
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbţie a 

 Societăţii „ Parc Industrial Bărcănești ” S.A. de către  

Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A. 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al 

Consiliului Judeţean Prahova precum și  Raportul  comun nr.20046/27.10.2015  al 

Direcției Patrimoniu și  al Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice, Monitor 

Oficial, ATOP prin care se propune aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbţie a 

Societăţii „ Parc Industrial Bărcănești ” S.A. de către  Societatea Comercială „Ploiești 

Industrial Parc” S.A.; 

 -  Prevederile art. 238 alin. (1) lit. a), art. 241, art. 242, art. 246 alin. (1), art. 249 

lit. b), art. 250 alin. (1), lit. a), c), alin. (2) din Legea  societăţilor nr.31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actelor Constitutive ale 

Societăţii „ Parc Industrial Bărcănești ” S.A. și ale  Societății  Comerciale „Ploiești 

Industrial Parc” S.A.; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(2), lit.b) şi d), art.97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

     

                                Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă, de principiu, fuziunea prin absorbţie a Societăţii „Parc Industrial 

Bărcănești” S.A., cu acţionar  majoritar Consiliul Judeţean Prahova, de către Societatea 

Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A., cu acţionar unic - Consiliul Judeţean 

Prahova. 

Art.2 Se împuternicesc reprezentanţii Consiliului judeţean Prahova în Adunările 

generale ale acţionarilor la Societatea „Parc Industrial Bărcănești” S.A. și la Societatea 

Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A.  să îndeplinească procedurile prevăzute de 

lege pentru fuziunea menționată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor  interesate. 

              

                                                                   PREŞEDINTE, 

                Mircea Cosma 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                     SECRETAR, 

                                                                                    Mihail Pavel 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

     Companiile  străine  care  vor  să -şi  dezvolte  afacerile  în  judeţul  Prahova  sunt  

interesate de găsirea unor locaţii corespunzătoare din punct de vedere al accesului facil 

la infrastructura rutieră, feroviară şi de utilităţi. 

    Parcurile  industriale  reprezintă  soluţia  optimă  pentru  stimularea  investiţiilor  în 

aproape  toate  ramurile  economice,  prin  dezvoltarea întreprinderilor şi crearea de  noi 

locuri de muncă. 

    Prin  Hotărârea  nr.144/2013 a  fost  înfiinţată  Societatea ,,  Parc  Industrial 

Bărcăneşti” S.A., şi , totodată, au fost aprobate: 

                         -actul constitutiv al societăţii,  

                         -capitalul social al acesteia,  

                         -numirea  reprezentanţilor  Consiliului  judeţean  Prahova  în  Adunarea  

generală  a acţionarilor şi a directorului general al societăţii, 

                         -componenţa primelor organe de administrare şi de control. 

     În vederea respectării cerinţei  prevăzute de  prevederile  art.10 alin.3  din  Legea  

nr.31/1990, precum și a îndeplinirii obligației prevăzute în hotărârea de înființare a 

Societății ,,Parc  Industrial Bărcăneşti” S.A. cu  privire  la completarea numărului de 

acţionari ,  în  termen  de  9  luni  de  la  data adoptării acesteia, Consiliul  judeţean  

Prahova a  aprobat prin Hotărârea  nr.179/2014  participarea Municipiului  Ploieşti  la  

capitalul  social  al  Societăţii ”Parc  Industrial Bărcăneşti” S.A.în calitate de acţionar. 

Fuziunea ce se propune, se va realiza prin absorbţia Societăţii „Parc Industrial 

Bărcăneşti” S.A. către Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A., ambele 

societăţi având ca acţionar , Consiliul Judeţean Prahova. 

La  momentul realizării fuziunii, Societatea  „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A. - 

societatea absorbită, se dizolvă fără a intra în lichidare, conform art. 238 alin.1 din 

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 

transferă totalitatea patrimoniului său către Societatea Comercială „Ploiești Industrial 

Parc” S.A. - societatea absorbantă. 

  Ca urmare, Societatea „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A.  îşi încetează existenţa, 

aceasta urmând să fie radiată din Registrul Comerţului unde este înmatriculată. 

 Operaţiunea de fuziune va avea ca efect reducerea considerabilă a costurilor 

administrative şi operaţionale, cu implicaţii asupra profitabilităţii societăţii, ceea ce va 

conduce la majorarea surselor proprii de finanţare a investiţiilor absolut necesare pentru 

modernizarea bazei materiale. 

Prin reducerea costurilor administrative se întelege reducerea costurilor privind 

managementul, prin reducerea numărului de administratori şi reducerea personalului 

administrativ.  

 

 

 



 

 

În consecinţă, fuziunea prin absorbţie de către Societatea Comercială „Ploiești 

Industrial Parc” S.A.  a  Societăţii „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A. este de natură să 

asigure: 

 condiţiile pentru o mai bună folosire a resurselor; 

 sporirea rentabilităţii activităţii şi a capacităţii concurenţiale; 

 construcţia unei societăţi comerciale mai puternice şi eficiente din punct de 

vedere economic şi financiar; 

 îmbunătăţirea managementului societar, care datorită fuziunii poate deveni mai 

dinamic, orientat  spre conducerea unei singure societăţi. 

 

Faţă de cele expuse mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 

supunem spre aprobare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

                      Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
DIRECȚIA PATRIMONIU             

Nr. 20046/27.10.2015 

 

 

R A P O R T 

 

În conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea  societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fuziunea este 

operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare 

şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către 

acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă.  

Prin Hotărârile nr.12/5.10.2015 a Consiliului de administrație, respectiv  

nr.3/7.10.2015 a Adunării generale a acționarilor Societății „Parc Industrial Bărcăneşti” 

S.A. , ca urmare a analizei  situației economico-financiare a societății se propune 

prezentarea Consiliului județean Prahova a variantelor de  soluționarea a problemelor 

economice și financiare ale societății, una dintre aceste fiind fuziunea cu altă societate. 

Fuziunea ce se propune, se va realiza prin absorbţia Societăţii  „Parc Industrial 

Bărcăneşti” S.A.  de către Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A.. 

Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societăţii absorbite 

către societatea absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care le are în starea în 

care se află la data fuziunii. Societatea absorbantă va dobândi drepturile şi va fi ţinută de 

obligaţiile societăţii absorbite în cadrul procesului de fuziune. 

La  momentul realizării fuziunii, Societatea  „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A. - 

societatea absorbită se dizolvă fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea 

patrimoniului său către Societatea Comercială „Ploiești Industrial Parc” S.A. - 

societatea absorbantă.  

Ca urmare, Societatea  „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A. îşi încetează existenţa, 

aceasta urmând să fie radiată din registrul comerţului unde este înmatriculată.  

          În raport cu cele precizate mai sus, considerăm legal prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                              ŞEF SERVICIU, 

          Barbălată Livia                                                      Tincă Alina Georgiana 

 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,                                                         

RELAŢII PUBLICE, MONITOR 

OFICIAL, ATOP 


