
 

 

 

                PROIECT 
         ROMÂNIA       

     JUDEŢUL MUREŞ        
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                          
 

        
 

        HOTĂRÂREA NR.______ 

     din 26 aprilie 2012 
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. " Parc Industrial Mureş" S.A,  
privind administrarea societăţii 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

 
Văzând Expunerea de motive nr.7339/20..04.2012 a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică la 

proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Parc Industrial” SA, privind administrarea societăţii, precum şi 
Decizia nr.1/27.03.2012 a Consiliului de Administraţie al SC „Parc Industrial” SA, 

 

Având în vedere prevederile HCJM nr.43/2005 privind numirea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C "Parc Industrial Mureş" S.A, 
 

În conformitate cu prevederile art.2 din Contractul de reprezentare nr.14058/2005 încheiat între 
Consiliul Judeţean Mureş , în calitate de reprezentat şi d-na Maria Şerban, în calitate de reprezentant în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C." Parc industrial Mureş" S.A, 

 
În temeiul prevederilor art. art.91 alin.(1), lit."a" şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

   Art.1. Se acordă un mandat special d-nei Maria Şerban, reprezentanta Consiliului Judeţean 

Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C "Parc Industrial Mureş" S.A, pentru ca în conformitate 
cu propunerea Consiliului de Administraţie formulată prin Decizia nr.1/27.03.2012, să îndeplinească 
următoarele sarcini: 

 
- să voteze la următoarea şedinţă AGA modificarea Actului Constitutiv al societăţii – Statut şi 

Contract de Societate, conform anexei parte integrantă din prezenta;  

- să voteze la următoarea şedinţă AGA ca, profitul net pe care societatea îl va înregistra pe anul 
2011, să fie reinvestit pentru achiziţii de teren, în vederea extinderii societăţii, sens în care, directorul 
general al SC "Parc Industrial Mureş" S.A va fi împuternicit cu efectuarea tuturor demersurilor pentru 

achiziţia terenului, conform legii. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Direcţiei Economice a 

Consiliului Judeţean şi d-nei Maria Şerban, reprezentant A.G.A la SC " Parc Industrial Mureş" S.A, care 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

   P R E Ş E D I N T E 

                      Lokodi Edita Emöke   

                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
                      SECRETAR  

 
 Aurelian-Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/expmot_hot002_2012.doc


 

 
  ROMÂNIA       

                JUDEŢUL MUREŞ                    
            CONSILIUL JUDEŢEAN            
  Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

             Nr.7339/20.04.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. " Parc Industrial Mureş" S.A,  
privind administrarea societăţii 

 
 

Urmare modificărilor legislative intervenite, în principal a celor instituite de prevederile  OUG 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a impus armonizarea Actului 
Constitutiv – Contract de societate şi Statut, al SC „Parc Industrial” SA.  

În sensul mai sus arătat, Consiliul de Administraţie a formulat propuneri concrete pentru 
modificarea şi completarea actului mai sus menţionat, materializate prin Decizia nr.1 din data de 27 
martie 2012, prin care a propus supunerea acestor modificări aprobării Adunării Generale a Acţionarilor. 

Astfel, au fost instituite prin Actul constitutiv al societăţii, reglementări privitoare la: 
incompatibilitatea funcţiei de director general al societăţii cu cea de preşedinte al consiliului de 
administraţie, auditul statutar şi auditul intern, precum şi obligaţiile administratorilor în ceea ce priveşte 

raportarea şi transparenţa, fără a aduce atingere în vreun fel prin acestea sistemului unitar de 
administrare actual al societăţii, în sensul incidenţei unor prevederi legale contrare. Reglementările care 
modifică şi completează actul constitutiv au fost inserate la art.14 – 16 din Titlul 1 „Contract de 

societate”, respectiv la art.25, 30 – 32 şi 35 - 39 din Titlul 2 „Statutul Societăţii Comerciale Parc Industrial 
Mureş”.  

Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de acţionar majoritar la S.C "Parc Industrial Mureş" S.A, este 
reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform HCJ nr.43/2005, de către d-na Maria Şerban. 

În baza hotărârii menţionate mai sus, între Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de reprezentat şi 
d-na Maria Şerban, în calitate de reprezentant, s-a încheiat Contractul de reprezentare nr.14058/2005. 

Conform prevederilor art.2 ale contractului de mai sus, d-na Maria Şerban este mandatată să 

îndeplinească atribuţiile care, conform Statutului societăţii aparţin Adunării Generale Ordinare. 
Printre aceste atribuţii se numără şi cele referitoare la aprobarea bilanţului şi repartizarea 

profitului societăţii, precum şi cele de aprobare a modificărilor actului constitutiv al societăţii.  

În sensul mai sus arătat, se propune Consiliului Judeţean să acorde d-nei Maria Şerban, 
reprezentant în AGA la S.C. Parc Industrial Mureş S.A, un mandat special, pentru îndeplinirea sarcinilor 

menţionate în proiectul de act administrativ alăturat, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE                            SECRETAR       
                                    

                Lokodi Edita Emöke                   Paul Cosma 

 
 
 

 
 
Întocmit: Genica Nemeş - şef serviciu Juridic şi Contencios                         

Verificat: Iosib Viorel – director executiv 
 
 



 

    Anexa la HCJM nr.________/26.04.2012 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII COMERCIALE 
„PARC INDUSTRIAL MUREŞ" S.A. 

 
PREAMBUL 
 

ÎNTRE: 

 1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul 
în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, 

reprezentat prin Lokodi Edita Emoke – preşedinte ; 

 2. Consiliul Local Ungheni, cu sediul în 

comuna Ungheni, str. Principala nr. 356 judeţul Mureş, 
reprezentat prin Ioan Covrig – primar ; 

 3. Consiliul Local Sînpaul, cu sediul în comuna Sînpaul, str. Principală nr. 261, jud. 

Mureş, reprezentat prin Simon Istvan – primar ; 

 4. Consiliul local Iernut, cu sediul în oraşul Iernut, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, 
reprezentat prin Cornea Vasile – primar . 

          5. Consiliul local Luduş, cu sediul in oraşul Luduş, cu sediul în oraşul Luduş, B-dul 1 

Decembrie 1918, nr.20, judeţul Mureş, reprezentat prin Dancu Ovidiu – primar. 

 

Titlul 1 
CONTRACT DE SOCIETATE 

Capitolul I. 

DENUMIREA, FORMA  JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ŞI SCOPUL SOCIETĂŢII 

Art.1. Societatea Comercială poartă denumirea de SC „Parc Industrial Mureş'' SA. 
Art.2. Forma juridică este de societate comercială pe acţiuni. 
Art.3. Sediul societăţii este situat în comuna Ungheni, loc. Vidrasău, Platforma industrială, nr. 

1/G,  judeţul Mureş, România. 
Art.4. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la 

Registrul Comerţului. 
Art.5. Scopul societăţii este acela de a obţine profit prin desfăşurarea de activităţi specifice, 

conforme cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului contract de societate şi ale statutului 
societăţii, urmărindu-se în principal asigurarea unui sistem modern şi performant de administrare a 
parcului industrial. 

 
                                  Capitolul II. 

 
                                  OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art.6. Societatea are ca OBIECT PRINCIPAL de activitate - Administrarea imobilelor pe bază de 

comision sau contract – cod CAEN 6832. 

Art.7. Societatea, pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al 
parcului industrial, în vederea dezvoltării acestei activităţi, poate desfăşura o serie de activităţi conexe 
stabilite prin legislaţia în vigoare ca OBIECT SECUNDAR de activitate: 

- furnizarea de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi 
hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare sau altele similare 
acestora sau în legătură directă cu acestea. 

Art.8. În scopul realizării obiectului de activitate, societatea va putea încheia contracte cu 
parteneri români şi străini, cu persoane fizice şi juridice, cu organizaţiile guvernamentale interne şi 
internaţionale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale interne şi străine. 

Art.8.1. Societatea are ca obiecte SECUNDARE de activitate următoarele :  
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 

 



 

seminţe oleaginoase 
0112 - Cultivarea orezului 

0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 
0115 - Cultivarea tutunului 

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
0121 - Cultivarea strugurilor 

0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 
0123 - Cultivarea fructelor citrice 
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 

0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 
0129 - Cultivarea altor plante permanente 
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire 

0141 - Creşterea bovinelor de lapte 
0142 - Creşterea altor bovine 
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline 

0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor 
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor 
0146 - Creşterea porcinelor 

0147 - Creşterea păsărilor 
0149 - Creşterea altor animale 
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 
0163 - Activităţi după recoltare 
0164 - Pregătirea seminţelor 

0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere 
0220 - Exploatarea forestieră 

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 
0311 - Pescuitul maritim 

0312 - Pescuitul în ape dulci 
0321 - Acvacultura  maritimă 
0322 - Acvacultura în ape dulci 

0510 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 
0520 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 
0610 - Extracţia petrolului brut 

0620 - Extracţia gazelor naturale 
0710 - Extracţia minereurilor feroase 
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 

0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei 

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 
0891 - Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 
0892 - Extracţia turbei 

0893 - Extracţia sării 
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a. 
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 



 

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor 
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

1052 - Fabricarea îngheţatei 
1061 - Fabricarea produselor de morărit 
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 

patiserie 

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 
1081 - Fabricarea zahărului 
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 

1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei 
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 

1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 
1105 - Fabricarea berii 
1106 - Fabricarea malţului 

1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 
îmbuteliate 

1200 - Fabricarea produselor din tutun 

1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 
1320 - Producţia de ţesături 
1330 - Finisarea materialelor textile 

1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de 

corp) 

1393 - Fabricarea de covoare şi mochete 
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 

îmbrăcăminte 
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 
1420 - Fabricarea articolelor din blană 

1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 
1520 - Fabricarea încălţămintei 
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 



 

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 
1711 - Fabricarea celulozei 
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului 

1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 

1724 - Fabricarea tapetului 
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 
1811 - Tipărirea ziarelor 

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a. 
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire 
1814 - Legătorie şi servicii conexe 

1820 - Reproducerea înregistrărilor 
1910 - Fabricarea produselor de cocserie 
1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

2011 - Fabricarea gazelor industriale 
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare 

2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice ( sub condiţie ) 
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 

2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 
2051 - Fabricarea explozivilor ( sub condiţie ) 
2052 - Fabricarea cleiurilor 

2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale 
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază 
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 
2311 - Fabricarea sticlei plate 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă 
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 
2320 - Fabricarea de produse refractare 
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 



 

2351 - Fabricarea cimentului 
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
2363 - Fabricarea betonului 

2364 - Fabricarea mortarului 
2365 - Fabricarea produselor din azbociment 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 
2391 - Fabricarea de produse abrazive 
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 
2431 - Tragere la rece a barelor 

2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece 
2434 - Trefilarea firelor la rece 

2441 - Producţia metalelor preţioase 
2442 - Metalurgia aluminiului 
2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului 

2444 - Metalurgia cuprului 
2445 - Producţia altor metale neferoase 
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari ( sub condiţie ) 

2451 - Turnarea fontei 
2452 - Turnarea oţelului 
2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare 

2454 - Turnarea altor metale neferoase 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 
2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei 

2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 

2571 - Fabricarea produselor de tăiat 
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 - Fabricarea uneltelor 

2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
2612 - Fabricarea altor componente electronice 

2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 
2652 - Producţia de ceasuri 
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 
2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii 
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică 



 

2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice 
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 
2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 

motociclete) 

2812 - Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare 
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie 

2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de 
transmisie 

2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice) 

2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 

casnic 

2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 

2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 

2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare 
de autovehicule 

2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare 
3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 
3020 - Fabricarea materialului rulant 

3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă 
3091 - Fabricarea de motociclete 

3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere 
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3211 - Baterea monedelor 
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 
3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 



 

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 
3312 - Repararea maşinilor 

3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice 
3314 - Repararea echipamentelor electrice 
3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 

3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 - Repararea altor echipamente 

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
3511 - Producţia de energie electrică 
3512 - Transportul energiei electrice 

3513 - Distribuţia energiei electrice 
3514 - Comercializarea energiei electrice 
3521 - Producţia gazelor 

3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor 
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 

4291 - Construcţii hidrotehnice 
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 
4519 - Comerţ cu alte autovehicule 
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu 
semifabricate 

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru 



 

industrie 
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor 
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 

4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile 
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor 

4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 

4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software - ului 
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor - unelte 
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 

4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 
sanitare 

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire 
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice ( sub condiţie ) 
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 



 

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 
magazine specializate 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine 

specializate 

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit, în magazine specializate 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 

în magazine specializate 
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic 

n.c.a., în magazine specializate 
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video 
, în magazine specializate 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor 

de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat 

prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe 

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată ( unic, sub condiţie ) 

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată ( unic ) 
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 
4932 - Transporturi cu taxiuri ( sub condiţie ) 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 - Servicii de mutare 

5210 - Depozitări 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic ) 
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 

5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 - Manipulări 
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor ( sub condiţie ) 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 



 

5590 - Alte servicii de cazare 
5610 - Restaurante 

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5811 - Activităţi de editare a cărţilor 
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 
5813 - Activităţi de editare a ziarelor 

5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 
5819 - Alte activităţi de editare 
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 - Activităţi de editare a altor produse software 
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 
5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 
5914 - Proiecţia de filme cinematografice 
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii 

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 
6312 - Activităţi ale portalurilor web 
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 

6420 - Activităţi ale holdingurilor ( sub condiţie ) 
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

6831 - Agenţii imobiliare 
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 
7111 - Activităţi de arhitectură 
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
7410 - Activităţi de design specializat 
7420 - Activităţi fotografice 

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 



 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 
7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare ( unic, sub condiţie ) 
8110 - Activităţi de servicii suport combinate 
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 
8129 - Alte activităţi de curăţenie 
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 

8211 - Activităţi combinate de secretariat 
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat 

8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 

8292 - Activităţi de ambalare 
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 
8553 - Şcoli de conducere (pilotaj) 

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate 

de a se îngriji singure 

8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 
8810 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în 

incapacitate de a se îngriji singure 

8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 
9003 - Activităţi de creaţie artistică 
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9311 - Activităţi ale bazelor sportive 
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 - Alte activităţi sportive 
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 



 

9604 - Activităţi de întreţinere corporală 
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 

Capitolul III. 

CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI 

 
  Art.9. Capitalul social al S.C. Parc industrial Mureş S.A. este fixat la 1.445.903,5 RON. Capitalul 

social se divide intr-un număr de 578.361 acţiuni, fiecare in valoare nominală egală de 2,5 RON.  

Proporţional cu aportul acţionarilor la capitalul social, structura acţionariatului se va prezenta astfel: 
 
Consiliul judeţean Mureş - acţiuni deţinute – 529.889 

                                         - capital social subscris – 1.324.723,5 RON 
                                           din care 1.247.320 RON aport in numerar si 
                                           77.403,5 RON aport in natura 

- capital social deţinut in procente – 91,62 % 
 

Consiliul local Ungheni     - acţiuni deţinute – 20.610 

                                          - capital social subscris – 51.525,00 RON 
                                          - capital social deţinut in procente – 3.56 % 
Consiliul local Sânpaul      - acţiuni deţinute – 10.992 

                                          - capital social subscris – 27.480,00 RON 
                                          - capital social deţinut in procente – 1.90 % 
 

Consiliul local Iernut          - acţiuni deţinute – 3.435 
                                          - capital social subscris – 8.587,50 RON 
                                           - capital social deţinut in procente – 0,60 % 

 
Consiliul local Luduş          - acţiuni deţinute – 13.435 
                                           - capital social subscris – 33 587,50 RON 
                                           - capital social deţinut in procente – 2,32 % 

 
Art.10. Acţiunile vor cuprinde elementele prevăzute la art.7 din statut. 
Art.11. Cesiunea acţiunilor se va efectua conform prevederilor din statut. 

                
 Capitolul IV. 

 

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE SOCIETĂŢII 
PERSONALUL SOCIETĂŢII 

 

Art.12. Organele de conducere ale societăţii sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul 
de Administraţie.                                                                

Art.13. Organul suprem de conducere şi control al societăţii este Adunarea Generală a    
Acţionarilor. Modul de convocare, validitatea deliberărilor şi a hotărârilor sunt cele prevăzute de statut. 

Art.14. Adunarea Generală a Acţionarilor numeşte consiliul de administraţie, ca organ executiv de 
conducere a societăţii. Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 
ani.  

Fiecare membru al consiliului de administraţie urmează a-şi constitui garanţia stabilită de lege. 
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte.  
Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unui director general. 
Directorul general nu poate fi şi Preşedinte al Consiliului de administraţie. 
 Directorul general reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, cu 

autorităţile publice, precum şi în justiţie. În lipsa motivată a directorului general, atribuţiile de 
reprezentare vor fi preluate de directorul executiv cu atribuţii de marketing al societăţii, numit de 
directorul general, în condiţiile legii şi ale statutului. 

 Condiţiile concrete de funcţionare şi componenţa organelor de conducere ale societăţii sunt 
reglementate de statut. 



 

Art.15. Activitatea economico - financiară a societăţii va fi supusa auditului statutar, care se 
efectuează de către un auditor statutar, persoana fizica sau juridica autorizata în condiţiile legii. 

Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor Publice. 

Auditul statutar va fi exercitat in condiţiile prevăzute reglementările legale în vigoare. 

De asemenea, la nivelul societăţii se organizează auditul intern in conformitate cu dispoziţiile 
legale în materie. 

Oricare din acţionari - autorităţi ale administraţiei publice locale - chiar dacă nu deţine pachetul 

majoritar de acţiuni, au dreptul ca prin mandatari specializaţi să efectueze controale asupra gestiunii 
societăţii, informând consiliul de administraţie şi adunarea generală a acţionarilor asupra constatărilor 
efectuate şi indicând măsurile ce se impun pentru remedierea şi înlăturarea abaterilor şi deficienţelor 

constatate. 
Art.16. Personalul societăţii va fi angajat de Directorul general pe bază de examen sau  

concurs,după caz. 

 Pentru funcţiile de conducere consiliul de administraţie va stabili criteriile de angajare. 
Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc prin Regulamentul Intern. 
Salarizarea personalului se stabileşte prin negociere, cu respectarea prevederilor legale. 

Capitolul V. 
ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII, PARTICIPAREA 

ACŢIONARILOR LA PROFIT 

Art.17. Activitatea economico - financiară a societăţii se desfăşoară în conformitate cu obiectul ei 

de activitate, în vederea realizării bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. 

Repartizarea beneficiului societăţii se stabileşte conform legislaţiei în vigoare aplicabile în materie, 

până cel mai târziu la finele primului trimestru al anului în curs  pentru anul expirat prin bilanţul contabil 
şi contul de profit şi pierderi. 

Destinaţia profitului se stabileşte de către Adunarea Generală a Acţionarilor la propunerea 

consiliului de administraţie. 
Dividendele ce se cuvin acţionarilor se vor repartiza proporţional cu cota de participare a fiecăruia 

la capitalul social, în acelaşi mod vor fi suportate şi pierderile. 

 
Capitolul VI. 

ALTE PREVEDERI 

Art.18. Transformarea societăţii în altă formă juridică, fuziunea şi dizolvarea societăţii se face 
numai pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare. 

Modalităţile de dizolvare şi lichidare sunt prevăzute de statut. 
Art.19. Forţa majoră apără de răspundere în condiţiile legii. 
Art.20. Lista acţionarilor şi statutul societăţii constituie anexe ale prezentului contract şi fac parte 

integrantă din acesta. 
 
          URMEZĂ STATUTUL SOCIETĂŢII 

 
        Titlul II 

 

STATUTUL 
SOCIETĂŢII COMERCIALE „PARC INDUSTRIAL MUREŞ” 

Capitolul I. 

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA SOCIETAŢII 

Art.1. Denumirea societăţii este „Parc Industrial Mureş" S.A. Sediul societăţii este situat în 

comuna Ungheni, loc. Vidrasău, Platforma industrială, nr. 1/G, judeţul Mureş, România, acesta 



 

putând fi schimbat în orice altă localitate din judeţul Mureş, pe baza hotărârii Adunării Generale a 
Acţionarilor, potrivit legii. 

Art.2. Societatea este organizată ca societate pe acţiuni. 
În toate actele, anunţurile, publicaţiile şi alte acte ce emană de la societate denumirea 

societăţii va fi urmată de cuvintele „societate pe acţiuni" sau de iniţialele S.A., de sediul societăţii şi 

de Codul Unic de înregistrare. 
Art.3. Societatea este constituită pe durată nelimitată, cu începere de la înmatricularea 

acesteia la Registrul Comerţului. 

Capitolul II. 

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.4. Scopul societăţii este acela de a obţine profit prin desfăşurarea de activităţi specifice, 

conforme cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentului statut 
Art.5. Societatea are ca OBIECT PRINCIPAL de activitate - Administrarea imobilelor pe bază de 

comision sau contract – cod CAEN 6832 
Art.6. Societatea, pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul specializare al 

parcului industrial, în vederea dezvoltării acestei activităţi, poate desfăşura o serie de activităţi conexe 
stabilite prin legislaţia în vigoare ca OBIECT SECUNDAR de activitate : 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de 

seminţe oleaginoase 
0112 - Cultivarea orezului 
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 

0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 
0115 - Cultivarea tutunului 
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile 

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
0121 - Cultivarea strugurilor 
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 

0123 - Cultivarea fructelor citrice 
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 

0129 - Cultivarea altor plante permanente 
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire 
0141 - Creşterea bovinelor de lapte 

0142 - Creşterea altor bovine 
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline 
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor 

0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor 
0146 - Creşterea porcinelor 
0147 - Creşterea păsărilor 
0149 - Creşterea altor animale 

0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

0163 - Activităţi după recoltare 
0164 - Pregătirea seminţelor 
0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 

0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere 
0220 - Exploatarea forestieră 
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 
0311 - Pescuitul maritim 
0312 - Pescuitul în ape dulci 



 

0321 - Acvacultura  maritimă 
0322 - Acvacultura în ape dulci 

0510 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 
0520 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 
0610 - Extracţia petrolului brut 

0620 - Extracţia gazelor naturale 
0710 - Extracţia minereurilor feroase 
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 

0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei 

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 
0891 - Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 
0892 - Extracţia turbei 

0893 - Extracţia sării 
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a. 
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 
1052 - Fabricarea îngheţatei 
1061 - Fabricarea produselor de morărit 

1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de 

patiserie 
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 
1081 - Fabricarea zahărului 

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei 
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 

1105 - Fabricarea berii 
1106 - Fabricarea malţului 
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape 

îmbuteliate 
1200 - Fabricarea produselor din tutun 
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

1320 - Producţia de ţesături 
1330 - Finisarea materialelor textile 
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 



 

1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de 
corp) 

1393 - Fabricarea de covoare şi mochete 
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 

îmbrăcăminte 
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 
1420 - Fabricarea articolelor din blană 

1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 
1520 - Fabricarea încălţămintei 
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri 
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 

1711 - Fabricarea celulozei 
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului 
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 
1724 - Fabricarea tapetului 
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 

1811 - Tipărirea ziarelor 
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a. 
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814 - Legătorie şi servicii conexe 
1820 - Reproducerea înregistrărilor 
1910 - Fabricarea produselor de cocserie 

1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 
2011 - Fabricarea gazelor industriale 
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare 
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice ( sub condiţie ) 

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 

2051 - Fabricarea explozivilor ( sub condiţie ) 
2052 - Fabricarea cleiurilor 
2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale 

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază 



 

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 
2311 - Fabricarea sticlei plate 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă 
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă 

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică 
2320 - Fabricarea de produse refractare 
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2351 - Fabricarea cimentului 
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului 
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 
2363 - Fabricarea betonului 
2364 - Fabricarea mortarului 

2365 - Fabricarea produselor din azbociment 
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 
2391 - Fabricarea de produse abrazive 

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 
2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 

2431 - Tragere la rece a barelor 
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste 
2433 - Producţia de profile obţinute la rece 

2434 - Trefilarea firelor la rece 
2441 - Producţia metalelor preţioase 
2442 - Metalurgia aluminiului 

2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului 
2444 - Metalurgia cuprului 
2445 - Producţia altor metale neferoase 

2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari ( sub condiţie ) 
2451 - Turnarea fontei 
2452 - Turnarea oţelului 

2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare 
2454 - Turnarea altor metale neferoase 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 

2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei 
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 - Operaţiuni de mecanică generală 
2571 - Fabricarea produselor de tăiat 



 

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 
2573 - Fabricarea uneltelor 

2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
2612 - Fabricarea altor componente electronice 

2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 
2652 - Producţia de ceasuri 
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 
2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii 
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică 

2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice 
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 

2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 
motociclete) 

2812 - Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare 

2814 - Fabricarea de articole de robinetărie 
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de 

transmisie 

2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a 

echipamentelor periferice) 
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 

casnic 
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 

2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 

2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare 

de autovehicule 
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare 



 

3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 
3020 - Fabricarea materialului rulant 

3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă 
3091 - Fabricarea de motociclete 

3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 

3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere 
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3211 - Baterea monedelor 
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 
3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor 
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 
3312 - Repararea maşinilor 
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice 

3314 - Repararea echipamentelor electrice 
3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 
3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 

3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 - Repararea altor echipamente 
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 
3511 - Producţia de energie electrică 

3512 - Transportul energiei electrice 
3513 - Distribuţia energiei electrice 
3514 - Comercializarea energiei electrice 

3521 - Producţia gazelor 
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 

3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat 
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 
4291 - Construcţii hidrotehnice 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 
4312 - Lucrări de pregătire a terenului 



 

4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 
4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 
4331 - Lucrări de ipsoserie 

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4339 - Alte lucrări de finisare 
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 
4519 - Comerţ cu alte autovehicule 
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu 
semifabricate 

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru 

industrie 
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 

4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 

4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii 
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor 

4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 

televizoarelor 

4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software - ului 
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor - unelte 
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 



 

4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 
sanitare 

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire 
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice ( sub condiţie ) 
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 

4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 
magazine specializate 

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 

4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine 
specializate 

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 

vopsit, în magazine specializate 

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 
în magazine specializate 

4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic 
n.c.a., în magazine specializate 

4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video 

, în magazine specializate 

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 

4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor 

de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat 
prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 



 

chioşcuri şi pieţe 
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată ( unic, sub condiţie ) 

4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată ( unic ) 
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 
4932 - Transporturi cu taxiuri ( sub condiţie ) 

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 
4942 - Servicii de mutare 

5210 - Depozitări 
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ( unic ) 
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 

5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 
5224 - Manipulări 
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor ( sub condiţie ) 

5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590 - Alte servicii de cazare 
5610 - Restaurante 
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
5811 - Activităţi de editare a cărţilor 

5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 
5813 - Activităţi de editare a ziarelor 
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 
5819 - Alte activităţi de editare 

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator 
5829 - Activităţi de editare a altor produse software 
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 
5914 - Proiecţia de filme cinematografice 

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio 
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii 
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 - Activităţi ale portalurilor web 
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 
6420 - Activităţi ale holdingurilor ( sub condiţie ) 

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
6831 - Agenţii imobiliare 

7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 



 

7111 - Activităţi de arhitectură 
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
7410 - Activităţi de design specializat 
7420 - Activităţi fotografice 

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 

7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 
7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor 
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare ( unic, sub condiţie ) 
8110 - Activităţi de servicii suport combinate 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 
8122 - Activităţi specializate de curăţenie 
8129 - Alte activităţi de curăţenie 

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 
8211 - Activităţi combinate de secretariat 
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 

secretariat 
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 
8292 - Activităţi de ambalare 
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8553 - Şcoli de conducere (pilotaj) 
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate 
de a se îngriji singure 

8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 

8810 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 

8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 



 

9003 - Activităţi de creaţie artistică 
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9311 - Activităţi ale bazelor sportive 
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 - Alte activităţi sportive 
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii 
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 

9604 - Activităţi de întreţinere corporală 
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. 

          Capitolul III. 

CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE 

Art.7. Capitalul social şi structura acestuia sunt cele prevăzute în contractul de societate. 
Orice modificare ce se va produce în persoana sau în situaţia juridică a acţiunilor emise de 

societate va fi opozabilă societăţii şi terţilor numai prin înregistrarea respectivelor acte în Registrul 
Acţionarilor. 

Capitalul social poate fi majorat sau diminuat cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor şi 
cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Acţiunile emise pentru mărirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând 
acţionarilor societăţii, cu condiţia ca aceştia să-şi exercite dreptul de preferinţă în termenul hotărât. 

În cazul în care cererile de subscriere depăşesc oferta, acţiunile emise vor fi oferite subscriitorilor 
proporţional cu acţiunile deţinute. Acţiunile rămase neacoperite prin cereri pot fi subscrise de orice 
solicitant acţionar în 48 de ore de la expirarea termenului hotărât. 

După expirarea termenelor stabilite acţiunile pot fi subscrise de terţi, dacă Adunarea Generală 
a Acţionarilor nu hotărăşte altfel. 

Mărirea capitalului social se poate face şi în natură. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor 
care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulţi experţi care îşi vor da avizul asupra evaluării bunurilor 

care vor fi aduse ca aport la capitalul social. 
După depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generala a Acţionarilor, având în vedere 

concluziile experţilor, poate hotărî mărirea capitalului social. 

Hotărârea Adunării Generale adoptată în acest scop trebuie să cuprindă descrierea bunurilor 
aduse ca aport în natură, numele persoanelor care aduc acest aport la capitalul social al societăţii şi 
numărul acţiunilor ce se vor emite în schimb. 

Art.8. Acţiunile societăţii sunt nominative şi dematerializate, fiind  înscrise în cont şi în registrul 
acţionarilor. Acţiunile vor cuprinde: 

a.  denumirea şi durata societăţii; 

b.  data actului constitutiv şi numărul de înmatriculare din Registrul Comerţului;  
c.  capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul de ordine, valoarea nominală\ vărsămintele 

efectuate; 

d.  numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul acţionarului; 
e.  avantaje acordate fondatorilor; 
f. semnătura a doi administratori. 



 

Dovada calităţii de acţionar se face pe baza extrasului de cont aferent sau cu certificatul de 
acţionar emis de societate din oficiu sau la cererea acţionarilor, certificat care va cuprinde datele 

menţionate în aliniatul de mai sus şi, în plus, numărul, categoria şi valoarea nominală a acţiunilor, 
proprietatea acţionarului, poziţia la care acesta este înscris în registrul acţionarilor, şi, după caz, numărul 
de ordine al acţiunilor. 

Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor.  
Art.9. Acţiunile sunt indivizibile, fiind posibilă cesiunea lor totală sau parţială între acţionari. 

Acţiunile sunt transmisibile prin succesiune, în condiţiile legii succesorale. 

Oferta de cesiune către acţionarii societăţii trebuie notificată de acţionarul care cedează, 
consiliului de administraţie, menţionându-se condiţiile cedării. Cesiunea acţiunilor către terţi se va face cu 
respectarea legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentului act constitutiv. 

Capitolul IV. 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

Art.10. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide 
asupra acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială. 

Adunările generale se vor ţine la sediul societăţii sau la locul indicat în convocator. 

Adunările generale ale acţionarilor pot fi ordinare sau extraordinare. 
Art.11. Adunarea generală ordinară va fi convocată de administratori cel puţin odată pe an, în cel 

mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar. 

Convocarea va fi publicată în Monitorul oficial partea a IV-a şi într-unul din ziarele de largă 
răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate. 

De asemenea convocarea poate fi făcută prin afişare la sediul societăţii însoţită de un convocator 

ce va fi semnat de acţionar cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării. 
Convocarea va cuprinde data şi locul ţinerii adunării, ordinea de zi, precum şi arătarea explicită a 

tuturor problemelor care vor forma obiectul dezbaterilor. 

In ziua şi la ora arătată în convocator, şedinţa adunării generale se va deschide de către 
preşedintele consiliului de administraţie. 

Preşedintele va desemna dintre acţionari un secretar care va verifica lista de prezentă a 

acţionarilor, procedând la îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de prezentul statut pentru ţinerea 
dezbaterilor, după care se va trece la ordinea de zi. 

În afara de dezbaterea problemelor înscrise în ordinea de zi, adunarea generală a acţionarilor este 

obligată:  

a.  să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul după ascultarea raportului 

administratorilor şi să fixeze dividendul; 
b. să aleagă pe administratori; 
c. să fixeze prin hotărâre remuneraţia cuvenită administratorilor pe perioada exercitării 

mandatului lor; 
d. să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor; 
e. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pentru exerciţiul 

următor; 
f. hotărăşte cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, la numărului de acţiuni sau 

al valorii acestora; 
g. hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului şi la transformarea formei juridice 

a societăţii,  
h. hotărăşte cu privire la comasarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii; 
i. hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie si a 

directorului societăţii  pentru pagubele aduse societăţii; 
j. hotărăşte în orice alte probleme care vizează bunul mers al societăţii. 
Art.12. Îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii 

prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, 
declaraţiile făcute de ei în şedinţă se vor constata printr-un proces verbal semnat de preşedinte şi 
secretar. 

Actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă se vor anexa la procesul-verbal. 
Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. 



 

Art.13. Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care 
să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul a 2/3 din capitalul 

prezent în adunare.                                                              
Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de la alin. 1, adunarea 

se va întruni după o a doua convocare, putând să delibereze asupra ordinii de zi a primei adunări, oricare 
ar fi partea de capital reprezentată de acţionarii prezenţi, hotărând cu majoritatea acţiunilor prezente. 

Art.14. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. 
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie, pentru 

revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora. 
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legi şi ale statutului vor fi obligatorii chiar şi 

pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 
Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la 

Registrul Comerţului şi publicate în Monitorul Oficial partea a IV. 
Art.15. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori  este nevoie. Convocarea 

va fi făcută de către consiliul de administraţie. 
 
Administratorii sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală la cererea acţionarilor 

reprezentând a zecea parte din capitalul social. Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere. 
Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să 

ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor 
cerute pentru convocarea ei. 

Art.16. În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua pentru ce dea doua 
adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată 
pentru prima adunare.                                         

Dacă ziua pentru a doua adunare nu este arătată în înştiinţarea pentru termenul prevăzut la 

art.14 va putea fi redus la 8 zile.  
Art.17. În adunarea generală extraordinară se iau hotărâri pentru: 
a. prelungirea duratei societăţii; 

b. majorarea sau diminuarea capitalului social; 
c. schimbarea obiectului societăţii; 
d. schimbarea formei juridice a societăţii; 
e. mutarea sediului; 

f. fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 
g. dizolvarea anticipată a societăţii; 
h. emisiunea de obligaţiuni; 

i.  conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
j. conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 
k. orice altă modificare a actului constitutiv al societăţii, precum şi orice altă hotărâre pentru care 

este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.  
Art.18. Pentru validarea hotărârilor adunării generale extraordinare sunt necesare: 
- la prima convocare prezenţa acţionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să 

fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin1/2 din capitalul social; 
- la convocările ulterioare prezenţa acţionarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile 

să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/3 din capitalul social. 

Art.19. Acţionarii exercită dreptul de vot conform art.13 şi 14 din statut. Acţionarii-persoane 
fizice care nu au capacitate legală, precum şi acţionarii-persoane juridice, îşi exercită drepturile ce decurg 
din calitatea de acţionar prin reprezentanţii legali, care la rândul lor pot da procură specială altor 

acţionari. 
Procurile vor fi depuse în original cu cel puţin 5 zile înainte de adunare la secretariatul societăţii. 
Art.20. Acţionarul care, într-o operaţie, are, fie personal, fie ca mandatar al unei persoane, un 

interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. 
Art.21. Acţionarul care contravine dispoziţiei art.20 este răspunzător de daunele aduse societăţii 

dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 

Art.22. Dreptul de vot nu poate fi cedat. 
Orice convenţie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă. 
Art.23. Hotărârile adunării generale ordinare şi extraordinare pot fi atacate în justiţie, în termen 

de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, de oricare dintre acţionării care nu au luat parte la 
aceasta, sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal. 



 

Capitolul V. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Art.24. Consiliul de administraţie este organul desemnat de adunarea generală cu conducerea 
societăţii. 

Consiliul de administraţie este compus din 7 administratori, desemnaţi de Adunarea Generală a 
Acţionarilor pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. 

Începând cu data de 01.07.2009, Consiliul de administraţie are următoarea componenţă: 

1.     Nagy Istvan, cetăţean român, născut la 18.06.1969 în localitatea Odorheiu Secuiesc, 
judeţul Harghita, domiciliat în Tîrgu Mureş, str. Ciucaş, nr.5, ap.18, judeţul Mureş, posesor al CI seria MS 
nr.601615, eliberată de Poliţia municipiului Tîrgu Mureş la data de 28.01.2011, CNP-1690618264433. 

2.    Suciu Călin, cetăţean român, născut la 08.09.1967, în localitatea Tîrgu Mureş, judeţul 
Mureş, căsătorit, domiciliat în Tîrgu Mureş, str. Busuiocului, nr.3, ap.11, judeţul Mureş, posesor al CI 
seria MS nr. 125167, eliberată de Poliţia municipiului Tîrgu Mureş, la data de 08.02.2002, CNP-

1670908264424; 
3.  Kadar Katalin, cetăţean român, născută la 09.09.1978, în localitatea Tirgu Mureş, judeţul 

Mureş, căsătorită, domiciliată în Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu, nr.64,ap.6, posesoare a CI 

seria MS nr.108415, eliberat de Poliţia municipiului Tirgu Mureş la data de 02.10.2001, CNP-
2780909264415; 

4.    Pătran Carmen - Daniela, cetăţean român, născută la 17.12.1964, în localitatea Bacău, 

judeţul Bacău, căsătorită, domiciliată în Ungheni, nr.342/A, judeţul Mureş, posesoare a CI seria MS 
nr.378775, eliberat de SPCLEP Tîrgu Mureş, la data de 14.08.2006, CNP-2641217270585 

5.  Nemeş Genica, cetăţean român, născută la 26.03.1965 , în localitatea Cucerdea, judeţul 

Mureş, domiciliată în Tîrgu Mureş, str. Kos Karoly, nr.4, posesoare al CI seria MS nr. 295788, eliberat de 
Poliţia municipiului Tîrgu Mureş la data de 11.12.2004, CNP 2650326264361; 

6.  Platon Mihail, cetăţean român, născut la 0611.1957, în localitatea Gălăuţaş, judeţul 

Harghita, căsătorit, domiciliat în Tîrgu Mureş, Aleea Cornişa, nr.32, ap.21, posesor al CI seria MS 
nr.095324, eliberată de Poliţia municipiului Tîrgu Mureş la data de 28.06.2001, CNP-1571106264387; 

7. Kedei Levente Jozsef, cetăţean român, născut la 01.02.1981, în localitatea Tîrgu Mureş, 

judeţul Mureş, necăsătorit, domiciliat în Sat Valea Izvoarelor (Comuna Sânpaul), nr. 41, judeţul Mureş, 
posesor al CI seria MS nr. 267869, eliberată de Mun. Tg. Mureş, la data de 28.06.2004, CNP-
1810201260039. 

Art.25. Desemnarea administratorilor se face dintre persoanele propuse de consiliul de 
administraţie în funcţie sau de acţionar. Când se creează un loc vacant, adunarea generală alege un nou 
administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator este 
egală cu durata ce a mai rămas din mandatul vechiului administrator. 

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie şi cu cea de director, 
persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz 
de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru 

alte infracţiuni prevăzute de legea societăţilor comerciale. 
Nimeni nu poate funcţiona în mai mult de 5 consilii de administraţie concomitent, cu excepţia 

cazurilor în care legea dispune altfel.  
 Directorii societăţii nu vor putea fi administratori, auditori statutari sau asociaţi cu răspundere 

nelimitată în alte societăţi comerciale sau având acelaşi obiect de activitate, decât cu autorizarea 
consiliului de administraţie, sub pedeapsa revocării din funcţie şi răspunderii pentru daune. 

Art.26. Obligaţiile administratorilor sunt reglementate de lege şi prezentul statut . 
Art.27. Administratorii sunt solidar răspunzători pentru: 

a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi; 
b. existenţa reală a dividendelor plătite; 
c. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 

d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale; 
e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. 
Art.28. Fiecare administrator, înainte de a-si începe mandatul, va încheia o asigurare de 

răspundere profesională pentru o sumă minimă asigurată în cuantum de 5000 euro, echivalent în lei. 
Art.29. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerţului.  
Art.30. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte care nu poate îndeplini si funcţia 

de  director general. 



 

Art.31. Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii, de regulă lunar sau  ori de câte 
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din membrii săi. La şedinţele consiliului de 
administraţie va fi convocat şi auditorul statutar. 

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 

din membrii acesteia. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.  
Art.32. Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 
a. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii; 

b. convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ori de câte ori este nevoie; 
c. numeşte directorul general si stabileşte remuneraţia acestuia, în limitele generale prestabilite 

de AGA prin hotărâre; 
d. angajează şi concediază personalul în cadrul competenţelor aprobate şi stabileşte drepturile şi 

obligaţiile acestuia, în conformitate cu Regulamentul intern; 
e. stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile salariaţilor societăţii comerciale şi ale 

compartimentelor; 
f. aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor acordate; 
g. aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri, potrivit competentelor aprobate; 
h. aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie), în limita 

competenţelor aprobate; 
i. stabileşte tactica şi strategia de marketing; 
j. aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competenţelor acordate; 

k. supune anual Adunării Generale a Acţionarilor raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul 
si contul de profit si pierderi pe anul precedent, in termenele reglementate de Codul fiscal. 

De asemenea, Consiliul de administraţie supune anual aprobării Adunării Generale a Acţionarilor 

un proiect de program de activitate si un proiect de buget al societăţii pentru anul următor.; 
l. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor. 
Art.33. Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite, neputându-se 

lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgenţă şi cu condiţia ratificării în 
şedinţa următoare de către membrii absenţi. 

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile 
luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. 

Art.34. Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţe de 

neregulile săvârşite de aceştia, nu le denunţă auditorului intern, conform legii privind auditul intern. 
 

 Capitolul VI. 

    AUDITORUL STATUTAR 

Art.35. Gestiunea societăţii comerciale este supusa auditului statutar, conform prevederilor 
legale. Auditorul statutar este desemnat de Adunarea generala a acţionarilor. 

Auditorul statutar sau firma de audit desemnată este independent(a) de societate si nu este 
implicat(a) in procesul decizional al societăţii.  

Art.36. Auditorul statutar sau firma de audit statutar sunt incompatibile cu: existenta oricărei 
relaţii financiare directe sau indirecte, de afaceri, de încadrare in munca ori un alt tip de relaţie – inclusiv 
prestarea de servicii suplimentare, altele decât cele de audit – intre auditorul statutar sau firma de audit 
si societate. 

Auditorul statutar sau firma de audit care auditează societatea trebuie sa respecte prevederile 
legale referitoare la independenta si obiectivitate.  

Art.37. Raportul  de audit trebuie sa conţină in clar numele persoanei care l-a întocmit, precum si 

numărul individual de înregistrare in Registrul public. 
Art.38.  Principalele atribuţii ale auditorului statutar sunt:sa supravegheze gestiunea societăţii, să 

verifice bilanţul si contul de venit si pierderi; să vegheze la întocmirea corectă a registrelor si daca 
evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil; să facă 
in fiecare lună inspecţii ale casei; să verifice existenţa titlurilor sau valorilor aflate in proprietatea 
societăţii sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; să convoace adunarea generală ordinară 
sau extraordinară când nu a fost convocată de administratori; să ia parte la adunarea generală; să 
constate încheierea asigurării de răspundere profesionala din partea administratorilor; să vegheze ca 
dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv să fie respectate de către administratori. 

In plus, auditorul statutar are şi următoarele atribuţii: să confirme anual în scris comitetului de 
audit independenţa lui faţă de societate; să comunice anual comitetului de audit serviciile suplimentare 



 

prestate societăţii şi să discute cu comitetul de audit despre ameninţările la adresa independenţei lui şi 
măsurile de protecţie luate pentru reducerea acestor ameninţări, în condiţiile prevăzute de legea specială. 

Art.39. Societatea îşi constituie un comitet de audit format din membri neexecutivi ai Consiliului 
de administraţie, desemnaţi prin decizie a acestuia. 

Capitolul VII. 

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 

Art.40. Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al 

fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu financiar, care începe de la data constituirii societăţii. 
Art.41. Amortizarea mijloacelor fixe va fi stabilită de către consiliul de administraţie în condiţiile 

legii. 
Art.42. Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de 

profit şi pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. 

Art.43. Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. 

Profitul societăţii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform 

dispoziţiilor legale în vigoare.                                   
Art.44. Societatea îşi constituie fonduri de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii. 
Art.45. Stabilirea şi plata dividendelor cuvenite acţionarilor se fac de societatea comercială, în 

condiţiile legii, după aprobarea bilanţului de către Adunarea Generală a Acţionarilor 
În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acţionarilor va analiza cauzele şi  va hotărî 

în consecinţă. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul' 
social şi în limita capitalului subscris. 

Art.46. Societatea ţine registrele prevăzute de lege.  
 

                       Capitolul VIII. 

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII 
 

Art.47. Societatea comercială va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărâre a 

Adunării generale a Acţionarilor. 
        Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la 

înfiinţarea acesteia. 
         Art.48. Dizolvarea societăţii se va face în următoarele situaţii: 
a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii; 
b. hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor; 

c. falimentul; 
d. pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea 

generală nu hotărăşte completarea lui sau reducerea acestuia; 

e. numărul acţionarilor va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni; 
f. la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forţă majoră şi consecinţele lor durează mai mult 

de 3 luni, iar adunarea generală constată că funcţionarea societăţii este imposibilă; 

g. declararea nulităţii societăţii; 
h. hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; 
i. în orice alte situaţii prevăzute de lege. 

Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă la Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al 
României. 

Art.49. După dizolvarea societăţii, administratorii trebuie să înceapă procedura de lichidare a 
societăţii. 

Din momentul dizolvării societăţii, administratorii nu mai pot întreprinde operaţiuni noi, în caz contrar 
ei sunt personal şi solidar răspunzători pentru operaţiile ce le-au întreprins. 

Art.50. Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii 

prevăzute de lege. 
Art.51. Litigiile de orice fel apărute între societate pe de o parte şi persoane fizice sau juridice pe de 

altă parte sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.                                                        

Capitolul IX. 



 

DISPOZIŢII FINALE 

    Art.52. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile OUG nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu cele ale Legii 31/1990 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare incidente în materie. 

 

  URMEAZĂ LISTA ACŢIONARILOR 

ACŢIONARI: 
 
1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, reprezentat 

prin Lokodi Edita Emoke – preşedinte ; 
 
2. Consiliul Local Ungheni, cu sediul în comuna Ungheni, str. Principala nr. 356 judeţul Mureş, 

reprezentat prin Ioan Covrig – primar ; 

3. Consiliul Local Sânpaul, cu sediul în comuna Sânpaul, str. Principală nr. 261, jud. Mureş, 

reprezentat prin Simon Istvan – primar ; 

4. Consiliul local Iernut, cu sediul în oraşul Iernut, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, reprezentat prin 

Cornea Vasile – primar; 

5. Consiliul local Luduş, cu sediul in oraşul Luduş, cu sediul în oraşul Luduş, B-dul 1 Decembrie 

1918, nr.20, judeţul Mureş, reprezentat prin Dancu Ovidiu – primar. 

 

 

Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


