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ACTUL CONSTITUTIV  

AL SOCIETĂŢII AVICOLA BUCUREŞTI S.A. 

-actualizat la data de 20.05.2021- 

 

 

 

CAPITOLUL I  

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, 

DURATA DE FUNCŢIONARE 

 

Art.1. Denumirea societăţii 

1.1.  Denumirea societăţii este societatea Avicola Bucuresti S.A. 

1.2.  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, 

denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acţiuni “ sau initialele “SA “, 

de sediul societăţii, capitalul social şi numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

Art.2. Forma juridică a societăţii 

Societatea AVICOLA BUCUREŞTI S.A. este persoană juridică română, constituită, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ca o societate pe acţiuni. 

 

Art.3. Sediul societăţii 

3.1. Societatea are sediul social în România, Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, camera 310, sector 4 

conform contractului de inchiriere nr. 297/16.06.2009 incheiat cu SC VOLUTHEMA PROPERTY 

DEVELOPER S.A. 

3.2. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi din ţară şi 

străinătate. 

3.3. Sucursale si puncte de lucru: 

- Sucursala Mihailesti, cu sediul in localitatea Mihailesti, Str. Stejarului nr. 10, Jud. Giurgiu;  

- Sucursala Butimanu, cu sediul in Sat Butimanu, Comuna Butimanu, Jud. Dambovita; 

- Sucursala CSHD Codlea, cu sediul in Mun. Codlea, Str. Lunga nr. 303, Jud. Brasov; 

- Punctul de lucru Hibridare, Difuzare Butimanu, de la adresa Sat Sterianu, Comuna Butimanu, Jud. 

Dambovita si 

- Punctul de lucru Centrul de Selectie, Hibridare si Difuzare Mihailesti, de la adresa Oras Mihailesti, 

Jud. Giurgiu. 

 

Art.4. Durata societăţii 

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului. 

 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art.5. Obiectul de activitate 

5.1.Obiectul principal de activitate al societăţii este : 

Cod CAEN 0147 Creşterea păsărilor. 

5.2. Societatea mai are următoarele obiecte secundare de activitate: 

Cod CAEN    Activitate secundară 

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 
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0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 

0129 - Cultivarea altor plante permanente 

0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline 

0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor 

0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor 

0149 - Creşterea altor animale 

0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

0163 - Activităţi după recoltare 

0164 - Pregătirea seminţelor 

0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii 

0322 - Acvacultura în ape dulci 

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

1061 - Fabricarea produselor de morărit 

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 

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 

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 

4321 - Lucrări de instalaţii electrice 

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

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 

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

semifabricate 

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

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

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

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 

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 

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, 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 

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

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

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, 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 

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 

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 

5224 - Manipulări 

5610 - Restaurante 

5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

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 

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7500 - Activităţi veterinare 

7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 

7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 

7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 
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8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 - Activităţi specializate de curăţenie 

8129 - Alte activităţi de curăţenie 

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 

8292 - Activităţi de ambalare 

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 

9810 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 

 

 

CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNI 

 

Art. 6 Capitalul social  

Capitalul social subscris este în valoare de 20.073.827,50 lei din care 6.977.740 lei aport in natura si 

13.096.087,50 lei aport in numerar.  

Capitalul social este divizat în 8.029.531 acţiuni nominative, egale şi indivizibile, cu o valoare nominală de 

2,5 lei/acţiune. 

 

Art. 7 Structura acţionariatului  

7.1. Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul: 

- Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A. deţine un număr de 7.981.093 acţiuni nominative, cu o 

valoare de 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 19.952.732,50 lei reprezentând 99,39675% din capitalul social. 

Aportul actionarului Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A. este constituit din 6.856.645,00 lei 

aport in natura si 13.096.087,50 lei aport in numerar. 

- Acţionari persoane fizice şi juridice deţin un număr de 48.438 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 

2,5 lei/fiecare, în valoare totală de 121.095 lei, reprezentînd 0,60325% din capitalul social al societăţii. 

Aportul acţionarilor persoane fizice şi juridice este constituit in intregime din aport in natura. 

 

Art.8. Acţiunile 

8.1. Acţiunile societăţii sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin 

înscriere în cont. 

8.2. Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale. Fiecare acţiune conferă acţionarilor 

dreptul la un vot în Adunarea Generala a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de 

conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, alte drepturi recunoscute acţionarilor în 

conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului act constitutiv. 

8.3. Registrul acţiunilor şi acţionarilor este ţinut în sistem computerizat în condiţiile prevăzute de lege, de 

către o societate de registru independent privat, în baza unui contract de registru, sau de catre societate, 

potrivit deciziei administratorului. 

8.4. Situaţia acţiunilor va fi cuprinsă în anexa la situaţia financiară anuală şi, în mod deosebit, se va preciza 

dacă au fost integral liberate şi, după caz, numărul acţiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea 

vărsămintelor. 

 

Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social 

9.1. Reducerea sau majorarea capitalului social se efectuează în baza hotărârii Adunării Generale a 

Acţionarilor, cu condiţia respectării formei şi publicităţii impuse de legislaţia în vigoare. 

Reducerea capitalului social se poate face în baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor prin: 

- micşorarea numărului de acţiuni; 

- reducerea valorii nominale a acţiunii; 

- dobândirea propriilor acţiuni urmată de anularea lor; 

- alte proceduri prevăzute de lege. 

9.2. Hotărârea de reducere a capitalului social se va pune în aplicare după trecerea a două luni de la data 

apariţiei în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor. 
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9.3. În cazul în care societatea a emis obligaţiuni, nu va putea proceda la reducerea capitalului social prin 

restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul actiunilor, decât proporţional cu valoarea 

obligatiunilor rambursate. 

9.4. Majorarea capitalului social se poate face prin: 

-emisiunea de noi actiuni 

-majorarea valorii nominale a actiunilor 

-incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune 

-compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia 

-alte modalitati permise de lege cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 

9.5. Cei ce subscriu actiunile nou emise, obiect al operatiunii de majorare a capitalului social, sunt obligati sa 

verse contravaloarea actiunilor subscrise in termenele fixate de Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

Art.10. Acţionari, drepturi şi obligatii 

10.1. Acţionarii au următoarele drepturi: 

a) de a participa la adunările generale ale acţionarilor şi de a-şi exercita dreptul de vot personal 

sau prin mandatar numit în baza unei procuri speciale acordate unui alt acţionar, proporţional cu 

numărul acţiunilor pe care le posedă; 

b) de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale societăţii; 

c) de a cere convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în situaţiile şi condiţiile legii; 

d) de a încasa dividendele cuvenite proporţional cu cota de participare la capitalul social; 

e) de a participa la majorarea capitalului social în limita cotei de participare la capitalul social 

sau în altă proporţie, în funcţie de Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor; 

f) de a reclama auditorului intern faptele ce cred că trebuie cenzurate; 

g) alte drepturi conferite de lege. 

10.2. Acţionarii au următoarele obligaţii: 

a) de a vărsa la timp, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, 

contravaloarea actiunilor subscrise in cadrul procedurii de majorare a capitalului social; 

b) de a se abţine de la deliberările care au loc în Adunarea Generală a Acţionarilor privind o 

anumită operaţiune în care au fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar 

celui al societăţii; 

c) de a nu-şi ceda dreptul de vot, convenţia respectivă fiind lovită de nulitate. 

 

CAPITOLUL IV 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 
 

Art.11. Adunarea Generală a Acţionarilor 

11.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere şi decizie al societăţii. 

11.2. Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte în şedinţă ordinară sau extraordinară, conform legii. 

11.3. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată 

pe an, in cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii: 

a) de a discuta, modifica sau aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorului 

şi ale auditorilor financiari, să fixeze dividendul şi să stabilească data până la care acestea se vor plăti 

acţionarilor; 

b) de a alege şi revoca administratorul, de a fixa remuneraţia cuvenită administratorului pentru 

exerciţiul financiar în curs, de a le fixa garantia şi de a se pronunţa asupra gestiunii administratorului; 

c) de a alege şi revoca auditorul financiar; 

d) de a stabili programele de activitate, planul de investiţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli al 

societăţii pentru exerciţiul financiar următor. 

11.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se întruneşte ori de cîte ori este necesar a lua o hotarare 

privind: 

a) schimbarea formei juridice a societăţii; 

b) mutarea sediului societăţii; 

c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

d) majorarea sau reducerea capitalului social; 

e) reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni; 
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f) fuziunea cu alte societăţi sau dizolvarea societăţii; 

g) emisiunea de obligaţiuni; 

h) conversia obligaţiunilor în acţiuni; 

i) aprobarea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a 

unor bunuri ale societăţii, a căror valoare depăşeşte jumatate din valoarea contabila a activelor 

societatii la data incheierii actului juridic; 

j) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesara 

hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

11.5. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară sau Extraordinară se va face cu respectarea 

procedurilor şi formalităţilor impuse de lege. 

11.6. Şedinţele se vor ţine în locul, la data şi ora fixate în convocator care, în mod obligatoriu, va trebui să 

cuprindă şi ordinea de zi şi menţionarea explicită a tuturor problemelor ce urmează a fi dezbătute. 

11.7. Validarea deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, ordinară sau extraordinară, se face potrivit 

legii. 

11.8. Hotărârile în Adunarea Generală Ordinară se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu doar 

pentru alegerea sau revocarea administratorului şi a auditorului financiar sau pentru hotărârea acţiunii în 

răspundere împotriva administratorului şi a auditorului financiar. 

11.9. Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de administrator, iar în lipsa acestuia de către o 

persoana desemnata de actionari din randul actionarilor prezenti. 

11.10. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale a Acţionarilor se va face într-un proces verbal semnat de 

preşedintele de şedinţă şi de secretarul acesteia. 

Procesul verbal va consemna: îndeplinirea formalităţilor de convocare, acţionarii prezenţi sau reprezentanţii 

acestora, numărul de acţiuni deţinute de aceştia şi cota din capitalul social reprezentată, dezbaterile şedinţei, 

hotărârile luate şi cvorumul cu care au fost adoptate. 

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, cele care susţin dezbaterile şi listele de 

prezenţă a acţionarilor. 

11.11. Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, adoptate în limitele legii şi actului constitutiv, sunt 

obligatorii pentru acţionari. 

11.12. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor se vor depune în termen 

de 15 zile de la adoptare la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi menţionate în registru şi publicate în 

Monitorul Oficial al României. 

11.13. Hotărârile adoptate în Adunarea Generală a Acţionarilor care sunt contrare legii şi/sau actului 

constitutiv pot fi atacate în justiţie, conform legii, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 

României, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau care au votat 

împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei. 

 

CAPITOLUL V 

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

 

Art.12. Administratorul unic 

12.1. Societatea este administrată de un administrator unic ales pe o perioadă de patru ani, ale cărui atribuţii 

sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv. 

12.2. Administratorul  are obligatia de a lua toate masurile si a initia toate actiunile care se impun,conform 

prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. 

Administratorul are competenta de a infiinta sau desfiinta sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante 

sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 

12.3. Administratorul  poate fi şi director general. 

12.4. Administratorul are următoarele atribuţii: 

a) să respecte şi să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor; 

b) sa organizeze, coordoneze, gestioneze si conduca activitatea societatii. Administratorul poate 

delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director 

general.. 

c) să aprobe organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, alte regulamente şi 

instrucţiuni cu caracter intern; 
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d) să urmărească, să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societăţii şi să ia măsurile 

ce se impun pentru îmbunătăţirea continuă a acestora; 

e) să urmarească realizarea obiectului de activitate, a strategiei şi politicilor societăţii; 

f) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societăţii şi să prezinte bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi, raportul de gestiune şi celelalte acte justificative 

corespunzatoare exerciţiului precedent în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor; 

g) să selecteze, sa negocieze şi sa propuna spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor 

contractul de prestări servicii cu auditorul financiar; 

h) să facă propuneri pentru strategia societăţii, programul de activitate, planul de investiţii, 

bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le prezinte spre dezbatere şi aprobare Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor; 

i) să dezbata şi sa aprobe participarea cu capital la constituirea altor societăţi; 

j) să pună la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, pentru consultare, registrul acţionarilor 

şi registrul de deliberări al Adunarii Generale şi să elibereze, pe cheltuiala acestora, extrase ale 

acestora; 

k) să convoace Adunarea Generală  a Acţionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de 

competenţa sa, în baza deciziei administratorului sau la cererea unui număr de acţionari care 

reprezintă minim 5 % din capitalul social; 

l) să stabilească, în condiţiile legii, atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile personalului şi 

politica de personal; 

m) să aprobe actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor bunuri 

ale societăţii, a căror valoare nu depăşeşte,  50% din valoarea contabila a  activelor societatii la 

data incheierii actului juridic; 

n) să aprobe contractarea de către societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare şi 

să stabilească bunurile societăţii care urmează a fi depuse ca garanţii; 

o) să stabilească regimul semnăturilor şi împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale; 

p) să aprobe dobândirea şi instrainarea de valori mobiliare, în condiţiile legii; 

q) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a 

Acţionarilor. 

12.7. Administratorul poate fi oricând revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor. 

12.8. Dacă Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte să pornească o acţiune în răspundere contra 

administratorului, mandatul acestuia încetează de drept şi va fi aleş alţ administrator. 

Calitatea de administrator se pierde şi când, din motive personale, administratorul renunta la mandat. 

12.9. Administratorul răspunde faţă de societate pentru: 

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari; 

b) existenţa reală a dividendelor plătite; 

c) existenţa registrelor şi evidenţelor cerute de lege şi corecta lor ţinere; 

d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. 

 

CAPITOLUL VI 

CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

 

Art.13. Auditul 

13.1. Situaţiile financiare ale S.C. Avicola Bucureşti S.A. vor fi auditate de către SC 3B EXPERT AUDIT 

SRL, cu sediul social în str. Aurel Vlaicu nr. 114, Bucureşti, România, nr.de înregistrare la ORC-TB 

J40/6669/1998, CUI 10767770, Atribut fiscal R, Atestat C.E.C.C.A.R 158/26.01.2000, Atestat C.N.V.M. AJ 

001/10.02.2000, Atestat U.N.P.R.L 2032/2000, Autorizaţie Camera Auditorilor 073/31.05.2001, Cabinet 

auditat de C.E.C.C.A.R. 

13.2. Auditorul are, în principal, următoarele atribuţii: 

a. să supravegheze şi să verifice gestiunea economico-financiară, să verifice dacă bilanţul 

contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite, în concordanţă cu registrele societăţii, 

dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform 

regulilor stabilite pentru bilanţul contabil; 
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b. să întocmească un raport amănunţit asupra celor prezentate mai sus şi, dacă este cazul, să facă 

propuneri concrete Adunării Generale a Actionarilor; 

c. să verifice dacă registrele societăţii sunt corect ţinute; 

d. să participe la Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare, putând cere inserarea în ordinea 

de zi a propunerilor considerate necesare ori să aducă la cunoştinţa acţionarilor încălcările 

constatate în administrarea societăţii; 

e. să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale prezentului act constitutiv să fie respectate de 

administrator, aducând la cunoştinta acestora neregulile constatate; 

f. să ducă la îndeplinire atribuţiile revenite prin lege. 

g. sa intocmeasca rapoarte cu privire la neregulile constatate in activitatea de executie, la 

solicitarea administratorului.  

13.3. Auditorul răspunde solidar faţă de societate, alături de administrator, pentru: 

a. realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari în contul capitalului social; 

b. existenţa reală a dividendelor plătite; 

c. existenţa registrelor cerute de lege şi actul constitutiv şi corecta lor ţinere; 

d. exacta îndeplinire a hătărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 

e. stricta îndeplinire a obligaţiilor pe care legea sau actul constitutiv le impun. 

13.4. Societatea are auditul intern organizat potrivit prevederilor legale în vigoare şi normelor elaborate de 

Camera Auditorilor Financiari din România. 

 

CAPITOLUL VII 

REGISTRELE SOCIETATII 

 

Art.14 Registrele societatii 

Pentru realizarea unei bune gestionări a activităţii societăţii, se vor ţine următoarele registre: 

a) registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor; 

b) registrul deliberărilor administratorului; 

c) registrul obligaţiunilor emise de societate; 

d) registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditor. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

EXERCIŢIUL FINANCIAR, BENEFICII ŞI PIERDERI 

 

Art.15. Bilanţul contabil 

15.1. Exerciţiul financiar al societăţii începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a 

fiecărui an. Pentru fiecare exerciţiu economico-financiar se va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi 

pierderi, care vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor in cel mult cinci luni de la incheierea 

exercitiului financiar cu respectarea prevederilor legale. 

15.2. Din profitul societăţii se pot prelua, în fiecare an, cote pentru: 

a) constituirea de rezerve legale în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată şi modificată şi 

alte acte normative în vigoare; 

b) acoperirea pierderilor din anii precedenţi; 

c) constituirea de resurse proprii de finanţare; 

d) dividende; 

e) alte destinaţii stabilite de lege sau de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

15.3. În toate cazurile, cotele se vor stabili de Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru fiecare exerciţiu 

financiar. 

15.4. Participarea acţionarilor la profit sau la suportarea eventualelor pierderi ale societăţii de către aceştia, se 

va face proporţional cu cota de participare la capitalul social. 

 

CAPITOLUL IX 

LITIGII 

 

Art.16 Litigii 
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Litigiile societăţii cu persoanele fizice şi juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România. 

Litigiile apărute cu privire la interpretarea şi executarea prezentului act constitutiv şi a activităţii societăţii se 

vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în situaţiile când acest lucru nu este posibil, se vor supune spre soluţionare 

instanţei de judecată competente. 

 

CAPITOLUL X 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 
 

Art.17 Dizolvarea şi lichidarea societăţii 

17.1. Societatea va fi dizolvată în următoarele situaţii: 

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate; 

b) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor; 

c) falimentul societatii; 

d) cand activul net, in urma pierderilor, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului 

social, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu hotărăşte şi nu procedează în termenul stabilit de 

lege, la reconstituirea lui sau la limitarea la suma rămasă, care să corespundă minimului impus de lege 

pentru societăţile pe acţiuni; 

e) alte cazuri prevazute de lege. 

17.2. Fuziunea sau divizarea societăţii au ca efect dizolvarea fără lichidare daca aceasta îşi încetează existenţa, 

transmiţându-se întreg patrimoniul către societatea sau societăţile beneficiare, caz în care se aplică prevederile 

speciale stabilite de lege pentru aceste situaţii. 

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

României, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a actului de modificare a actului 

constitutiv, sau în baza hotărârii judecatoreşti irevocabile. 

17.4. După trecerea a 30 zile de la publicare, se trece la deschiderea procedurii de lichidare, conform legii. 

17.5. Bilanţul de lichidare şi raportul cenzorilor se vor depune la Registrul Comerţului pentru înregistrare şi 

publicare în Monitorul Oficial al României, lichidatorii cerând radierea societăţii. 

După lichidare, registrele şi actele societăţii vor fi depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul Comerţului, 

unde orice parte interesată va putea lua cunoştinţă de ele, cu autorizarea instanţei. 

 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.18 Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 republicată şi 

modificată, Legii nr. 26/1990 republicată, ale Codului civil şi cele ale actelor normative în vigoare, sub 

incidenţa cărora intră activitatea societăţii. 

  

 

 

 

 

Administrator si imputernicit prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare si ale Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor din data de [*]09.2021 

Dl. Petre-Florian DINU 

 

________________________ 

 


