RAPORT ANUAL
al
Pre edintelui Consiliului de Administra ie
al
S.C. „VRANCART” S.A. Adjud
S.C. „VRANCART” S.A., cu sediul în Adjud, strada Ec. Teodoroiu, num rul 17,
jude ul Vrancea, este o societate pe ac iuni cu capital privat, care are ca obiect principal de
activitate fabricarea hârtiilor igienico-sanitare, a hârtiilor pentru carton ondulat, a cartonului
ondulat i a ambalajelor din carton ondulat, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului
Vrancea sub num rul J39/239/1991, cod unic de înregistrare 1454846, CIF RO 1454846.
S.C. „VRANCART” S.A. Adjud a fost administrat în anul 2006 de un consiliu
de administra ie format din trei membri ale i de Adunarea Generala Ordinar din 30 martie
2006.
Func ionarea i activit ile Consiliului de Administra ie au respectat
reglement rile legale în vigoare:
• Actul constitutiv;
• Legea nr. 31/1990 republicat cu modific rile ulterioare;
• Legea nr. 297/2004.
Pe parcursul anului 2006, Consiliul de Administra ie i-a desf urat activitatea
intr-un num r de 13 edin e la urm toarele date: 21 ianuarie, 27 februarie, 04 martie, 30 martie,
27 aprilie, 31 mai, 05 iulie, 27 iulie, 29 august, 27 septembrie, 25 octombrie, 29 noiembrie, 09
decembrie 2007.
Convocarea membrilor consiliului de administratie s-a f cut conform
prevederilor legale la edin e participând to i memmbrii consiliului.
Pre edintele consiliului de administra ie a prezidat toate edin ele.
În urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, consiliul de administra ie a
emis un num r de 23 de hot râri, structurate pe domenii astfel:
• organizare – 3 – referitoare la modific ri de structur organizatoric ;
• resurse umane – 5 – referitoare la gestiunea resurselor umane i sistemul de slarizare recompense;
• produc ie – 4 – referitoare la nivelul produc iilor planificate a se produce i valorifica;
• investi i – 6 – referitoare la realizarea unor noi obiective de investi ii legate de
dezvoltarea bazei de colectare maculatur , extinderea i utilarea spa iilor de produc ie i
depozitare, proiect finan are cazan de abur;
• alte domenii – 5 – referitoare în special la cas ri de mijloace fixe, aprob ri de
documente pentru adun rile generale, etc.
Toate hot rârile au fost duse la îndeplinire.
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