alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, care va fi 

reinnoit in mod automat la sfarsitul fiecarei perioade de 4 ani, fara nici o alta formalitate, in cazul 

in care Administratorii nu sunt inlocuiti sau revocati expres de catre Adunarea Generala 

Ordinara. 

15.2. Administratorii pot fi revocati sau inlocuiti oricand de Adunarea Generala in conditiile legii 

si poate fi persoana fizica sau juridica, cetatean român sau strain, poate fi actionar sau persoana 

din afara societatii. 

15.3. Când  un post de Administrator devine vacant, Consiliul de admisnitratie poate  alege un 

admisnitrator  provizoriu pana la data convocarii  Adunarii Generale a Actionarilor  care va numi 

un nou administrator pentru ocuparea locului vacant propus de actionarul care l-a propus si pe 

administratorul care l-a propus pe cel al carui loc a devenit vacant. Durata pentru care este ales 

noul administrator pentru a ocupa locul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pâna la 

expirarea mandatului predecesorului sau. Prelungirea automata pe noi perioade de 4 ani opereaza 

si in acest caz in aceleasi conditii 
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15.4.  Consiliul de Administratie numeste si revoca  dintre membrii sais au din afara acestora  

Directorul General al Societatii caruia ii stabileste atributiile si remuneratia.   

15.5. In relatiile cu tertii Societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de 

Administratie si de Directorul General, fiecare avand puteri de reprezetare si angajare a societatii 

conform limitelor stabilite in hotararile Consiliului de Administratie. In ceea ce priveste 

obtinerea sau acordarea de credite, gajarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor societatii aceste 

hotarari se iau de catre actionari daca valoarea acestor operatiuni excede …….. echivalentul a 

………….. Euro. Consiliul de administratie in general sau prin Presedintele acestuia poate 

delega oricare dintre puterile si atributiile sale Directorului General sau altor persoane printr-o 

imputernicire expresa, in conditiile legii. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de 

reprezentare al Societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice , institutii sau autoritati ale 

statului.  

15.6.  Administratorii vor incehia contract de asigurare pentru raspundere  profesionala in 

conditiile art 15312  din Legea 31/1990 republicata cu modificarile subsecvente. 

15.7. La data prezentului act constitutiv  sunt numiti ca membrii ai Consiliului de Administratie 

al Societatii :  

 - ……………………., Presedinte 

 -  

 -  

 

ART.16. - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

 

16.1. Principalele atributii ale  Consiliului de Administratie al Societatii, in afara de cele  

prevazute in art 142 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile subsecvente, sunt: 

a. Numeste si revoca  directorii de specialitate ai societatii si le stabileste competentele si 

remuneratia.; 

b. Stabileste strategia si politica comerciala si de dezvoltare a Societatii; 

c. Aproba structura organizatorica a Societatii, numarul de posturi, precum si normativele 

de constituire a compartimentelor functionale si de productie; 

d. Negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivel de Societate; 

e. Stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv prestata, 

cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege; 

f. Supune anual Adunarii Generale a Actionarilor  raportul cu privire la activitatea 

Societatii, situatiile financiarea pe anul precedent, precum si proiectul de program de 

activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pa anul in curs; 

g. Aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe si scoaterea din functiune a acestora; 

h. Raspunde in fata Adunarii Generale a Actionarilor de executarea bugetului de venituri si 

cheltuieli aprobat la inceputul exercitiului financiar; 

i. Prezinta in vederea auditarii situatiile financiare insotite de raportul sau si de 

documentele justificative; 

j. Autorizeaza si supraveghjeaza toate actiunile judiciare in care Societatea este reclamanta 

sau ca pârâta, reprezentând Societatea in justitie; incheie tranzactii sau compromisuri in 

interesul Societatii; 

k. Convoaca Adunarile Generale ale Actionarilor si le stabileste ordinea de zi; 

l. Propune stabilirea dividendelor care se distribuie; 
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m. Rezolva orice problema incredintata de Adunarea Generala a Actionarilor. 

16.2. Administratorii pot delega catre orice persoana oricare dintre atributiile sale, in conditiile 

legii. 

 

ART. 17 – CONDUCEREA EXECUTIVA 

 

17.1. Conducerea executiva a societatii este realizata de catre un Director General  numit de catre 

Consiliul de administratie al Societatii.  

17.2. Directorul General va avea in principiu urmatoarele atributii care pot fi modificate oricand 

de catre Consiliul de  Administratie:  

a. reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si  are puteri de decizie in ceea ce priveste 

operatiunile curente ale societatii in limita sumei de ......................Euro sau 

echivalentul in RON;  

b. Propune Consiliului de Administratie strategia si politica comerciala si de dezvoltare 

a Societatii; 

c. Propune Consiliului de Administratie structura  organizatorica a Societatii, numarul 

de posturi, precum si normativele de constituire a compartimentelor functionale si de 

productie; 

d. Negociaza si semneaza contractul colectiv de munca la nivel de Societate in abza 

mandatului specific acordat de Consiliului de Administratie; 

e. Incheie contractele de munca  in conditiile stabilite de catre Consiliului de 

Administratie si concediaza personalul societatii; 

f. Rezolva orice problema incredintata de Consiliului de Administratie al Societatii.  

 

ART.18. – CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII. AUIDITORUL FINANCIAR 

 

18.1. Gestiunea Societatii este controlata de catre actionari si de catre auditorul financiar. Pentru 

a putea exercita dreptul la control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la 

activitatea Societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor. 

18.2. Auditorul financiar are atributiile prevazute de lege si de Actul Constitutiv. 

18.3. Auditorul financiar se numeste de catre actionari pentru o perioada de maximum 3 ani pe 

baza de contact. Ei trebuie sa indeplineasca conditiile legale pentru a indeplini aceasta activitate. 

18.4. La data prezentului Act Constitutiv se numeste ca si auditor financiar  SC 

……………….SRL, cu sediul in ……………………………, avand nr. de inregistrare la 

Registrul Comertului …………………….., Cod de Inregistrare Fiscala …………………..,, Aut. 

CAFR …………., Aut. CECCAR  …………., reprezentata de ……………….., Subsemnata/ul  , 

domiciliata in ……………………………………..identificata cu CI seria ____, nr. ______, 

eliberat(a) de _______, la data de ________, CNP ……………………. 

 

ART.19. - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITURILOR 

 

19.1. Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de catre Adunarea Generala a 

Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste conform legii. Societatea va constitui rezervele 

cerute de lege, precum si alte rezerve care nu sunt obligatorii. 
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19.2. Repartizarea dividendelor se face pe o actiune si se inmulteste cu numarul actiunilor ce 

revin fiecarui actionar. Actionarii pot hotari in Adunarea Generala a Actionarilor asupra modului 

de afectare a profiturilor sau pierderilor. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre 

Societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea 

Generala a Actionarilor. 

ART. 20 - DIZOLVAREA SOCIETATII 

 

20.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: 

a) imposibilitatea realizarii obiectului social; 

b) hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor ; 

c) faliment; 

d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca 

Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma 

ramasa; 

e) daca numarul de actionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni; 

f) in orice alta situatie, pe baza hotarârii Adunarea Generala a Actionarilor 

20.2. Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara 

lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. 

20.3. Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in 

Monitorul Oficial, conform prevederilor legale in vigoare. 

 

ART. 21. - LICHIDAREA SOCIETATII 

 

21.1. In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau 

juridice române sau straine, autorizate in conditiile legii.Lichidarea Societatii si repartitia 

patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. 

 

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la 

Societatile comerciale si alte prevedeti legale imperative in vigoare. 

Prezentul Act Constitutiv s-a incheiat la Bucuresti in baza prevederilor art 204 din legea 31/1990 

republicat cu modificarile ulterioare, astazi data certificarii in 5 (cinci) exemplare.  

Actionarii 

Prin  reprezentant  

  


