MATERIAL INFORMATIV ALE PUNCTELOR 2, 3, 4 DE PE ORDINEA DE ZI A
CONVOCATORULUI AGEA DIN 28/29.03.2022

In urma consultarii Certificatului Constatator nr. 735514/08.10.2021 emis de Registrul
Comertului Prahova am constatat ca exista neconcordante intre codurile CAEN din certificat si
codurile CAEN inscrise in Actul Constitutiv al societatii.
Pentru a remedia neconcordantele am depus o sesizare la Registrul Comertului Prahova
insotita de documentele justificative pentru sustinerea cauzei.
Persoana desemnata de la Registrul Comertului a raspuns sesizarii formulate, motivand ca:
inregistrarea nu s-a realizat deoarece, documentele initiale s-au depus la Registrul Comertului cu
formularul “Cerere si mentionare acte” nu cu formularul “Cerere de inregistrare acte”, motiv
pentru care, Registrul Comertului a realizat mentionarea si publicitatea actelor respective si nu
inregistrarea lor.
Pentru solutionarea situatiei, am redepus la Registrul Comertului urmatoarele documente:
- Act Aditional nr. 1386/19.03.2001;
- Hotararea AGA nr. 3/20.12.2000;
- Cererea de depunere mentiuni nr. 381/11.01.2001;
- Incheierea 96/22.01.2001;
- Hotararea AGEA nr. 2/24.10.2014;
- Actul Constitutiv actualizat la data de 24.10.2014;
- Cerere de depunere mentiuni nr. 1956/27.11.2014;
- Model Declaratie nr. 3/17.01.2022;
- Cerere de inregistrare mentiuni nr. 939648/17.01.2022.
Si de aceasta data, rezolutia Registrului Comertului a fost de respingere a dosarului, cu
mentiunea ca “înregistrarea în Registrul Comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului
de activitate (completare, extindere, reformulare, etc.) se realizeaza in baza unei Hotarari
Extraordinare a Actionarilor depusa in termen de 15 zile de la aprobare.”
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Luand in considerare situatia prezentata, procedura de indreptare a acestor neconcordante
solicitata de Registrul Comertului este depunerea unei noi Hotarari A.G.E.A in termenul prevazut
de lege.

Pentru solutionare propunem Convocarea AGEA in data de 28/29.03.2022 cu urmatoarele puncte
pe Ordinea de zi, astfel:


Aprobarea modificarii Obiectului de activitate secundar prin eliminarea
urmatoarelor activitati economice:
CLASA CAEN:

2823
2932
3011
3020
3030
3250
3319
3320
4644
4649
4674
4675
4676
4730
4743
4752
4754
4939
9524


Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou;
Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule;
Constructia de nave si structuri plutitoare;
Fabricarea materialului rulant;
Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
Repararea altor echipamente;
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere,
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
Comert cu ridicata al echipamentelor si furnirurilor de fierarie pentru instalatii sanitare
si de incalzire;
Comert cu ridicata al produselor chimice;
Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru
vopsit in magazine specializate;
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine
Specializate;
Alte transporturi terestre de calatori;
Repararea mobilei si a furniturilor casnice;
Aprobarea extinderii si inregistrarii a urmatoarelor activitati secundare:

Clasa CAEN:
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2562 Operaţiuni de mecanică generală;
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Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;
Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
Fabricarea de saltele şi somiere;
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
Productia de energie electrica;
Transportul energiei electrice;
Distributia energiei electrice;
Comercializarea energiei electrice;
Colectarea deşeurilor nepericuloase;
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
Dezvoltare (promovare) imobiliară;
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
Comerţ cu alte autovehicule;
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie;
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;
Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
Comert cu ridicata nespecializat;
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
Manipulări;
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
Agenţii imobiliare;
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele;
Alte servicii de furnizare a forţei de muncă;
Activităţi combinate de secretariat;
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat;
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
3101
3102
3103
3299
3511
3512
3513
3514
3811
3821
4110
4332
4333
4399
4511
4519
4520
4613
4615
4618
4619
4652
4665
4690
4778
4779
4791
5221
5224
6810
6820
6831
6832
7022
7311
7711
7712
7830
8211
8219
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In urma modificarilor enumerate mai sus, Capitolul II, art. 6 al Actul Constitutiv actualizat la data
de 23.02.2022 va avea urmatorul cuprins :
“Art. 6 Obiectul de activitate este: Cod CAEN 310 Fabricarea de mobila.
Activitatea principala a S. ANTECO S.A. Ploiesti este: Fabricarea de mobila n.c.a. COD CAEN
3109.
Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de
corp) ;
1610 Taierea si rindeluirea lemnului ;
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn ;
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn ;
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte
materiale vegetale împletite ;
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice ;
2562 Operaţiuni de mecanică generală ;
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine ;
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
3103 Fabricarea de saltele şi somiere ;
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3511 Productia de energie electrica;
3512 Transportul energiei electrice;
3513 Distributia energiei electrice;
3514 Comercializarea energiei electrice;
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase ;
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase ;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor ;
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 ;
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru
industrie;
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii ;
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie ;
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse ;
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile ;
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii ;
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4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou ;
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate ;
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare şi de încălzire ;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, 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 ;
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/
video , 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 ;
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;
4942 Servicii de mutare ;
5210 Depozitări ;
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224 Manipulări ;
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
6831 Agenţii imobiliare ;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate ;
7711 Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare ;
7712 Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele ;
7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă ;
8211 Activităţi combinate de secretariat ;
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat;
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.”

Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.
Dupa finalizarea inscrierii la Registrul Comertului a Hotararii AGEA informatiile din Actul
Constitutiv al societatii actualizat la data 23.02.2022 vor avea acelasi continut cu cele inscrise in
Certificatul Constatator emis de ORCT PH.

DIRECTOR ECONOMIC,
DRAGHICI ADRIANA
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