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RAPORT CURENT  (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 
Data raportului: 26.06.2018 
Denumirea emitentului: NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. 
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj  
Tel/fax: 0264532015 / 532176 
Nr. şi data înregistrării la ORC: J12/949/2015 
C.U.I. 34312520 
Capital social subscris şi vărsat: 8.580.114 lei 
Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de NAPOCHIM 
IMOBILIARE S.A. este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB - ATS. 
  
Eveniment important de raportat: 
 
Consiliul de Administraţie al societăţii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Luncii nr. 19, judeţul Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/949/2015, CUI 34312520, întrunit în 
şedinţa din data de 25.06.2018, la sediul societăţii, în prezenţa unui număr de 2 membri, în conformitate 
cu prevederile Art. 114 din Legea nr. 31/1990R şi cu prevederile Art. 18 litera B punctul 2 din Actul 
constitutiv al societăţii, a adoptat cu unanimitate următoarea HOTĂRÂRE:  
 
1. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societăţii NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. 
cu următoarele activităţi: 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea sindrilei, a cofrajelor 
1623 Lemnul de foc sau brichete din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale 
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica 
2561 Tratarea si acoperirea metalelor 
2562 Operatiuni de mecanica generala 
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrial 
3511 Productia de energie electrica 
3512 Transportul energiei electrice 
3513 Distributia energiei electrice 
3514 Comercializarea energiei electrice 
3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte 
3530 Furnizarea de abur şi aer conditionat 
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara 
4120 Lucrări de construcţiii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 
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4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
4212 Lucrări de construcţiii a căilor ferate de suprafată şi subterane 
4213 Lucrări de construcţiii a proiectelor utilitare pentru construcţia de poduri şi tuneluri 
4221 Lucrări de construcţiii a proiectelor utilitare pentru fluide 
4222 Lucrări de construcţiii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 
4299 Lucrări de construcţiii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 
4311 Lucrări de demolare a construcţiiilor   
4312 Lucrări de pregătire a terenului 
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 
4321 Lucrări de instalaţii electrice 
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţiii 
4331 Lucrări de ipsoserie                           
4332 Lucrări de tamplărie şi dulgherie 
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 
4339 Alte lucrari de finisare 
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele 
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întretinere 
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 
4662 Comert cu ridicata al masinilor 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice 
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire 
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 
4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/ video in magazine specializate 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in 
magazine specializate 
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in 
magazine specializate 
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in 
magazine specializate 
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii) 
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 
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4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor 
4941 Transporturi rutiere de marfuri 
5210 Depozitari 
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224 Manipulari 
5229 Alte activitati anexe transporturilor 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7711 Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare 
7712 Activitati de inchiriere si leasing de autovehicule rutiere grele 
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 
8292 Activitati de ambalare. 
2. Se aprobă completarea Art. 6 paragraful 2 din Actul constitutiv al societăţii în mod corespunzător, cu 
aceste coduri CAEN şi se aprobă Actul constitutiv actualizat.  
 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Pitic Mihai Dan 


