PROIECT DE FUZIUNE
NOTA INTRODUCTIVA
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata, art 113 lit. H, precum si de la
art.238 si la art.251:
- în baza Hotarârii Adunarii Generale a asociatilor SC Asistenta Cont SRL Zlatna (absorbantă) din data
de 18,11,2020, şi a;
- Hotarârii Adunării Generale a asociatilor SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia (absorbita) din data
18.11.2020:
s-a stabilit fuziunea prin absorbţie, de catre SC Asistenta Cont SRL Zlatna (absorbantă) a SC Asistenta Cons
Alba SRL Alba Iulia (absorbita):
şi s-a întocmit şi semnat de către asociatii societatilor, prezentul

PROIECT DE FUZIUNE
I. Forma, denumirea şi sediul social al societatilor participante la fuziune
Entităţiile participante la fuziune sunt:
A. Absorbanta, SC Asistenta Cont SRL Zlatna, cu nr. de înregistrare la Registrul
nr.J01/21/2001 şi C.U.I. nr 13673955
1. Forma juridică: societate comerciala cu raspundere limitata.
2. Denumirea: SC Asistenta Cont SRL Zlatna, cu nr. de înregistrare la Registrul
nr.J01/21/2001 şi C.U.I. nr 13673955
3. Sediul social: Loc Zlatna str, Tudor Vladimirescu, nr 8, Jud Alba
B. Absorbita, SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia, cu nr. de înregistrare la Registrul
J01/579/2006 şi C.U.I. Nr 18739171.
1. Forma juridică: societate comerciala cu raspundere limitata.
2. Denumirea: SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia, cu nr. de înregistrare la Registrul
J01/579/2006 şi C.U.I. Nr 18739171.
3. Sediul social: Loc Alba Iulia str Florilor nr 1, Jud Alba
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II. Fundamentarea şi condiţiile fuziunii
A. Fundamentarea fuziunii
Fundamentul prezentei fuziuni îl constituie prevederile Legii nr.31/1990 modificata si republicata, art
113 lit. H, precum si de la art.238 si la art.251:
Prin aceasta fuziune, cele doua entităţi participante, urmaresc realizarea cerinţelor stabilite de Legea
nr.31/1990, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a reglementarilor emise în aplicarea fuziunii.
B. Condiţiile fuziunii
1. Fuziunea are loc prin absorbirea de SC Asistenta Cont SRL Zlatna a SC Asistenta Cons Alba SRL
Alba Iuliaj. Fuziunea urmează să se realizeze în conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 modificata si
republicata, completată cu dispoziţiile dreptului comun privind reorganizarea comerciantilor, persoane juridice.
2.Asociatul unic, la societatea absorbita va primi în urma fuziunii un numar de părţi sociale la societatea
absorbantă care să-i asigure procentul de 95 % din noul capital social.
3. În urma fuziunii prin absorbţie societatea:
1. SC Asistenta Cons Alba SRL Alba Iulia se dizolvă fară lichidare, cu transmiterea universală a
patrimoniului acesteia către SC Asistenta Cont SRL Zlatna, absorbantă.
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III. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se vor transmite la SC Asistenta Cont SRL Zlatna
A. În vederea stabilirii activului şi pasivului ce se va transmite la Elenuta Prodlact SRL Blaj,
(absorbantă) s-a procedat la întocmirea situaţiilor financiare ale unităţii absorbite pentru data de 30.11.2020 ,
în baza balanţelor de verificare întocmite în urma inventarierii şi evaluării elementelor patrimoniale ale
acestora. Situaţiile financiare s-au întocmit în conformitate cu Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.
1.802/2014. În mod similar s-a procedat şi în cazul societatii absorbite. Rezultatele inventarieii şi a evaluarii
patrimoniului la cele doua societati au fost aprobate în adunările generale. S-a utilizat valoarea de intrare în
patrimoniu, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii, din urmatoarele considerente:
- reflectă indicatorii economico-financiari în aceleasi unitati de masură şi în aceiasi termeni de
comparaţie ai activităţii, societatilor ce fac obiectul prezentului proiect;
- se respecta principiul prudenţei în evaluare;
La data bilanţului de fuziune, situaţia activelor şi pasivelor societatilor participante la fuziune se
prezinta astfel:
1. La : SC Asistenta Cont SRL.(absorbantă)
- lei TOTAL ACTIV
932.675
Active imobilizate
559.713

Active circulante
Cheltuieli în avans

372.962
-

TOTAL PASIV
Capitaluri proprii
-Capital social
-Subventii pt investitii
-Profit nerepartizat
-Profit current
- Datorii
- Venituri în avans

932.675
683.165
200
591.593
-6.374
249.510
-

Activul net al SC Asistenta Cont SRL.(absorbantă) este de 683.165 lei.
2. La : SC Asistenta Cons Alba SRL, (absorbită)
lei TOTAL ACTIV
Active imobilizate

Active circulante
Cheltuieli în avans

716.454
538.569

177.885
-

.

TOTAL PASIV
Capitaluri proprii
-Capital social
-Subventii pt investitii
-Profit nerepartizat
- Profit curent
Datorii
Venituri în avans

716.454
676.581
200
639.171
16.393
39.873
-

Activul net al SC Asistenta Cons Alba SRL, (absorbită) este de 676.581 lei.
Activul net s-a determinat de fiecare societate participantă la fuziune conform Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu
directivele europene.
B. Stingerea pasivului societatii absorbite se va face prin preluarea acestuia de către SC Asistenta
Cont SRL.(absorbantă), ca efect al fuziunii în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 modificata si
republicata art 113 lit. H, precum si de la art.238 si la art.251: completată cu dispoziţiile dreptului comun
privind reorganizarea comercianţilor persoane juridice a Hotărârilor adunarii generale ale celor doua societati.
IV. Modalitati de atribuire a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende
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Atribuirea părţilor sociale ale societatii absorbante se va face fara calculul raportului de schimb.
Părţile sociale dau deţinatorilor, dreptul la dividende începând cu profitul distribuibil conform bilanţului
contabil aferent activităţii SC Asistenta Cont SRL (absorbantă) pe anul 2020, acestea acordându-se conform
prevederilor Actului constitutiv al SC Asistenta Cont Srl ( absorbantă) .
V. Raportul de schimb al părţilor sociale si, dacă este cazul cuantumul sultei
În baza activului net determinat conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/17.11.2005
pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, la cele doua
societati care au participat la fuziune calculul valorii contabile a unei părţi sociale este urmatorul:
SC Asistenta Cont SRL
34.158 lei/parte socială,
SC Asistenta Cons Alba SRL
33.829 lei/parte socială.
Cele doua societati hotarasc de comun acord fuziunea prin absorbtie fara calcularea raportului de schimb
ceea ce presupune preluarea activelor si pasivelor societatii SC Asistenta Cons Alba SRL de catre SC
Asistenta Cont SRL in structura si starea existenta la data fuziunii.
Noua societate va avea un capital social de 400 lei impartit in 40 parti sociale cu o valoare nominala de
10 lei fiecare.
Cuantumul capitalului social la SC Asistenta Cont SRL dupa fuziune va fi detinut de Butuc Mihail 38
parti sociale a 10 lei fiecare reprezentand 95%, Butuc Felicia Ana 2 parti sociale a 10 lei fiecare reprezentind
5% din capitalul social
VI. Cuantumul primei de fuziune
Fuziunea are loc fara calculul primei de fuziune
VII. Data bilanţului de fuziune
Prezentul proiect de fuziune este întocmit pe baza bilanţurilor şi a situaţiilor financiare ale celor doua
societati, întocmite la data de 30.09.2020 în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.
1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
VIII. Modul de predare, respectiv de preluare a activelor şi pasivelor
Societatea absorbita transmite întregul patrimoniu societatii absorbante, în starea şi în structura în care
este reflectat în situaţia financiară întocmită pentru data de 30.09.2020. Transmiterea patrimoniului se va
face printr-un protocol de predare-primire.
Eventualele modificări patrimoniale aparute în perioada cuprinsă între data proiectului de fuziune şi data
protocolului de predare-primire şi impuse de procesul de fuziune se vor consemna în protocolul respectiv.
Transmiterea patrimoniului societatii absorbite se va face după aprobarea prezentului proiect în
adunarile generale ale societatilor participante la fuziune şi înregistrarea fuziunii la Oficiul Registrului
Comerţului Alba.
SC Asistenta Cont SRL (absorbantă), prin preluarea patrimoniului de la societatea absorbita, va
continua activitatea, dobândind drepturile si obligaţiile societatii absorbite, care la data fuziunii se dizolvă
fară lichidare.
Bilanţul SC Asistenta Cont SRL după fuziune va fi:
TOTAL ACTIV
1.649.129
TOTAL PASIV
1.649.129
Active imobilizate
1,098282
Capitaluri proprii
1,359746
-Capital social
200
-Rezerve
40.484
-Reevaluari
78.078
-Profit nerepartizat
1,230,764
Profit curent
10.019
Active circulante
550.847
Datorii
289,383
Cheltuieli în avans
Venituri în avans
IX.
Alte date care prezintă interes pentru fuziune(diverse)
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Fuziunea va avea loc în momentul în care la Oficiul Registrului Comertului se va înregistra actul
adiţional modificator al Actului constitutiv al SC Asistenta Cont SRL, după fuziune, SC Asistenta Cont SRL
îşi va păstra denumirea cu modificarea sediului social in conformitate cu hotarirea asociatilor.
Nu se vor acorda drepturi sau avantaje speciale asociatilor societatilor participante la fuziune,
altele decât cele prevazute de prezentul proiect şi de Actul constitutiv al SC Asistenta Cont SRL ,
SC Asistenta Cont SRL (absorbantă)
SC Asistenta Cons Alba SRL (absorbită)
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