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               ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H. 

                      

 

 

 

NOTĂ 
 

CĂTRE, 
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR COMPANIEI NAŢIONALE 

ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A 
    

Referitor la: Aprobarea de către A.G.A. a majorării capitalului social al 
companiei cu sumele alocate de la bugetul de stat în anul 2011 

 

Supunem aprobării propunerea de majorare a capitalului social al companiei, prin 
emisiune de acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale cu sumele alocate de la bugetul de stat în anul 2011, conform Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr.2985/2011 privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2011. 

    La această dată capitalul social al companiei este de 10.158.000 lei,  respectiv  
1.015.800 acţiuni, fiecare acţiune valorând 10 lei. 
    Se propune majorarea capitalului social cu valoarea de 8.382.400 lei, reprezentând un 
număr de 838.240 de acţiuni la valoarea nominală de 10 lei/acţiune. 
  Valoarea de 8.382.400 lei se compune din: 

a. 6.705.920 lei, sume alocate de la bugetul de stat prin M.T.I. în anul 2011 pentru 
finanţarea investiţiilor proprii ale companiei, reprezentând cofinanţarea statului român în cadrul 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă comform tabelului de mai jos: 
 
 

 Modernizarea 
sistemului de 

semnalizări de 
navigaţie pe canalul 

Dunăre-Marea 
Neagră - PIF 2011 

Modernizarea 
sistemului de 

semnalizări de 
navigaţie pe 

canalul Poarta 
Albă-Midia 

Năvodari- PIF 
2011 

Sistem de 
management al 

traficului de nave 
pe canalul 

Dunăre-Marea 
Neagră şi de 

informare asupra 
transportului pe 
ape interioare - 

ACN 

Modernizarea 
sistemului de 
gospodărire 

calitativă a apei din 
canalele navigabile 
prin montarea de 
staţii automate de 

monitorizare a apei 

TOTAL 

BUGET 
STAT 

1.861.236 1.573.691 3.270.842 152 6.705.921 

 
 

b. 1.676.480 lei - suma cu care acţionarul Fondul Proprietatea SA poate să 
îşi exercite dreptul de preferinţă, de a subscrie la majorarea capitalului social 
pentru a-şi menţine cota de participare. 
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În aceste condiţii numărul de acţiuni distribuite acţionarilor companiei se 
prezintă astfel: 

 

Acţionari 
Nr.acţiuni 
existente 

Nr.acţiuni 
suplimentare 

Nr.acţiuni după 
majorare 

M.T.I. 812.640 670.592 1.483.232 
Fondul 
proprietatea 

203.160 167.648 370.808 

Total 1.015.800 838.240 1.854.040 
 
    Valoarea capitalului social suplimentar propus pentru cei doi     acţionari 
reprezintă:  

- pentru M.T.I. -  6.705.920 lei, valoare care se compune din sume alocate 
de la bugetul de stat prin M.T.I. în anul 2011 pentru finanţarea investiţiilor 
proprii ale companiei, reprezentând cofinanţarea statului român în cadrul 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform Ordinul ministrului 
finanţelor publice  nr.2985/2011; 

- pentru Fondul Proprietatea  S.A. – 1.676.480 lei, valoare care reprezintă 
suma cu care acţionarul are dreptul de a subscrie la capitalul social al 
companiei în cadrul termenului de exercitare a dreptului de preferinţă 
pentru a-şi menţine cota de participare de 20% . 
 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm a analiza şi dispune. 

 
   
               DIRECTOR GENERAL,                                               CONTABIL ŞEF, 
                ILIE VALENTIN ZEICU                                    IOANEI CRISTACHE 

 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
ADDRESS : No 1 Ecluzei Str. , Agigea –907015, Constantza, Romania , e-mail : compania@acn.ro, www.acn.ro 

                                          phones : 4 – 0241 – 702700        fax : 4 – 0241 – 737711          

                                                         4 – 0241 – 702705                 4 – 0241 – 738597          

                          Subscribed  and paid- in share capital  ( Capital social subscris si varsat)  10.158.000 Lei           

                          Account : RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301 RAIFFEISEN BANK – Lazu Agency ( lei ) 

                                           RO 96 RZBR 0000 0600 1330 9296 RAIFFEISEN BANK – Lazu Agency ( euro ) 

                           VAT NUMBER  (CIF) : RO11087755  REG. CHAMBER OF COMMERCE CONSTANTZA, No. J / 13 /   2361 / 1998 


