
Compania Municipală 
ILUMINAT PUBLIC 
BUCURESTI , 

HOTĂRÂREA nr. 1/04.01.2018 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Companiei Municipale Iluminat 
Public Bucureşti S.A., legal constituită şi întrunită statutar în şedinţă 

extraordinară în data de 04.01.2018, în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 
31/1990 şi art. 12.10 din Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat 
Public Bucureşti SA, la adunare fiind prezenţi acţionarii deţinând totalitatea 
capitalului social, respectiv: 

1. MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 
având Cod de Identificare Fiscală 4267117, cu un număr de 11.988 acţiuni, 
reprezentând 99,9973 o/o din capitalul social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din 
Actul constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti SA, art. 37 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi conform Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 135/ 11.04.2017 prin dna. 
Neacşu Ioana Mihaela, reprezentată de dna Gherghiceanu Florentina şi dna. 
Gherghiceanu Florentina 

2 . SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 260, sector 
4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2545/ 1999, CUI RO 
11573879, cu un număr de 12 acţiuni reprezentând 0.0027 o/o din capitalul 
social, reprezentat în temeiul art. 12.25 din Actul constitutiv al Companiei 
Municipale Iluminat Public Bucureşti SA prin dl. Amzar Gheorghe, 

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Actului constitutiv al 
Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti SA, 

Având în vedere Nota nr. 4/03.01.2018, 

Cu unanimitate de voturi, emite următoarea 

HOTĂRĂRE: 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 5.2 din Actul constitutiv cu următoarele 
obiecte de activitate: 

0220 Exploatarea forestieră 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 
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2562 Operaţiuni de mecanică generală 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

27 40 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2790 Fabricarea a ltor echipamente electrice 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 

3319 Repararea a ltor echipamente 

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din 
u z pentru recuperarea materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

4331 Lucrări de ipsoserie 

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n .c.a. 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii 
prime textile şi cu 

Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SA 
Bucureşti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 21, sector 1, J40/10321/2017, CUI 37832144 



• 
IP~ 

Compania Municipală 
ILUMINAT PUBLIC 
BUCURESTI , 

semifabricate 

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse 
chimice pentru industrie 

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi 
avioane 

4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 

4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter 
specific, n.c.a. 

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice ş1 

software-lui 

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de 
telecomunicaţii 

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 

4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al 
produselor derivate 

4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de 
construcţie şi echipamentelor sanitare 

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru 
instalaţii sanitare şi de încălzire 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 

4 719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

4 789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 
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4 791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 
Internet 

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

521 O Depozitări 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru tansporturi terestre 

5224 Manipulări 

5229 Alte activităţi anexe tansporturilor 

5819 Alte activităţi de editare 

5829 Activităţi de editare a altor produse software 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

701 O Activităţi ale direcţiilor (centralelor) birourilor administrative 
centralizate 

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7 41 O Activităţi de design specializat 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere 
uşoare (doar închiriere) 

7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (doar 
închiriere) 

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

8130 Activităti de întreţinere peisagistică 

8559 Alte forme de învăţământ n .c.a. ; 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 
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Art. 2 . Ca urmare a modificării art. 5.2 se aprobă actualizarea Actului 
constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti S.A. şi se 
împuterniceşte, dl. Smeu Florin Gabriel, membru al Consiliului de administraţie, 

să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al companiei. 

Art. 3 . Se împuterniceşte Directorul General al Companiei Municipale 
Iluminat Public Bucureşti S.A., dl. Adrian Corbu să semneze documentele 
necesare şi să efectueze toate procedurile si formalitătile prevăzute de lege în 
scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a 
actionarilor, inclusiv efectuarea formalitătilor necesare pentru înregistrarea la 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a Hotărârii 

Adunării generale extraordinare a actionarilor. 

ACTIONARII: 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI, prin reprezentanţi: 

Neacşu Ioana Mihaela 

reprezentată de dna Gh o î I ' - . Florentina 

Gherghice 

SERVICE CICLOP S.A 

Prin reprezentant 

AMZAR GHEORGHE 
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