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MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 

 OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon:+40-21 3160804, Fax:+40-21 3160803; Cod poştal:030837 

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; 

 

 
Nr.: 570034 

 
 

FURNIZARE INFORMAŢII 
 

GRANITUL SA 
 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/1093/1991, atribuit în data de 14.03.1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J40/1093/1991 
Cod unic de înregistrare: 736 
Certificat de înregistrare: B2760607, emis pe data de 27.05.2013 si eliberat la data 29.05.2013 
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 2, Sos. VERGULUI, Nr. 18 
Contacte sediu social: Telex  11189, telefon: 0212553030 
Contacte firmă: Telex  11189, telefon: 0212553030 
Actul de înmatriculare şi autorizare: Hotărâre guvernamentală  1104/1990 
Stare firmă: funcţiune 
Forma de organizare : societate pe actiuni, tip societate: sa 
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 13.05.2021 
Durată: nelimitată;  
 
SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, nr. 1365 din data 09.09.1994 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 09.09.1994. 
Durata sediului:nelimitat. 
 
CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 12256438.74 LEI , integral vărsat 
Număr acţiuni: 2244769 din care:  
    - nr. acţiuni nominative: 2244769 
Valoarea unei acţiuni: 5.46 LEI  
Total aport natură: 10191042.2 LEI  
 
NATURĂ CAPITAL 
privat autohton 100% 
 
ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE 
DONAU INVESTMENT SRL 
Calitate: actionar 
Naţionalitate: română 
SEDIU SOCIAL: BUCUREŞTI SECTORUL 2, Sos. VERGULUI, Nr. 18, Pavilion Administrativ Central, Sala 3, Etaj P 
Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/19434/2006 
CUI: 19249194 
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Aport la capital: 10277964.06 LEI  
Aport vărsat total: 10277964.06 LEI  
Număr acţiuni: 1882411 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 83.85767% / 83.85767% 
 
ACŢIONARI PERSOANE FIZICE 
Nu există înregistrări. 
 
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ) 
Nu există înregistrări. 
 
ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ) 
Nu există înregistrări. 
 
ACŢIONARI LISTĂ 
Tipul listei: Persoane Juridice 
Denumire listă: LISTA ACTIONARI PERSOANE JURIDICE având 1 acţionar 
Aport la capital: 77395.5 LEI  
Număr acţiuni: 14175 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.63147% / 0.63147% 
 
Tipul listei: Persoane fizice 
Denumire listă: LISTA ACTIONARI PPM având 6593 acţionari 
Aport la capital: 1901079.18 LEI  
Aport în natură: 1901079.18 LEI  
Număr acţiuni: 348183 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 15.51086% / 15.51086% 
 
...................... 
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Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au 
la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale până la data de 18.03.2022 
 

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 20.0 RON 
 

 
 
----------------- 
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor 
supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. 
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor 
corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu 
durata mandatului expirată. 
 
Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate. 
 
Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă materială se transmite în conformitate cu prevederile art.98 din Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 


