
SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE - NR. 7
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021

Participații și surse de finanțare

a) existența oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea 
informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2;  

Da. - Nu. X

nu este cazul
b) capital social subscris/patrimoniul entității; 

c) numărul și valoarea totală a fiecarui 
tip de acțiuni emise 

Număr: 0
Valoare 

acțiuni - 1:
0

Valoare 
acțiuni - 2:

0

au fost integral vărsate nu este cazul

numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, făra rezultat, efectuarea 
vărsămintelor;

nu este cazul

d) acțiuni răascumpărabile: 
data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare; nu este cazul

caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării; nu este cazul
valoarea eventualei prime de răscumparare; nu este cazul

e) acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: 
tipul de acțiuni; nu este cazul
număr de acțiuni emise; nu este cazul
valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire; nu este cazul
drepturi legate de distribuție: nu este cazul
numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare; nu este cazul
perioada de exercitare a drepturilor;  nu este cazul
prețul plătit pentru acțiunile distribuite; nu este cazul

f) obligațiuni emise:
tipul obligațiunilor emise; nu este cazul
valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni; nu este cazul
obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoană nominalizată sau 
împuternicită de aceasta:

nu este cazul

valoarea nominală; nu este cazul
valoarea înregistrată în momentul plății. nu este cazul

S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. nu are participațiuni în acțiuni și părți sociale la alte 
societăți, nu a cumpărat și nu a emis obligațiuni în exercitiul 2020, respectiv 2021.



A. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS

La 31.12.2021, situația capitalului social al societății se prezintă astfel:
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021

Capital social subscris                                                                1.061.000                                     1.191.000    
1. Capital subscris nevărsat                                   - -
2. Capital social subscris – vărsat, din care:     1.061.000 1.191.000

- Municipiul Alexandria                                                    1.060.990               1.190.990     
- S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L.  10                                              10

Numărul total de părți sociale, din care:         106. 100 119.100
- Municipiul Alexandria                                                     106.099                 119.099
- S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L.        1                   1  

Valoarea nominală 10 lei/parte socială 10 lei/parte socială

B. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
La închiderea exercițiului financiar al anului 2021, societatea înregistrează pierdere în valoare de 

283.926,47 lei.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele Numele şi prenumele

NEACȘU IONUȚ POTBĂNICEANU MIHAELA LIDIA
Calitatea: Persoane fizice autorizate membre
CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional: 40733

Semnătura Semnătura

Ştampila unităţii


