
 

 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 05.02.2019 

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca 

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard 

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044 

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei 

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991 

 

Schimbare Obiect principal de activitate 

Subscrisa Transilvania Constructii SA , cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, Strada Taietura 

Turcului, nr 47, etaj 3, judet Cluj, avand Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 

Cluj J12/8/1991 si CUI RO 199044, legal reprezentata prin Dl Timofte Andrei Iancu-Director 

General , prin prezenta informeaza investitorii cu privire la faptul ca: 

 
-incepand cu data de 23.01.2019, ca urmare a Deciziei Consiliului de Administratie nr 

2/21.01.2019 obiectul principal de activitate al Societatii este  „Inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”- cod CAEN 6820.  

 

Consiliul de Administratie al societatii a luat decizia de a schimba obiectul principal de activitate al 

societatii (care anterior fusese „Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale”-cod 

CAEN 4120), deoarece, incepand cu anul 2012 activitatea imobiliara a societatii a constituit 

ponderea majoritata in Cifra de Afaceri a societatii. 

 

In prezent, veniturile obtinute de societate din activitatea de inchiriere bunuri imobiliare constituie 

97% din Cifra de Afaceri. 

 

Oficiul Registrului Comertului Cluj a emis Rezolutia nr 2445/23.01.2019, precum si Certificatul de 

Inregistrare Mentiuni 10740/22.01.2019, prin care a admis Modificarea actului constitutiv al 

societatii, in sensul schimbarii obiectului principal de activitate, precum si publicarea in Monitorul 

Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a  Deciziei Consiliului de Administratie nr 2/21.01.2019. 

 

Facem precizarea ca , in conformitate cu prevederile articolului 134 alin (1), litera a)  din Legea 

31/1990 , actionarii care nu sunt de acord cu decizia Consiliului de Administratie, prin care s-a 

schimbat obiectul principal de activitate, au dreptul de a se retrage din societate si a solicita 

cumpararea actiunilor lor de catre societate.  

  

 

 

 

 

 



 

 

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării Deciziei 

Consiliului de Administratie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  

 

 

Cu respect 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 


