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1. Introducere

Având în vedere :
 Hotărârea Adunării generale a asociaților societății MAVI LOGISTIC RENT SRL nr. 1
din data de 11.11.2019, prin care se aprobă în principiu fuziunea
 Hotărârea Adunării generale a asociaților societății MAVI M.V. RENT SRL nr. 1 din data
de 11.11.2019, prin care se aprobă în principiu fuziunea
În temeiul dispozițiilor :
 Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare „Legea Societăților”
 Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
„Legea Contabilității”
 Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile
financiare anuale consolidate, denumit în continuare „Ordinul 1802/2014”
 Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune,
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a
unor asociaţi din cadrul societăţilor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în
continuare „Ordinul 897/2015”
 Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
denumită în continuare „Codul Fiscal”
 Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
și capitalurilor proprii, denumit în continuare „Ordinul 2861/2009 ”
Asociații societăților implicate în fuziune MAVI LOGISTIC RENT SRL și MAVI M.V.
RENT SRL au hotărât și aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbție a MAVI M.V.
RENT SRL („Societatea Absorbită”) de către MAVI LOGISTIC RENT SRL
(„Societatea Absorbantă”) și au mandatat administratorii acestora cu întocmirea
prezentului proiect de fuziune („Proiectul de fuziune”)
Fuziunea își va produce efectele juridice la „Data efectivă a Fuziunii” care reprezintă
prima zi din luna imediat următoare când proiectul de fuziune a fost aprobat de către
instanță prin hotărârea judecătorească.
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2. Denumirea, forma, sediul și alte elemente de identificare ale
societăților implicate în fuziune
2.1. Societatea absorbită : MAVI M.V. RENT SRL
Forma juridică : persoană juridică română, constituită în forma societății cu răspundere
limitată
Denumire : MAVI M.V. RENT SRL
Sediul social : Municipiul Codlea, Strada CETĂŢII, Nr. 2, cam.3, Județul Braşov
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J8/565/2013
Cod unic de înregistrare : 31470673
Durata de funcționare : nelimitată
Capital social : 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare
Obiect principal de activitate : 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi
echipamente pentru construcţii
Structura deținerii capitalului social la data întocmirii proiectului de fuziune
Asociați

Părți sociale

Valoare nominala

Capital

Procente

social

capital

CIURLEA
MARIUS-GEORGE

10

10

100

50%

VLĂDĂREANU
VICTOR-BOGDAN

10

10

100

50%

2.2. Societatea absorbantă : MAVI LOGISTIC RENT SRL
Forma juridică : persoană juridică română, constituită în forma societății cu răspundere
limitată
Denumire : MAVI LOGISTIC RENT S.R.L.
Sediul social : Oraşul Ghimbav, Str. ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 346, camera 3, Județul
Braşov
Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J8/2686/2019
Cod unic de înregistrare : 41538180
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Durata de funcționare : nelimitată
Capital social : 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare
Obiect principal de activitate : 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi
echipamente pentru construcţii
Structura deținerii capitalului social la data întocmirii proiectului de fuziune
Asociați

Părți sociale

Valoare nominala

Capital

Procente

Social (RON) capital
CIURLEA
MARIUS-GEORGE

10

10

100

50%

VLĂDĂREANU
VICTOR-BOGDAN

10

10

100

50%

3. Fundamentarea și condițiile fuziunii. Efectele fuziunii

3.1. Temeiul legal
Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 din
Legea Societăților, în baza Hotărârii Adunării generale a asociaților nr. 1 din data de
11.11.2019 pentru societatea MAVI LOGISTIC RENT SRL și în baza Hotărârii Adunării
generale a asociaților nr. 1 din data de 11.11.2019 pentru societatea MAVI M.V. RENT SRL

3.2. Modalitatea de realizare a fuziunii. Efectele fuziunii
Fuziunea se va realiza în modalitatea prevăzută la art.238 alin. 1 lit. a din Legea 31/1990
prin absorbția societății MAVI M.V. RENT SRL de către societatea MAVI LOGISTIC RENT
SRL.
Fuziunea se face cu transmiterea integrală (universală) a patrimoniului Societății Absorbite
către Societatea Absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile, inclusiv cele fiscale, pe care le
are Societatea Absorbită, în starea care se află, la Data efectivă a Fuziunii. Societatea
Absorbantă va dobândi toate drepturile (inclusiv drepturile de creanță, de proprietate, de
proprietate intelectuală și/sau proprietate industrială etc.) și va fi ținută să respecte toate
obligațiile Societății Absorbite în cadrul procesului de fuziune, precum și ulterior acestui
proces, în calitatea sa de succesor universal.
În urma procesului de fuziune, Societatea Absorbită își va înceta existența, pierzându-și
personalitatea juridică și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată de la Oficiul
Registrului Comerțului unde este înmatriculată.
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Din punct de vedere contabil, elementele bilanțiere vor fi preluate de către Societatea
Absorbantă la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea Societății
absorbite conform metodei activului net. Activele și pasivele Societății Absorbite sunt
considerate ale Societății Absorbante începând cu Data Efectivă a Fuziunii.
Întrucât există identitate de elemente în ceea ce privește asociații celor două societăți,
cuantumul capitalului social și deținerea lui în procente de de 50%-50% de către fiecare
dintre cei doi asociați, nu vor fi emise noi părți sociale, structura de participare la capitalul
social și la beneficiile și pierderile Societății Absorbante rămânând neschimbată.

3.3. Data efectivă a fuziunii
În conformitate cu prevederile art. 249 lit. b din Legea Societăților, părțile stabilesc de
comun acord că fuziunea Societăților va produce efecte începând cu prima zi din luna
imediat următoare celei în care proiectul de fuziune a fost aprobat de către instanță prin
hotărârea judecătorească.
Aceasta va fi considerată și data de la care tranzacțiile Societății Absorbite vor fi
considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Societății Absorbante („Data
efectivă a Fuziunii”)

3.4. Fundamentarea economică și condițiile fuziunii
Ambele societăți au același obiect de activitate, respectiv activitatea de închiriere cu mașini
și echipamente de construcții.
Având în vedere activitatea desfășurată de cele două Societăți implicate în procesul de
fuziune, precum și situațiile financiare ale acestora, fundamentarea fuziunii este susținută
cu argumente strategice, economice și manageriale, după cum urmează :
Condițiile actuale de piață, factorii economici și extra-economici cu impact asupra
mediului de afaceri
Îmbunătățirea poziției financiare de piață, prin unirea patrimoniilor celor două
societăți
Realizarea unor proiecte pe baza experienței tehnice și profesionale a Societății
Absorbite cu efecte benefice în viitor asupra profitabilității Societății Absorbante
Similitudinea activităților desfășurate între Societățile implicate în fuziune
Fuziunea va contribui la o mai buna alocare și utilizare a resurselor umane
Experiența celor două societăți va determina în urma fuziunii o minimalizare a
riscurilor tehnice, operaționale și financiare, în cadrul proiectelor viitoare, în care se
va angrena Societatea Absorbantă
Prin urmare din fuziunea celor două societăți implicate va exista o dezvoltare în
următoarele direcții :
i.
ii.

La nivel de clienți, prin similitudinea portofoliului de clienți din cadrul aceluiași
domeniu de activitate
La nivel strategic, prin dezvoltarea în aceași direcție și unificarea canalelor de
vânzare a celor două echipe
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iii.
iv.
v.
vi.

La nivel operațional, prin eficientizarea actului managerial și administrativ, fapt
datorat identității asociaților și procentelor deținute în cadrul celor două societăți
Fluidizarea procesului de execuție prin formarea unei structuri unice la nivel
operațional în care să fie angrenate toate resursele actuale ale celor două societăți
Creșterea eficienței operaționale și implicit reducerea costurilor acestora
Fuziunea va avea drept urmare și reducerea costurilor privind serviciile contabile

4. Informații financiar contabile
4.1. Metode
Elementele de activ și pasiv ale fiecărei Societăți implicate în fuziune au fost evaluate la
valorile înscrise în bilanțurile de fuziune, respectiv la data de 30.09.2019, conform metodei
activului net. Metoda prevede preluarea elementelor bilanțiere de către Societatea
Absorbantă la valoarea la care acestea au fost evidențiate în contabilitatea Societății
Absorbite.

4.2. Situațiile financiare de fuziune
Pentru realizarea fuziunii au fost luate în considerare situațiile financiare la data de
30.09.2019 pentru ambele societăți implicate în fuziune, întocmite în conformitate cu
reglementările contabile în vigoare, respectiv Legea 82/1991 și Ordinul 1802/2014

4.3. Stabillirea și evaluarea activului și pasivului societăților implicate
în procesul de fuziune
Pentru determinarea valorii activului net al fiecărei Societăți implicate în fuziune, s-a
efectuat inventarierea elementelor de activ și pasiv a societăților care fuzionează.
Societatea Absorbită transmite către Societatea Absorbantă întregul său patrimoniu cu
toate drepturile și obligațiile, cât și cu toate raporturile contractuale în desfășurare.
Activul net al fiecărei societăți participante la fuziune s-a determinat ca diferență între
totalul activului și totalul datoriilor, pe baza bilanțurilor contabile la data de 30.09.2019,
activ net acceptat de cele două societăți care fuzionează ca fiind reflectarea fidelă a
inventarului societăților respective.
Pentru cele două societăți participante la fuziune, activul net s-a calculat în baza
înregistrărilor din contabilitate, preluate în situațiile financiare întocmite la data de
30.09.2019.
Activul net al Societății Absorbante la data de 30.09.2019 are valoarea de 200 lei, iar
activul net al Societății Absorbite la data de 30.09.2019 are valoarea de 3.396.644 lei,
conform datelor de mai jos :
Pagină 7 din 12

DATA DE REFERINȚĂ ÎN
CALCULUL INDICATORILOR
FUZIUNII 30.09.2019
MAVI
LOGISTIC
MAVI MV RENT
ABSORBANTA ABSORBITA

BILANT

1.ACTIVE IMOBILIZATE

657

2185528

IMOB NECORPORALE

657

642

IMOBILIZARI CORPORALE

2184886

IMOBILIZARI FINANCIARE
2.ACTIVE CIRCULANTE

543

1348399

STOCURI

0

981

CREANTE

0

766341

543

581077

0

2526

1000

139809

5.PROVIZIOANE

0

0

6.VENITURI IN AVANS

0

0

7.CAPITALURI PROPRII

200

3396644

CAPITAL SOCIAL

200

200

REZERVE LEGALE

0

40

REZULTATUL REPORTAT

0

2423452

PROFIT

0

972952

200

3396644

CASA SI CONTURI LA BANCI
3.CHELTUIELI IN AVANS
4.DATORII

ACTIVE NETE

Stingerea pasivului Societății Absorbite se va face prin preluarea acestuia de către
Societatea Absorbantă ca efect al fuziunii, pe baza Protocolului de predare-primire
întocmit, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și cu declarația administratorului
Societății Absorbite privind stingerea pasivului societății (Anexa 2)
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5.

Condițiile fuziunii

5.1. Condițiile alocării de părți sociale la societatea absorbantă
În urma fuziunii, deoarece asociații celor două Societăți sunt în număr de doi și sunt
identici, părțile sociale deținute de aceștia la fiecare dintre Societățile implicate în fuziune
sunt 50%-50%, cuantumul capitalului social la cele două Societăți este identic iar
deținerea acestuia de către fiecare asociat este de 50%-50% , nu vor fi emise noi părți
sociale, structura de participare la capitalul social și la beneficiile și pierderile Societății
Absorbante rămânând neschimbată, nemaifiind necesar calculul condițiilor alocării de părți
sociale la societatea absorbantă.

5.2. Rata de schimb a părților sociale
În urma fuziunii, deoarece nu au fost emise noi părți sociale la societatea absorbantă,
administratorii nu vor mai întocmi un raport referitor la rata de schimb a părților sociale.

5.3. Prima de fuziune
Prima de fuziune are valoarea activului net al Societății Absorbite, respectiv 3.396.644 lei

5.4. Data de la care părțile sociale dau deținătorilor dreptul de a
participa la beneficii
Deoarece nu au fost emise părți sociale la societatea absorbantă, aspect explicitat
anterior, nu poate fi vorba despre data de la care părțile sociale dau deținătorilor dreptul
de a participa la beneficii.

5.5. Capitalurile proprii ale societăților în urma fuziunii

RON
200

RON
200

După Fuziune
Societate absorbantă
MAVI LOGISTIC RENT
SRL
RON
200

0
0
0
0
200
20
10

0
40
2423452
972952
3396644
20
10

3396644
0
0
0
3396844
20
10

Înainte de fuziune
Societate absorbantă
Societate absorbită
MAVI LOGISTIC RENT SRL
MAVI M.V. RENT SRL

Capital subscris si
varsat
Prima de fuziune
Rezerve legale
Rezultatul reportat
Profit sau pierdere
Total
Nr. părți sociale
Valoare nominală
părți sociale
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5.6. Situația patrimoniului Societăților înainte și după fuziune
Situația bilanțurilor celor două societăți înainte și după fuziune este sintetizată în următorul
tabel :

BILANT

DATA EFECTIVA A
FUZIUNII

DATA DE REFERINȚĂ 30.09.2019
MAVI LOGISTIC
RENT
MAVI MV RENT
ABSORBANTA
ABSORBITA

MAVI LOGISTIC
ABSORBANTA

1.ACTIVE IMOBILIZATE

657

2185528

2186185

IMOB NECORPORALE
IMOBILIZARI
CORPORALE
IMOBILIZARI
FINANCIARE

657

642

1299

2184886

2184886

0

0

0

543

1348399

1348942

STOCURI

0

981

981

CREANTE
CASA SI CONTURI LA
BANCI

0

766341

766341

543

581077

581620

0

2526

2526

1000

139809

140809

5.PROVIZIOANE

0

0

0

6.VENITURI IN AVANS

0

0

0

7.CAPITALURI PROPRII

200

3396644

3396844

CAPITAL SOCIAL

200

200

200

PRIMA DE FUZIUNE

0

0

3396644

REZERVE LEGALE

0

40

0

REZULTATUL REPORTAT

0

2423452

0

PROFIT

0

972952

0

200

3396644

3396844

2.ACTIVE CIRCULANTE

3.CHELTUIELI IN AVANS
4.DATORII

ACTIVE NETE

0
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6. Drepturi și avantaje speciale acordate
Ca urmare a fuziunii nu se acordă nici un fel de drepturi și avantaje speciale.

7. Alte date de interes legate de fuziune
Societatea Absorbantă MAVI LOGISTIC RENT SRL va răspunde pentru păstrarea
și arhivarea documentelor justificative și ale registrelor de contabilitate ale Societății
Absorbite, care își va înceta existența.
Eventualele cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Societatea
Absorbită MAVI M.V. RENT SRL este parte vor continua prin preluarea calității
procesuale de către Societatea Absorbantă MAVI LOGISTIC RENT SRL. De
asemenea toate contractele în derulare vor fi preluate de către Societatea
Absorbantă.
Actul Constitutiv al Societății Absorbante nu va suferi nicio modificare.
Prezentul Proiect de fuziune a fost întocmit de către administratorii societăților implicate în
fuziune, prin departamentele de specialitate existente, precum și prin consultanții de
specialitate ai acestora.
Costurile și cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de către care Societatea
Absorbită.
Prezentul Proiect de Fuziune va fi publicat pe site-ul ONRC și pe pagina de internet a
societății MAVI LOGISTIC RENT SRL, www.utilaje-mavi.ro

În considerarea celor de mai sus, părțile au fost de acord cu prezentul Proiect de Fuziune
care a fost semnat astăzi 12.11.2019, în patru exemplare originale.
Prezentul Proiect de Fuziune conține următoarele Anexe :
 Anexa 1A - Hotărârea adunării generale a asociaților MAVI LOGISTIC RENT SRL
 Anexa 1B - Hotărârea adunării generale a asociaților MAVI M.V. RENT SRL
 Anexa 2 - Declarația societății MAVI M.V. RENT SRL, cu privire la modul de stingere
a pasivului
 Anexa 3 - Declarația societății MAVI LOGISTIC RENT SRL privitoare la publicarea
proiectului de fuziune
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Prezentul Proiect de Fuziune contine 12 pagini fără anexe și 16 pagini cu anexe.

MAVI LOGISTIC RENT SRL

MAVI M.V. RENT SRL

Prin: Ciurlea Marius-George

Prin: Ciurlea Marius-George

Prin: Vlădăreanu Victor-Bogdan

Prin: Vlădăreanu Victor-Bogdan
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