PROIECT DE DIVIZARE

Societate divizata:

Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L,
societate română cu răspundere limitată,
cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara,
înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012,
cod unic de înregistrare RO16905014.

Societate care participa la divizare(scindata):

Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L.,
societate română cu răspundere limitată,
cu sediul în Deva, str. Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara,
înregistrată la ONRC sub nr. J20/67/2014,
cod unic de înregistrare RO32710804.

PREAMBUL
Al societatilor participante la divizare

Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L, societate cu raspundere limitata,

infiintata si

functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr.
29, jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod unic de înregistrare RO16905014,
avand un capital social varsat integral in valoarea de 202.000 (douasutedouamii) lei, 20.200
(douazecimiidouasute) parti sociale egale, la valoarea nominala de 10 lei parte sociala, şi este constituit
prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează:
○ BOCEA MIHALACHE – 201.000 (douasuteunamii) lei, 20.100 (douazecimiiunasuta) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate

de la 1 la 20.100 reprezentand 99,50 %

din capitalul social al Societăţii;
○ BOCEA ADRIAN-MIHAI - 1.000 (unamie) lei, 100 (unasuta) parti sociale parti sociale egale
in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 20.101 la 20.200 reprezentand 0,50 % din capitalul
social al Societăţii;

denumita in continuare “ABI AUTOMOTION” sau “Societatea divizata”.

Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. societate cu raspundere limitata,

infiintata si

functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in munic cu sediul în Deva, str.
Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J20/67/2014, cod unic de
înregistrare RO32710804 avand un capital social integral varsat in valoarea de 9.000 (nouamii) lei, 900
(nouasute) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 - 900 şi este
constituit prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează:
○ BOCEA ALEXANDRU-MARIAN – 8.500 (optmiicincisute) lei, 850 (optsutecincizeci) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate

de la 1 la 850 reprezentand 94,45 % din

capitalul social al Societăţii;
○ BOCEA ADRIAN-MIHAI - 500 (unamie) lei, 50 (unasuta) parti sociale parti sociale egale in
valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 851 la 900 reprezentand 5,55 % din capitalul social al
Societăţii;

denumita in continuare “ABI HIDROPOWER”, sau “Societatea scindata”.

Avand in vedere Hotărârea nr. 12 / 15.07.2016 a Societatatii ABI AUTOMOTION S.R.L.,
societate cu raspundere limitata, cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara,
înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod unic de înregistrare RO16905014, asociati BOCEA
MIHALACHE si BOCEA ADRIAN-MIHAI, administrator BOCEA MIHALACHE si Societatea ABI
HIDROPOWER S.R.L. societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu
legile din Romania, cu sediul social in Deva, str. Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara, inmatriculata
la ONRC sub nr. J20/67/2014, cod unic de înregistrare RO32710804, asociati BOCEA ALEXANDRUMARIAN si BOCEA ADRIAN-MIHAI , administrator BOCEA ADRIAN-MIHAI, precum si temeiul
dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, asociatii fiecareia dintre cele doua societati implicate in divizare au hotarat si aprobat
divizarea Societatatii ABI AUTOMOTION S.R.L., cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr.
29, jud. Hunedoara, înmatriculată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod unic de înregistrare
RO16905014, care fara a intra in lichidare transfera o parte din patrimoniul sau societatii cu care
participa la divizare Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. cu sediul social in Deva, str. Simion
Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara, inmatriculata la ONRC sub nr. J20/67/2014, cod unic de înregistrare
RO32710804.
Asociatii societatilor au renuntat la numirea unui expert pentru evaluarea patrimoniului.

Administratorii societatilor participante la divizare intocmesc proiectul de divizare in conformitate
cu prevederile art. 238, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, prin transferarea unei parti din patrimoniul Societatatii ABI
AUTOMOTION S.R.L. Societatii ABI HIDROPOWER S.R.L.

Dupa avizarea de catre Oficiul Registrului Comertului, publicarea in Monitorul Oficial, Partea a
IV-a si dupa expirarea termenului de opozitie de 30 de zile in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu va fi
inregistrata nici o opozitie la Proiectul de Divizare se va proceda la inregistrarea divizarii conform
prevederilor legale.

PROIECT DE DIVIZARE nr. 1 / 15.07.2016
Prezentul proiect de divizare este încheiat între urmatoarele societati care participa la divizare:
I. Societatatea ABI AUTOMOTION S.R.L., societate cu raspundere limitata, cu sediul social în
Deva, Str. Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod
unic de înregistrare RO16905014, Asociati BOCEA MIHALACHE si BOCEA ADRIAN-MIHAI,
Administrator BOCEA MIHALACHE.
II. Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. societate cu raspundere limitata, infiintata si
functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Deva, str. Simion Barnutiu, nr. 29,
jud. Hunedoara, inmatriculata la ONRC sub nr. J20/67/2014, cod unic de înregistrare RO32710804,
Asociati BOCEA ALEXANDRU-MARIAN si BOCEA ADRIAN-MIHAI, Administrator BOCEA
ADRIAN-MIHAI.
Conform hotărării adunărilor generale a asociatilor Societatatii ABI AUTOMOTION S.R.L. si
Societatii ABI HIDROPOWER S.R.L. nr. 1 din data de 1.14.2016 s-a hotarat divizarea Societatatii ABI
AUTOMOTION S.R.L.
I. Forma, denumirea, sediul social, capitalul social şi asociaţii societăţilor participante la
operaţiune:
A. Societatea care divide:
Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L, societate cu raspundere limitata, infiintata si
functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr.
29, jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod unic de înregistrare RO16905014,
avand un capital social varsat integral in valoarea de 202.000 (douasutedouamii) lei, 20.200
(douazecimiidouasute) parti sociale egale, la valoarea nominala de 10 lei parte sociala, şi este constituit
prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează:
○ BOCEA MIHALACHE – 201.000 (douasuteunamii) lei, 20.100 (douazecimiiunasuta) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 la 20.100 reprezentand 99,50 %
din capitalul social al Societăţii;
○ BOCEA ADRIAN-MIHAI - 1.000 (unamie) lei, 100 (unasuta) parti sociale parti sociale egale
in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 20.101 la 20.200 reprezentand 0,50 % din
capitalul social al Societăţii.
B. Societatile care participa la divizare:
1. Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L, cu sediul social în Deva, Str. Simion Barnutiu, nr. 29,
jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J/20/1141/2012, cod unic de înregistrare RO16905014,
avand un capital social varsat integral in valoarea de 202.000 (douasutedouamii) lei, 20.200
(douazecimiidouasute) parti sociale egale, la valoarea nominala de 10 lei parte sociala, şi este constituit
prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează: BOCEA MIHALACHE – 201.000
(douasuteunamii) lei, 20.100 (douazecimiiunasuta) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare,
numerotate de la 1 la 20.100 reprezentand 99,50 % din capitalul social al Societăţii si BOCEA
ADRIAN-MIHAI - 1.000 (unamie) lei, 100 (unasuta) parti sociale parti sociale egale in valoare de 10
(zece) lei fiecare, numerotate de la 20.101 la 20.200 reprezentand 0,50 % din capitalul social al
Societăţii, Administrator BOCEA MIHALACHE.

2. Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. societate cu raspundere limitata, infiintata si
functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in munic cu sediul în Deva, str.
Simion Barnutiu, nr. 29, jud. Hunedoara, înregistrată la ONRC sub nr. J20/67/2014, cod unic de
înregistrare RO32710804 avand un capital social integral varsat in valoarea de 9.000 (nouamii) lei, 900
(nouasute) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 - 900 şi este
constituit prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează: BOCEA ALEXANDRU-MARIAN
– 8.500 (optmiicincisute) lei, 850 (optsutecincizeci) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei
fiecare, numerotate de la 1 la 850 reprezentand 94,45 % din capitalul social al Societăţii si BOCEA
ADRIAN-MIHAI - 500 (unamie) lei, 50 (cincisute) parti sociale parti sociale egale in valoare de 10
(zece) lei fiecare, numerotate de la 851 la 900 reprezentand 5,55 % din capitalul social al Societăţii,
Administrator BOCEA ADRIAN-MIHAI.
II. Fundamentarea şi condiţiile divizarii:
Modalitatea prin care se realizează divizarea este operatiunea conform careia societatea care
divide Societatatea ABI AUTOMOTION S.R.L., fara a intra in lichidare transfera o parte din
patrimoniul sau societatii care participa la divizare Societatii ABI HIDROPOWER S.R.L. respectiv
preia active, conform inventarierii patrimoniului la data de 30.06.2016 si a normelor legale in domeniu.
Procedura divizarii se face pe baza inventarierii patrimoniului de la data de 30.06.2016, a
normelor legale in domeniu si a bilantului contabil la data de 30.06.2016.
Impartirea elementelor de activ si pasiv ale societatii comerciale care divizeaza, se vor transmite
societatii beneficiare pe baza Procesului verbal privind procedura de predare primire a elementelor
patrimoniale si a situatiei anexe la proiect.
Divizarea se realizează între societăţi de aceeaşi formă - societăţi cu răspundere limitată.
Divizarea are loc în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată şi a fost hotărâtă de asociaţii
societăţilor implicate in divizare în cadrul adunărilor generale convocate cu acest prilej.
Pentru rentabilizarea exploatării şi reducerii cheltuielilor de administrare precum şi pentru
uşurarea actului decizional, au fost analizate împreună cu asociaţii variantele de divizare.
Ca urmare a divizarii, societăţile implicate vor beneficia de o conducere unitară, o strategie şi un
plan de afaceri unic care vor putea duce la o dezvoltare mai amplă a societăţii în acest sector de
activitate.
Societatatile participante vor beneficia de o reprezentare solidă în relaţiile cu furnizorii,
partenerii de afaceri, divizarea permiţând elaborarea unui plan de investiţii corelat cu necesarul
oportunităţilor comune ale celor două societăţi implicate.
Urmare a divizarii societatatile participante vor beneficia de un marketing corespunzător; de
asemenea se vor reduce considerabil costurile, fapt determinat de existenţa unei gestiuni comune privind
situaţia elementelor patrimoniale.
Elaborarea unei strategii de acţiune şi dezvoltare va conduce la îmbunătăţirea activităţii şi se va
asigura o mai bună acoperire zonală în desfacerea mărfurilor.
Divizarea permite optimizarea mijloacelor tehnice şi logistice care aparţin societăţilor implicate
în fuziune.

III. Conditiile alocarii de parti sociale la societatile participante la divizare:
Inaintea divizarii, capitalul social al celor doua societati comerciale are urmatoarea
structura:
○ Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L, avand un capital social varsat integral in valoarea
de 202.000 (douasutedouamii) lei, 20.200 (douazecimiidouasute) parti sociale egale, la valoarea
nominala de 10 lei parte sociala, şi este constituit prin aportul în numerar al asociaţilor după cum
urmează:
- BOCEA MIHALACHE – 201.000 (douasuteunamii) lei, 20.100 (douazecimiiunasuta) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 la 20.100 reprezentand 99,50 %
din capitalul social al Societăţii;
- BOCEA ADRIAN-MIHAI - 1.000 (unamie) lei, 100 (unasuta) parti sociale parti sociale egale
in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 20.101 la 20.200 reprezentand 0,50 % din capitalul
social al Societăţii.
○ Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. avand un capital social integral varsat in valoarea de
9.000 (nouamii) lei, 900 (nouasute) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de
la 1 - 900 şi este constituit prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează:
- BOCEA ALEXANDRU-MARIAN – 8.500 (optmiicincisute) lei, 850 (optsutecincizeci) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 la 850 reprezentand 94,45 % din
capitalul social al Societăţii;
- BOCEA ADRIAN-MIHAI - 500 (unamie) lei, 50 (cincizeci) parti sociale egale in valoare de
10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 851 la 900 reprezentand 5,55 % din capitalul social al Societăţii.
Urmare a divizarii, capitalul social al celor doua societati comerciale va avea urmatoarea
structura:
○ Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L, va avea capital social varsat integral in valoarea de
201.000 (douasuteunamii) lei, 20.100 (douazecimiiunasuta) parti sociale egale, la valoarea nominala de
10 (zece) lei parte sociala, şi este constituit prin aportul în numerar al asociatului unic BOCEA
MIHALACHE.
○ Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. va avea capital social integral varsat in valoarea de
10.000 (zecemii) lei, 1.000 (unamie) parti sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de
la 1 – 1.000 şi este constituit prin aportul în numerar al asociaţilor după cum urmează:
- BOCEA ALEXANDRU-MARIAN - 8.500 (optmiicincisute) lei, 850 (optsutecincizeci) parti
sociale egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 1 la 850 reprezentand 85,00 % din
capitalul social al Societăţi numerotate de la 1-850;
- BOCEA ADRIAN-MIHAI - 1.500 (unamiecincisute) lei, 150 (unasutacincizeci) parti sociale
egale in valoare de 10 (zece) lei fiecare, numerotate de la 851 la 1.500 reprezentand 15,00 % din
capitalul social al Societăţii.
IV. Data la care partile sociale alocate societatilor participante la divizare dau dreptul de a
participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept:
Partile sociale alocate societatilor participante la divizare dau dreptul de a participa la beneficii
odata cu finalizarea inregistrarii operatiunilor de divizare in conformitate cu prevederile Legii 31/1990,
republicata, art. 238, alin. 2 si 3.

Conditiile care afecteaza acest drept sunt cele prevazute de prevederile Legii 31/1990 si Legii
Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, a normelor şi reglementărilor contabile, avand drept scop
înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, efectuate cu ocazia divizarii.
Data situaţiilor financiare de divizare, care este aceeaşi pentru toate societăţile participante este
30.06.2016.
V. Rata de schimb a partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar.
Nu este cazul.

VI. Cuantumul primei de divizare:
Nu se acorda sulta ca urmare a divizarii.
Divizarea se realizeaza fara prima de divizare in conformitate cu prevederile art. 241 lit. f din
Legii 31/1990, republicata.
În această situaţie, la operaţiunile de divizare se poate folosi metoda valorii nete contabile care
presupune preluarea tuturor elementelor bilanţiere.
VII. Drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deţinătorilor de parti
sociale care conferă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau
măsurile propuse în privinţa acestora;
Nu se acordă nici un fel de drepturi şi avantaje speciale.
VIII. Avantaje speciale acordate expertilor si membrilor organelor administrative si de
control ale societatilor implicate in divizare:
Proiectul de divizare se aproba de catre organelor administrative ale societatilor implicate in
divizare iar acestea renunta la numirea unui expert pentru evaluarea patrimoniului.
Avand in vedere aceste aspecte, nu se confera avantaje speciale ca urmare a procesului de
divizare.
IX. Data de la care tranzactiile societatilor divizate sunt considerate din punct de vedere
contabil ca apartinand societatilor care participa la divizare:
Operaţiunile efectuate cu ocazia divizarii se vor evidenţia în contabilitatea societăţilor care au
participat la procesul de divizare.
Societatatile care participa la divizare vor respecta normele în vigoare privind reflectarea în
contabilitate a operaţiunilor de divizare şi vor aplica tratamentul fiscal în conformitate cu Legea nr.
82/1991, republicată şi Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 dupa data inregistrarii acestora in
conformitate cu prevederie legale in vigoare.

X.
Descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate
fiecareia din societatile beneficiare:
Societtaea ABI
AUTOMOTION

Nr.

S.R.L.
inainte de
divizare
-

Societatea
ABI
HIDROPAWER
S..R.L.
inainte de
divizare
-

Societatea
ABI
AUTOMOTION

Societatea
ABI
HIDROPAWER
S.R.L.
dupa
divizare
-

S.R.L.
dupa divizare

Denumire element
A. ACTIVE IMOBILIZATE

rd.

I.
II.
III.

1
2
3
4

313592
1725763
781027

579
179873

313592
1570440
203807

579
335196
577220

2800382

180452

2087839

912995

5
6
7
8
9
10
11

1721878
999783

188998

1721878
999783

188998

743297
3464958

19535
208533

743297
3464958

19535
208533

6396309

346228

5959141

783396

12
13
14

-2931351
-110969

-137695
42757

2494183
-406344

-574863
338132

IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.
STOCURI
II.
CREANTE
III.
INV ESTITII PE TERMEN SCURT
IV.
CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS din care:
subventii pt. investitii
venituri inregistrate in avans
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL, din care
Capital subscris varsat
Capital subscris nevarsat
parti sociale proprii
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE
IV.Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (A)
SOLD C
SOLD D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR
SOLD C
SOLD D
VII.
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL

29725

-

29725

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29

202000

9000

201000

10000

377898

0

83522

294375

0

0

0

69122

147312

69122

30

147312

31
32

573279

102879

102879
573279

-140694

42757

-431269

338132

Patrimoniul public

33
34
35

CAPITALURI - TOTAL

36

-140694

42757

-431269

338132

XI. Repartizarea catre asociatii societatilor participante la divizare, de parti sociale si
criteriul pe baza caruia se face repartizarea:
-Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv (la valoarea contabilă, conform hotărârii
asociaţilor) a societăţilor participante potrivit Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, republicată, a normelor
şi reglementărilor contabile, înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, efectuate cu acestă
ocazie;
-Evaluarea globală a societăţilor: Pe baza bilanţurilor contabile s-a procedat la evaluarea
societăţilor intrate în divizare prin metoda activului net: Activul net contabil, respectiv patrimoniul net,
potrivit formulei: Activul net contabil = Total active - Total datorii; Aport net = Activul net contabil.
-Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare:
-Impartirea elementelor de activ si pasiv ale societatii care se divizeaza, se transmit societatii
beneficiare pe baza procesului verbal privind procedura de predare primire a elementelor patrimoniale
astfel:
Activul si pasivul la data de 30.06.2016:
◊ Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L.:
Active totale 6.285.340 lei, din care: Active imobilizate 2.820.382 lei din care imobilizari
corporale in valoare de 1.725.763 lei, imobilizari necorporale in valoare de 313.592 lei imobilizari
financiare in valoare de 781.027 lei, active circulante 3.464.958 lei, formate din stocuri de 1.721.878
lei, creante 999.783 lei, disponibilitati banesti de 743.297 lei.
Pasive totale: 6.285.340 lei, din care: capitaluri si rezerve 579.897 lei, rezultatul reportat
(pierdere) in suma de 147.312 lei, rezultatul curent pierdere, in suma de 573.279 lei, datorii care
trebuie platite pana la un an in valoare de 6.396.309 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de 12 luni 29.725 lei.
◊ Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L.:
Active totale 388.985 lei, din care: Active imobilizate 180.452 lei din care imobilizari corporale
in valoare de 179.873 lei, imobilizari necorporale in valoare de 579 lei imobilizari financiare in valoare
de 0 lei, active circulante 208.533 lei, formate din stocuri de 0 lei, creante 188.998 lei, disponibilitati
banesti de 19.535 lei, cheltuieli in avans de 0 lei.
Pasive totale: 388.985 lei, din care: capitaluri si rezerve 9.000 lei, rezultatul reportat (pierdere)
in suma de 69.122. lei, rezultatul curent – profit, in suma de 102.879 lei, provizioane 0 lei, datorii care
trebuie platite pana la un an in valoare de 346.228 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare
de 12 luni 0 lei.
Activul si pasivul dupa data de divizarii:
◊ Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L.:
Active totale 5.552.797 lei, din care: Active imobilizate 2.087.839 lei din care imobilizari
corporale in valoare de 1.570.440 lei, imobilizari necorporale in valoare de 313.592 lei imobilizari
financiare in valoare de 203.807 lei, active circulante 3.464.958 lei, formate din stocuri de 1721.878
lei, creante 999.783 lei, disponibilitati banesti de 743.297 lei, cheltuieli in avans de 0 lei.
Pasive totale: 5.552.797 lei, din care: capitaluri si rezerve 284.522 lei rezultatul reportat
(pierdere) in suma de 147.312 lei, rezultatul curent- pierdere, in suma de 573.279 lei, datorii care
trebuie platite pana la un an in valoare de 5.959.141 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de 12 luni 29.725 lei.

◊ Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L.:
Active totale 1.121.528 lei, din care: Active imobilizate 912.995 lei din care imobilizari
corporale in valoare de 335.196 lei, imobilizari necorporale in valoare de 579 lei imobilizari financiare
in valoare de 577.220 lei, active circulante 208.533 lei, formate din stocuri de 0 lei, creante 188.998
lei, disponibilitati banesti de 19.535 lei, cheltuieli in avans de 0 lei.
Pasive totale: 1.121.528 lei, din care: capitaluri si rezerve 304.375 lei, rezultatul reportat –
pierdere in suma de 69.122 lei, rezultatul curent – profit, in suma de 102.879 lei, datorii care trebuie
platite pana la un an in valoare de 783.396 lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 12
luni 0 lei;
Concluzie:
Din total active in valoare de 6.285.340 lei apartinand Societatii ABI AUTOMOTION S.R.L.,
se vor transmite catre Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. 732.543 lei (vor ramane active in
valoare de 5.552.797 lei). Nu se transmit elemente de pasiv aferente bugetului consolidat al statului
(societatile nu transmit datorii aferente bugetului consolidate al statului).
La total active in valoare de 388.985 lei apartinand Societatii ABI HIDROPOWER S.R.L.
aceasta va prelua din divizare active in valoare de 732.543 lei de la Societatii ABI AUTOMOTION
S.R.L., valoare activelor dupa divizare vor fi 1.121.528 lei.
Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L., din total active in valoare de lei 6.285.340 lei va
transmite catre Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L. active in valoare de 732.543 lei (vor ramane
active in valoare de 5.552.797 lei reprezentand :
- Garantie Apele Romane in valoare de 577.220 lei din investitii financiare, constituita in
cuantumul si termenele prevazute de Ordinul nr. 980/2011 pentru blocare amplasament si
garantie de buna executie pentru Contractele de inchiriere nr. 14 M/2012 si 15M/2012 cu
actele aditionale aferente;
- Investitii in curs in valoare de 155.323. lei reprezentand lucrari de racordare la Sistemul
Energetic National conform Contract de racordare nr. 673 din 10.02.2014.
Ambele active, care se vor transmite catre Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L., sunt o
componenta a unui proiect de investitii amplu care necesita o finantare masiva, reprezinta active fictive
pana la darea in folosinta a proiectului; Divizarea fiind o cale de accesare finantari si de delimitare a
activitatilor comerciale de cele de investitii in proiecte de productie.
Pasivele transmise de Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L., din total pasive in valoare de
lei 6.285.340 lei se constituie din:
- Contul 462 Societatea ABI SHOP S.R.L. cu sediul social in Deva, str. Simion Barnutiu, nr.
29, jud. Hunedoara, inmatriculata la ONRC sub nr. J20/118/2014, cod unic de înregistrare
RO 3254380 cu suma de 385.171 lei;
- Contul 462 Societatea ARI ROPLATI S.R.L. cu sediul social in Deva, str. Simion Barnutiu,
nr. 29, jud. Hunedoara, inmatriculata la ONRC sub nr. J20/66/2014, cod unic de înregistrare
RO 32710782 cu suma de 30.182 lei;
- Contul 4551 asociatul BOCEA ADRIAN-MIHAI cu suma de 21.815 lei;
- Contul 106 Rezerve cu suma de de 294.375 lei;
- Contul de capital social participatia asociatului BOCEA ADRIAN-MIHAI cu suma de 1.000
lei.
Repartizarea personalului:
Drepturile ce se acorda salariatilor sunt cele prevazute in contractele individuale de munca.

XII. Aspecte care prezintă interes pentru divizare:
Divizarea se face in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, art. 238, alin. 1. 2 si
3; necesitatea este impusa in principal de factori organizatorici prin hotararea membrilor asociati din
data de 30.06.2016.
Puncte slabe: organizare manageriala; dispunerea activitatilor de exploatare.
Divizarea societatii Societatii ABI AUTOMOTION S.R.L. se impune ca necesitate din motive
de ordin:
- economic: societatile participante la divizare isi pastreaza statutul social si posibilitatile de
afirmare pe piata, asumandu-si implicatiile concurentei;
- societatile participante la divizare vor avea fiecare un potential economic, cu posibilitati de
actiune dar si implicatii de natura afirmarii pe piata;
- managerial: societatile participante la divizare vor putea functiona independent nefiind norme
de utilitati comune; cai de acces sau servicii; hotararea de a actiona independent; se va accentua cadrul
concurential; aplicarea creative a deciziilor manageriale; creste oportunitatea actului decisional;
drepturile ce se acorda salariatilor sunt cele prevazute in contractele individuale de munca.

Societatea ABI AUTOMOTION S.R.L.
Asociati:

○ BOCEA MIHALACHE

○ BOCEA ADRIAN-MIHAI

Societatea ABI HIDROPOWER S.R.L.
Asociati: ○ BOCEA ALEXANDRU-MARIAN

○ BOCEA ADRIAN-MIHAI

