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ACT CONSTITUTIV AL FIRMEI DE EXERCIŢIU  

 
PMP Electro Saligny 

 
I. Asociaţi/ acţionari 
 
Art.1 Numărul de asociaţi/acţionari este de : 3 asociaţi 
Numele şi prenumele, clasa:  
 

1. Pop Robert Cristian, clasa a XII-a D  
2. Mãrginaş Anamaria Roberta, clasa a XII-a D 
3. Pop Ioan Vlãduţ, clasa a XII-a D 

 
II. Forma, denumirea şi sediul firmei de exerciţiu: 
 
Art.2 Firma de exerciţiu ce se înfiinţează va avea forma unei societăţi cu rãspundere limitatã SRL 
Art.3 Firma de exerciţiu va avea denumirea  PMP Electro Saligny 
Art.4 Sediul firmei de exerciţiu este în Baia Mare, Str. Progresului nr. 43, cod poştal 430295 
Societatea îsi va putea muta sediul prin decizia adunării generale şi cu respectarea formei şi 
publicităţii impuse de lege. 
 
III. Obiectul firmei de exerciţiu 
 
Art.5 OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL:  Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor  
 
COD CAEN:  2711 
cu descrierea activităţii:  Realizarea subansamblurilor componente diverselor maşini 
electrice 
 
IV. Capitalul social 
 
Art.6 Capitalul social va fi de 200 lei, împărţit în 20 părţi sociale, fiecare având valoarea de 10 
lei, fiecare asociat/acţionar deţinând un număr de:   

1. 8 părţi sociale/acţiuni/părţi de interes 
2. 6 părţi sociale/acţiuni/părţi de interes 
3. 6 părţi sociale/acţiuni/părţi de interes 

 
Art.7 Majorarea sau micşorarea capitalului social se poate face doar prin hotărârea adunării 
generale a asociaţilor/acţionarilor si cu respectarea condiţiilor de formă si publicitate prevăzute de 
lege.  
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V. Administrarea, conducerea şi reprezentarea firmei de exerciţiu 
 
Art.8 Firma de exerciţiu va fi administrată şi reprezentată de elevul Pop Robert Cristian, care 
poate delega autoritatea sa unui salariat. 
 
Art.9 Conducerea firmei de exerciţiu va fi exercitată de adunarea generală a asociaţilor/ 
acţionarilor, unde se iau hotărârile acestora, avand atribuţiile stabilite de lege. 
 
VI. Participarea la beneficii şi pierderi 
 
Art.10 Asociaţii/acţionarii participă la profitul/pierderile firmei de exercițiu proporţional cu aportul 
propriu la capitalul social al firmei. 
 
VII. Durata firmei de exerciţiu 
 
Art.11 Firma de exerciţiu PMP Electro Saligny se înfiinţează pe o perioadă nedeterminată. 
 
VIII. Dizolvarea si lichidarea firmei de exerciţiu 
 
Art.12 Cazurile de dizolvare şi procedura lichidării sunt cele prevăzute de lege. 
  
IX. Dispoziţii finale 
 
Art.13 Completarile şi modificările actelor constitutive vor fi valabile şi opozabile părţilor şi terţilor 
de la data înregistrării lor în Registrul firmelor de exerciţiu al ROCT. 
 
Prezentul act constitutiv a fost întocmit în număr de 3 exemplare şi semnat de toţi 
asociaţii/acţionarii, la data de 15.12.2020 
 
Semnăturile asociaţilor, 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. numărul minim de asociaţi: S.R.L. - 1 persoana, ca asociat unic (numărul maxim de asociaţi este 50 ), S.A., S.C.A. - 5 persoane; 

S.N.C., S.C.S. - 2 persoane; 
2. se va completa , după caz, cu : S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A; 
3. denumirea va fi compusa din Î.S.+ nume; 
4. localitate, adresa completa; 
5. Noul  cod CAEN se poate găsi pe site-ul ROCT www.roct.ro; 
6. pentru S.R.L- minim 200 RON, iar pentru S.A. şi S.C.A. minim 25.000 EURO (la cursul zilei lei -euro al B.N.R. ); 
7. valoarea nominală minimă a unei părţi sociale la S.R.L. este de 10 RON, iar a unei acţiuni - la S.A., S.C.A. - este de  0,1 RON; 

8. se precizează numele şi prenumele, urmat de semnătură. 

http://www.roct.ro/

