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PROIECT 

 

 

N O T Ă 
privind completarea art.5 din Actul constitutiv  

 

 

Conform prevederilor Legii nr.31/1990  privind societățile comerciale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 11 din Actul constitutiv, 

completarea obiectului de activitate se aprobă de adunarea generală extraordinară a 

acționarilor. 

Consiliul de Administrație al ALTUR SA a aprobat propunerea de completare a 

obiectului de activitate prin Hotărârea nr.10/06.05.2022 cu următoarele activități 

secundare, prevăzute în Cod CAEN Rev.2: 

 35. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, 

GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT  

351: PRODUCȚIA, TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE 

    3511 – Producția de energie electrică 

    3512 – Transportul  energiei electrice 

    3513 – Distribuția energiei electrice 

    3514 – Comercializarea energiei electrice 
 

38: COLECTAREA, TRATAREA ŞI   ELIMINAREA  DEŞEURILOR ; 

ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A MATERIALELOR  RECICLABILE 

381: COLECTAREA DEȘEURILOR 

       3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase 
 

382: TRATAREA ȘI  ELIMINAREA DEȘEURILOR 

       3821 –Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  

 

Fundamentarea propunerii de completare a obiectului de activitate s-a efectuat pe 

baza principiilor ,,desfășurării activității în deplină legalitate,, și al ,,diversificării 

activității și identificării de noi surse de venit,,  în condiții de eficiență economică  și 

diversificarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.   

Propunerea de completare a obiectului de activitate cu Diviziunea CAEN 35, Clasa 

351 a avut la bază  dificultățile generate de creșterea prețurilor la energie electrică, 
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ALTUR SA fiind un consumator energofag (17GWh/an), coroborat cu existența unor 

programe de finanțare în curs sau de perspectivă și necesitatea de a reuși să ne producem 

un procent semnificativ din energía electrică  de care avem nevoie în procesul de 

producție pentru a ne păstra competitivitatea pe piața furnizorilor de piese turnate. 

Deșeurile reprezintă acele obiecte sau chiar substanțe care rezultă în urma unui 

proces tehnologic, dar care nu mai sunt utile, drept pentru care se va căuta o metodă de a 

se debarasa de acestea, în cadrul unui sistem corespunzător de management al deșeurilor. 

Conform legislației în vigoare,  persoanele juridice care generează deșeuri au anumite 

obligații legate de implementarea unor acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor, precum și 

demersuri privind valorificarea, reciclarea sau eliminarea lor.  

Pentru a colecta, trata și elimina deșeurile nepericuloase rezultate din procesul 

tehnologic, societatea trebuie să aibă incluse în obiectul de activitate codurile CAEN 

3811 și 3821.  

 Propunerea de completare a art.5 din Actul constitutiv cu Cod CAEN 3811 și 3821 

este determinată de necesitatea desfășurării de către societate a  activităților  de colectare, 

tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase  rezultate din procesul de producție. 
 

 

 

 

 

 

Preşedinte  

al Consiliului de Administrație 

Ing. Nițu Rizea Gheorghe 

                               
          


