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1. PREAMBUL 
Având în vedere: 

– Hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 4/20.03.2020 a Societăţii XIBIT S.R.L. 
persoană juridică română înmatriculată cu nr. J8/1797/2006, cod unic de înregistrare 
18893250, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 2, ap. 19, 
jud. Brașov; 
– Hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 3/20.03.2020 a Societăţii OAKI CLUB BIA  
S.R.L.,  persoană juridică română înmatriculată cu nr. J8/906/2014, cod unic de înregistrare 
33271197, cu sediul social în Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 3, ap. 19, 
jud. Brașov,  

si cu respectarea dispoziţiilor legale ale: 
• Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial din 
29.01.1998, astfel cum a fost modificată şi completată la zi (Legea societăţilor 
comerciale). 
• Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 26.08.2002, 
aşa cum a fost modificată şi completată la zi (Legea contabilităţii) 
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor 
privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi 
retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale, publicat în 
Monitorul Partea I nr. 1012 din 03.11.2004 (Normele metodologice privind fuziunea) 
• Legea 297/2004 privind piaţa de capital, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
571/29.06.2004 
• Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 
30.04,1996, astfel cum a fost completată şi modificată la zi 
• Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizat 2019 
• Legea 53/2003 privind Codul Muncii actualizat 2019 

 
asociaţii celor două societăţi au hotărât şi aprobat în unanimitate: 
 

1. fuziunea prin absorbţie a Societăţii OAKI CLUB BIA  S.R.L., în calitate de 
societate absorbită, de către Societatea XIBIT S.R.L. în calitate de societate 
absorbantă. 

2. renunţarea la examinarea proiectului de fuziune de către un expert desemnat şi la 
raportul prezentat de acest expert, în temeiul art. 243, alin. (5) din Legea 31/1990. 

Data efectivă a fuziunii: data transmiterii efective a elementelor de activ şi de pasiv şi a 
înregistrării în Oficiul Registrului Comerţului. 

Data de referinţă a fuziunii: 20.03.2020. 
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2. DEFINIŢII 
Următorii termeni au fost utilizaţi în prezentul proiect având sensul dat în definiţiile de 

mai jos: 
• Fuziunea“ - este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc 

atât transmiterea elementelor de activ şi de pasiv la una dintre societăţi (fuziune prin 
absorbţie) sau înfiinţarea unei noi societăţi comerciale în scopul desfăşurării comune a 
activităţii (fuziune prin contopire). 

• Societate absorbantă“ - Societatea care va prelua patrimoniul societăţii absorbite 
urmând să ofere în schimb asociatilor acestei societăţi parti sociale proprii. 

• Societatea absorbită“- Societate al cărei patrimoniu se transmite în universalitatea sa 
societăţii absorbante şi care după efectuarea operaţiunii de fuziune se va dizolva şi îşi va 
pierde personalitatea juridică. 

• Data fuziunii“ - data transmiterii efective a elementelor de activ şi de pasiv şi a 
înregistrării în Oficiul Registrului Comerţului. 

 
3. FORMA, DENUMIREA ŞI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR 

COMERCIALE PARTICIPANTE LA FUZIUNE 
3.1. Societatea absorbantă: XIBIT  S.R.L., persoană juridică română având sediul social în 

Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 2, ap. 19, jud. Brașov, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J8/1797/2006, cod unic de înregistrare 18893250, 
reprezentată de Breazu Iuliana-Alina, în calitate de Administrator şi reprezentant legal. 

• Forma societăţii: societate cu răspundere limitată ( S.R.L.); 
• Denumirea societăţii: SC XIBIT S.R.L.; 
• Sediul social: Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 2, ap. 19, jud. 
Brașov; 
• Capitalul social: 220 lei 
• Obiect principal de activitate: 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  
• Structura asociaţilor înainte de fuziune la data de 20.03.2020: 
– Breazu Iuliana-Alina - asociat, deţine 9 părţi sociale în valoare totală de 90 lei, in 
proportie de 40,9%; 
–  Breazu Marius-Sebastian asociat, deţine 13 părţi sociale în valoare totală de 130 lei, 
in proportie de 59,1%. 
 

3.2. Societatea absorbită: OAKI CLUB BIA S.R.L., persoană juridică română, având sediul 
social în Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 3, ap. 19, jud. Brașov, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J8/906/2014, cod unic de înregistrare 
33271197, reprezentată de Breazu Iuliana-Alina, în calitate de administrator şi reprezentant 
legal. 

• Forma societăţii: societate cu răspundere limitată (- S.R.L.); 
• Denumirea societăţii: OAKI CLUB BIA S.R.L.; 
• Sediul social: Municipiul Brașov, str. ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 3, ap. 19, jud. 
Brașov; 
• Capitalul social: 200 lei 

https://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=R&diviz=93&id=932
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• Obiect principal de activitate: 9329 -  Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  
• Structura asociaţilor înainte de fuziune la data de 20.03.2020: 
- Breazu Iuliana Alina – asociat, detine 9 parti sociale in valoare totala de 90,00 lei, in 
proportie de 40,9%. 
- Breazu Marius-Sebastian asociat, deţine 13 părţi sociale în valoare totală de 130 lei, 
in proportie de 59,1%. 
 

4. FUNDAMENTAREA ŞI CONDIŢIILE FUZIUNII PRIN ABSORBŢIE 
4.1 Temei legal - Fundamentare juridică 
In conformitate cu art. 239 din Legea 31/1990, fuziunea dintre cele doua societati a fost 

hotarata de catre adunarile generale ale asociatilor ambelor societati, prin dizolvarea OAKI 
CLUB BIA SRL, fara a intra in lichidare și transferarea totalității patrimoniului către XIBIT  
SRL. 

Pentru evitarea oricărui dubiu în cazul în care orice activ sau pasiv al societății absorbite 
OAKI CLUB BIA S.R.L  nu este menționat în proiectul de fuziune ca urmare a unei erori, 
omisiuni sau orice motiv, activul sau pasivul respectiv va fi considerat proprietatea societății 
absorbante XIBIT  S.R.L.  și va fi transferat acesteia în virtutea fuziunii. 

Avand in vedere ca cele doua societati sunt detinute de catre aceiasi asociati, acestia au 
hotarat ca nu sunt necesare rapoartele administratorilor cu privire la fuziune, prevăzut la art. 
2432 alin. 1 din Legea 31/1990 precum şi la comunicarea informaţii1or la alin. 4 al aceluiaşi 
articol, precum si ca nu sunt necesare examinarea Proiectului de către un expert numit de 
Oficiul Registrului Comerţului şi întocmirea unui raport în legătură cu acesta. 

In urma fuziunii, OAKI CLUB BIA  S.R.L isi va inceta existenta, pierzandu-si 
personalitatea juridica si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiata din Registrul 
Comertului.  

XIBIT SRL, in calitate de societate absorbanta, isi va mentine obiectul principal de 
activitate, precum si toate obiectele secundare de activitate, la care se vor adauga cele ale 
OAKI  CLUB  BIA  S.R.L,  in masura in care acestea nu se regasesc deja intre obiectele de 
activitate ale XIBIT SRL. 

 
4.2 Modalitatea de realizare a fuziunii. Efectele fuziunii 
Fuziunea se va realiza prin absorbţia Societăţii OAKI CLUB BIA S.R.L de către 

Societatea XIBIT S.R.L Efectele fuziunii se vor produce în temeiul art. 249 lit. b) din Legea 
31/1990, la data înregistrării în Registrul Comerţului a ultimei Decizii a asociaţilor. 

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. 

În cadrul procesului de fuziune, societatea absorbită OAKI CLUB BIA  S.R.L îşi va 
înceta existenţa pierzându-şi personalitatea juridică şi se va dizolva fără lichidare, urmând a fi 
radiată din Registrul Comerţului. 

https://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=R&diviz=93&id=932
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Societatea absorbantă XIBIT S.R.L. îşi va continua activitatea păstrându-şi forma 
juridică de societate cu răspundere limitată. Data de referinţă a fuziunii este 20.03.2020, 
respectiv la preluarea activelor şi pasivelor societăţii absorbite de către societatea absorbantă. 

În urma fuziunii Societatea Absorbantă XIBIT S.R.L. va avea ca obiect principal de 
activitate: 
– 9329 -  Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  

Obiectul de activitate al Societăţii Absorbante este completat cu celelalte activităţi care 
au legătură cu obiectul principal de activitate al Societăţii Absorbite OAKI CLUB BIA  S.R.L, 
şi anume: 
– 9329 -  Alte activitati recreative si distractive n.c.a. . 

După realizarea fuziunii, Societatea Absorbantă XIBIT S.R.L va fi guvernată în 
continuare de către legile din România. 
 

4.3 Fundamentarea economică şi condiţiile fuziunii 
Societăţile implicate în fuziune, XIBIT  S.R.L. şi OAKI CLUB BIA  S.R.L,  au aceeasi 

structura de conducere, care deţine controlul asupra celor două societăţi, acelasi obiect de 
activitate, astfel încât motivaţia fuziunii proiectate este aceea de a simplifica procesul 
decizional, de a fluidiza procesul de execuţie şi de a reduce costurile administrative, prin 
formarea unei structuri unice în care să fie angrenate toate forţele celor două societăţi implicate. 
De asemenea, prin fuziunea societăţilor se ajunge şi la o administrare şi gestionare mai buna a 
societăţii, ajungând ca munca şi activitatea desfăşurată să fie concentrate la un singur sediu 
social. 

Alături de motivaţia fuziunii de mai sus, la baza acesteia au stat următoarele raţiuni 
economice şi de strategie comercială: 
– se va eficientiza actul de decizie managerial; 
– concentrarea activităţii într-o singură societate; 
– fuziunea va contribui la o mai bună alocare a resurselor la nivelul Societăţii Absorbante; 
– unirea celor două patrimonii va duce la mărirea puterii financiare necesare contractării de 
credite bancare cu dobânzi mai mici, şi indirect efectuării de economii utile derulării în bune 
condiţii a activităţilor. 
 

5. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI 
SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE 

Patrimoniile fiecărei Societăţi implicate în fuziune sunt evidenţiate în situaţiile 
financiare de fuziune încheiate la data de 29.02.2020. 

5.1 Metode 
Elementele de activ şi de pasiv ale fiecăreia din Societăţile Implicate în Fuziune au fost 

evaluate la valorile înscrise în bilanţurile de fuziune, respectiv la data de 29.02.2020, conform 
metodei patrimoniale de evaluare. 
Bilanţul contabil de fuziune al XIBIT  S.R.L., precum şi cel al OAKI CLUB BIA  S.R.L,  au 
fost întocmite conform Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

https://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=R&diviz=93&id=932
https://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=R&diviz=93&id=932
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Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. 
 

5.2. SITUAŢIILE FINANCIARE DE FUZIUNE 
 
A. Activ net contabil al OAKI CLUB BIA  S.R.L 

Bilanţul contabil al S.C. OAKI CLUB BIA  S.R.L, la data de 29.02.2020 se prezintă astfel: 
ACTIV Nr. rd. Bilanţ la 29.02.2020 
I. Imobilizări necorporale 1 - 
II. Imobilizări corporale 2 3.867 
III. Imobilizări financiare 3 - 
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (RD. 01 + 02 + 03) 4 3.867 
I. Stocuri 5 - 
II. Creanţe 6 - 
III. Investiţii financiare pe termen scurt 7 - 

IV. Casa şi conturi la bănci 8 204.440 

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (RD. 05+06+07+08) 9 204.440 
Cheltuieli în avans (ct. 471) 10 - 
TOTAL ACTIV (RD. 04+09+10) 11 208307 
PASIV Nr. rd. Bilanţ la 29.02.2020 
I. Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la 1 an 12 1489 
II. Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de 1 an 13 - 
III. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 14 - 
IV. Venituri în avans (ct. 472, 131) 15 - 
DATORII - TOTAL (RD. 12+13+14+15) 16 1489 
I. Capital 17 220 
II. Prime de capital (ct. 104) 18 - 
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19 - 
IV. Rezerve (ct. 106) 20 - 
V. Rezultatul reportat (ct. 117) 21 208.003 
VI. Rezultatul exerciţiului financiar 22 - 1.405 
Repartizarea profitului (ct. 129) 23   
TOTAL CAPITALURI PROPRII 24 206.818 
TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25 208307 
Total activ-datorii (activ net contabil) (rd. 11-rd. 16) 26 206.818 
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B. Activ net contabil al XIBIT S.R.L. 
  Bilanţul contabil al XIBIT S.R.L., la data de 29.02.2020 se prezintă astfel: 
ACTIV Nr. rd. Bilanţ la 31.12.2018 
I. Imobilizări necorporale 1 - 
II. Imobilizări corporale 2 35.558 
III. Imobilizări financiare 3 - 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (RD. 01+02+03) 4 69.284 
I. Stocuri 5 22.845 
II. Creanţe 6 38.310 
III. Investiţii financiare pe termen scurt 7 - 
IV. Casa şi conturi la bănci 8 33.242 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (RD. 05+06+07+08) 9 94397 
Cheltuieli în avans (ct. 471) 10  9808 
TOTAL ACTIV (RD. 04+09+10) 11 173489 
PASIV Nr. rd. Bilanţ la 29.02.2020 
I. Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la 1 an 12 57488 
II. Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de 1 an 13 8291 
III. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 14 - 
IV. Venituri în avans (ct. 131+472) 15 - 
DATORII - TOTAL (RD. 12+13+14+15) 16 65779 
I. Capital 17 200 
II. Prime de capital (ct. 104) 18 - 
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105) 19 - 
IV. Rezerve (ct. 106) 20 40 
V. Rezultatul reportat (ct. 117) 21 73.893 
VI. Rezultatul exerciţiului financiar 22 33.597 
Repartizarea profitului (ct. 129) 23 - 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 24 107.710 
TOTAL PASIV (RD. 16+24) 25 173489 
Total activ - datorii (activ net contabil) (rd. 11-rd. 16) 26 107710 

 
6. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE 

DUPĂ FUZIUNE ŞI CONDIŢIILE ALOCĂRII DE PĂRŢI SOCIALE LA 
SOCIETATEA ABSORBANTĂ 

6.1. În urma fuziunii Societatea Absorbantă XIBIT S.R.L., va prelua de la Societatea 
Absorbită OAKI CLUB BIA  S.R.L,   22 de părţi sociale a 10 lei fiecare, respectiv 220 lei, 
capitalul social al Societăţii absorbante XIBIT S.R.L., devenind 440 lei. 

 
6.2. Structura asociaţilor şi capitalul social al XIBIT S.R.L., după fuziune: 
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Capitalul social total subscris şi integral vărsat de asociati este de 440 lei şi se divide în 
44 de părţi sociale, cu valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 44, distribuite 
asociaţilor astfel: 

- Breazu Iuliana Alina detine 18 părţi sociale în valoare totală de 180 lei, numerotate 
de la 1 la 18, participarea la capitalul social fiind de 41%; 
- Breazu Marius-Sebastian detine 26 părţi sociale în valoare totală de 260 lei, 
numerotate de la 18 la 44, participarea la capitalul social fiind de 59%; 
6.3. Sediul social al XIBIT S.R.L., după fuziune: Municipiul Brașov, str. 

ALBATROSULUI, nr. 6, cam. 2, ap. 19, jud. Brașov; 
6.4. Domeniul principal de activitate după fuziune: 

Activitate principală: – 9329 -  Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  
6.5. Administratorul societăţii XIBIT S.R.L., după fuziune este Breazu Iuliana Alina, 

cetăţean român, născuta la data de 25.10.1977, în localitatea Caracal, jud. Olt, domiciliata în 
mun. Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 34, ap. 6, județul Brașov, posesoare a C.I. seria ZV, nr. 
128104, eliberata la data de 24.02.2017 de SPCJEP Braşov, CNP 2771025280818. 

7. RAPORTUL DE SCHIMB AL ACŢIUNILOR 
Nu este cazul. 

 
8. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE 
Nu este cazul. 

 
9. DREPTURILE CARE ACORDĂ ASOCIATILOR ŞI ALTE AVANTAJE 

SPECIALE 
Nu se acordă niciun fel de drepturi şi avantaje speciale. 

 
10. DATA SITUAŢIEI FINANCIARE DE FUZIUNE 
Pentru ambele Societăţi implicate în Fuziune, data bilanţului de fuziune este 29.02.2020 

în conformitate cu prevederile art. 241 lit. h) din Legea nr. 31/1990. Toate modificările 
intervenite după data întocmirii proiectului de fuziune se vor înregistra şi vor fi supuse 
procesului de fuziune la data bilanţului de închidere şi a celor de deschidere. 
 

11. DATA FUZIUNII 
Avand in vedere prevederile art. 249 lit. b) din Legea nr. 31/1990, potrivit carora 

fuziunea produce efecte „de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a 
aprobat operatiunea” fuziunea dintre societatea XIBIT S.R.L.  şi societatea OAKI CLUB BIA  
S.R.L. va deveni efectiva din punct de vedere juridic la 20.03.2020.   

Societatea XIBIT S.R.L., va prelua toate activele şi pasivele Societăţii Absorbite 
OAKI CLUB BIA  S.R.L., operaţiunile contabile aferente urmând a se reflecta în situaţia 
financiară de fuziune. 

La data la care fuziunea va deveni efectivă XIBIT S.R.L., dobândeşte toate drepturile şi 
obligaţiile societăţii absorbite şi va prelua toate contractele în vigoare ale acesteia. Societatea 

https://www.rubinian.com/caen_5_clase.php?sect=R&diviz=93&id=932
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Absorbită OAKI CLUB BIA  S.R.L.  va transmite toate bunurile mobile şi imobile în ziua în 
care fuziunea va avea efect. Tot la data efectivă a fuziunii, Societatea absorbantă XIBIT 
S.R.L., va prelua şi toate autorizatiile, atestatele, etc. ale Societăţii absorbite OAKI CLUB BIA  
S.R.L. 

Actul constitutiv al XIBIT S.R.L., după fuziune va fi modificat ca efect al operaţiunii, 
iar OAKI CLUB BIA  S.R.L.,  va fi dizolvată, fără lichidare. 
 

12. ALTE MENŢIUNI DE INTERES PENTRU FUZIUNE 
12.1. SEDIUL SOCIAL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Societatea absorbantă îşi va păstra sediul şi obiectul de activitate, acesta putand fi 

completat, după caz, cu activităţile desfăşurate de societatea absorbită. Aceste modificări 
statutare vor putea fi decise de către adunarea generală a asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor 
legale incidente. 
 

12.2 CONSECINŢE ASUPRA PERSONALULUI 
Prin devenirea efectivă a operaţiunii de fuziune prin absorbţie, XIBIT S.R.L. va prelua 

personalul activ încadrat în munca al OAKI CLUB BIA  S.R.L. 
 
12.3. COSTURI ŞI CHELTUIELI 
Toate costurile legate de realizarea şi derularea acestui proiect (inclusiv costuri de 

notariat, de onorarii a consultanţelor juridice şi fiscale, taxe aferente serviciilor Registrului 
Comerţului etc.) vor fi suportate de Societatea absorbantă XIBIT S.R.L. 

 
12.4. DIVERSE 
Proiectul de fuziune prezentat este supus dreptului românesc şi este semnat în patru 

exemplare, două pentru fiecare societate semnatară. 
Prezentul document a fost redactat la 20.03.2020 in 4 exemplare originale, din care cate 

un exemplar va fi depus la oficiul registrului comertului unde sunt inregistrate societatile 
implicate 1n fuziune si cate un exemplar va fi pastrat la sediul fiecareia dintre societatile 
implicate in fuziune. 

Prezentul proiect va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului Brasov şi publicat în 
Monitorul Oficial al României, după cum va dispune judecătorul delegat. 

Întocmit la data de 20.03.2020 
 

XIBIT S.R.L     OAKI CLUB BIA  S.R.L. 
Prin reprezentant legal   Prin reprezentant legal 
Breazu Marius-Sebastian   Breazu Iuliana-Alina 

 

    


