
Societatea Comercială

INDUSTRIAL CONSTRUCT - S.A.

HOTĂRÂREA  A.G.A.

Subsemnații

- UNTARU VIRGIL, cetățean român, domiciliat în

București, str. Octavian nr. 29, sector 3, identificat cu 

C.I. seria RT nr. 311640, eliberată de SEP la data de

19.02.2004,

- UNTARU DRAGOȘ SEBASTIAN, cetățean român,

domiciliat în București, str. Octavian nr. 30A, sector 3,

identificat cu C.I. seria RX nr. 305418, eliberată de 

Secția 11 Poliție la data de 13.05.2005,

- UNTARU ADRIAN IOAN, cetățean român, domiciliat

în București, str. Octavian nr. 27, sector 3, identificat cu

C.I. seria RT nr. 614609, eliberată de Secția 11 Poliție la

data de 07.11.2008, și

- S.C. CONSTRUCTII INDUSTRIALE MONTAJ S.R.L.,

având J40/14474/1991, reprezentată de UNTARU

VIRGIL, în calitate de asociat unic,

În calitate de asociați ai S.C. INDUSTRIAL

CONSTRUCT S.A., persoană juridică română, cu sediul

în România, București, str. Ion Minulescu nr. 46, 

sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub 

nr. J40/15976/1994, C.U.I. 6181909, întrunind un procent

de 100% capitalul societății, am hotărât în ședința de

astăzi, următoarele:

1) Contractarea unui credit în sumă de 234.687.80 lei,

de la CEC Bank S.A. - Unitatea Pilot Timpuri Noi;

2) Garantarea creditului se va face cu: 

- garanție FGCR 50% din credit;

- bilet la ordin în alb, avalizat de dl Untaru Virgil;

- cesiune creanță aferentă încasărilor APIA.

3) Împuternicirea dlui UNTARU VIRGIL, în calitate de

administrator, identificat cu C.I. seria RT nr. 311640,

eliberată de SEP la data de 19.02.2004, să semneze

toate documentele necesare contractării și derulării

acestui credit, precum și de a angaja legal societatea 

în relația cu CEC Bank S.A.

(1/1.804.415)

Societatea Comercială

DAC AIR - S.A.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE

EXTRAORDINARE 

A  ACȚIONARILOR S.C. DAC AIR S.A., 

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, 

STR. CRISTIAN POPIȘTEANU NR. 2-4, SECTOR 1,

ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. SUB 

NR. J40/7064/1995, C.U.I. 7665834, 

DIN DATA DE 04.09.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 

S.C. DAC AIR S.A., convocată cu respectarea

prevederilor art. 117, art. 117 indice 1, art. 123 alin. 2 

și art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată

și completată prin Legea nr. 441/2006, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955/28.11.2006,

completată și modificată prin O.U.G. nr. 82/2007, 

O.U.G. nr. 52/2008, publicată în Monitorul Oficial al

României nr. 333/30.04.2008, analizând problemele

Ordinii de zi, a adoptat, cu unanimitate de voturi 

a acționarilor prezenți, următoarea hotărâre:

Acționarii prezenți au hotărât cu unanimitate de voturi

aprobarea vânzării terenului forestier de 60 ha, pe care îl

deține societatea în zona Sita Buzăului, jud. Covasna, 

cf. Contractului de vânzare - cumpărare autentificat 

sub nr. 4165/08.12.2004.

(2/1.804.416)

P A R T E A  A  I V - A

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Anul 178 (XX) — Nr. 4016 Miercuri, 22 septembrie 2010

PUBLICAȚII  ALE  AGENȚILOR  ECONOMICI



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 4016/22.IX.2010

2

Societatea Comercială

INTERFERENTE - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 488018/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 17709652 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/10984/2005

REZOLUȚIA NR. 89374 DIN DATA DE 09.09.2010

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

MITROI DANIELA VERONICA - PERSOANĂ

DESEMNATĂ CONFORM O.U.G. NR. 116/2009,

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010

DAVID DOINA GABRIELA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

INTERFERENTE S.R.L., cu sediul ales în București,

sectorul 3, str. Dristor nr. 2, bloc B7, sc. 2, etaj 3, ap. 28,

sector 3, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului

a mențiunii privind radierea INTERFERENTE S.R.L., 

cod unic de înregistrare: 17709652, număr de ordine în

registrul comerțului: J40/10984/2005.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 488018 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea

INTERFERENTE S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei INTERFERENTE S.R.L., cu datele de identificare

mai sus menționate. 

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(3/1.804.417)

Societatea Comercială

SERGIMEX - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

SERGIMEX S.R.L., cu sediul în București, șos. Colentina

nr. 462A, sector 2, înregistrată sub nr. J40/5218/2003,

cod unic de înregistrare 10134506, care a fost înregistrat

sub nr. 488024 din 07.09.2010.

(4/1.804.418)

Societatea Comercială

ABILITY TRAINING - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR 

NR. 1/01.08.2010

Subsemnații

Prodan Carmen, cetățean român, născută la

24.09.1960 în mun. București, sect. 5, fără antecedente

penale, C.N.P. 2600924400111, domiciliată în București,

aleea Postăvarul nr. 2D, bl. C4B, sc. B, ap. 18, sect. 3,

identificată cu C.I. seria/nr. RR/634815, emisă de 

S.P.C.E.P. S3 Bir. 4 la 08.09.2009, și

Nitulescu Liliana, cetățean român, născută la

02.12.1981 în mun. Slobozia, jud. Ialomița, fără

antecedente penale, C.N.P. 2610216400235, domiciliată

în București, sector 2, str. Măgura Vulturului nr. 39,

identificată cu C.I. seria RT nr. 728052, emisă de 

SPCEP S2 Biroul nr. 4 la data de 17.02.2010, și

Lungu Luminița, cetățean român, născută la

01.04.1960 în mun. Bacău, jud. Bacău, fără antecedente

penale, C.N.P. 2600401400120, domiciliată în București,

str. Poet Barbu Mumuleanu nr. 18, sect. 2, identificată cu

C.I. seria/nr. BD/278521, emisă de secția 6 la

04.11.2002, 
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având calitatea de cedenți, pe de o parte, și

Stancu Mihaela-Irina, cetățean român, născută la

21.01.1978 în mun. București, sect. 3, fără antecedente

penale, C.N.P. 2780121463033, domiciliată în București,

bd. Timișoara nr. 41, bl. P14, sc. 2, et. 4, ap. 37, sect. 6,

identificată cu C.I. seria/nr. DP/086037, emisă de 

Secția 22 la 07.08.2002,

Cu privire la S.C. ABILITY TRAINING S.R.L., în baza

Actului Constitutiv al societății și în baza prevederilor

legale, conform contractului de cesiune nr. 1 din

01.08.2010, hotărâm modificarea actului constitutiv al

societății sus-menționate după cum urmează:

Art. 1. a) Prodan Carmen pierde calitatea de asociat 

al S.C. ABILITY TRAINING S.R.L., cu toate drepturile și

obligațiile ce decurg din această calitate, ca efect al

cedării către Stancu Mihaela-Irina a celor 7 (șapte) părți

sociale, cu valoare nominală de 10 Ron fiecare,

totalizând 70 Ron, reprezentând 34% din capitalul

societății.

b) Lungu Luminița pierde calitatea de asociat al 

S.C. ABILITY TRAINING S.R.L., cu toate drepturile și

obligațiile ce decurg din această calitate, ca efect al

cedării către Stancu Mihaela-Irina a celor 7 (șapte) părți

sociale, cu valoare nominală de 10 Ron fiecare,

totalizând 70 Ron, reprezentând 33% din capitalul

societății.

c) Nitulescu Liliana pierde calitatea de asociat al 

S.C. ABILITY TRAINING S.R.L., cu toate drepturile și

obligațiile ce decurg din această calitate, ca efect al

cedării către Stancu Mihaela-Irina a celor 7 (șapte) părți

sociale, cu valoare nominală de 10 Ron fiecare,

totalizând 70 Ron, reprezentând 33% din capitalul

societății.

În urma cesiunii, structura capitalului social va fi

următoarea:

Stancu Mihaela-Irina deține un număr de 21 părți

sociale, numerotate de la 1 la 21, a câte 10 RON, în

valoare totală de 210 RON, reprezentând 100%  capitalul

social, având calitatea de asociat unic. Participarea la

beneficii și la pierderi va fi 100% pentru asociatul unic

Stancu Mihaela-Irina.

Art. 2. Se suspendă din funcția de administrator al

societății Prodan Carmen și de numește Stancu 

Mihaela-Irina.

Art. 3. Se modifică activitățile secundare ale societății,

acestea vor fi:

comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al

altor produse - cod CAEN 4789; intermedieri în comerțul

specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a. - cod CAEN 4618; comerț cu amănuntul al

discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări

audio/video, în magazine specializate - cod CAEN 4763;

comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,

standurilor, chioșcurilor și piețelor - cod CAEN 4799;

activități de editare a altor produse software 

- cod CAEN 5829; activități de consultanță în tehnologia

informației - cod CAEN 6202; activități de management

(gestiune și exploatare) mijloacelor de calcul 

- cod CAEN 6203; alte activități de servicii privind

tehnologia informației - cod CAEN 6209; activități ale

portalurilor web - cod CAEN 6312; alte activități de

servicii informaționale n.c.a. - cod CAEN 6399;

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii

sau închiriate - cod CAEN 6820; administrarea imobilelor

pe bază de comision sau contract - cod CAEN 6832;

activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al

comunicării - cod CAEN 7021; activități ale agențiilor de

publicitate - cod CAEN 7311; servicii de reprezentare

media - cod CAEN 7312; activități de studiere a pieței și

de sondare a opiniei publice - cod CAEN 7320; activități

de design specializat - cod CAEN 7410; alte activități

profesionale, științifice și tehnice n.c.a. - cod CAEN 7490;

activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și

congreselor - cod CAEN 8230; învățământ în domeniul

sportiv și recreațional - cod CAEN 8551; învățământ în

domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte

plastice, alte domenii) - cod CAEN 8552; alte forme de

învățământ - cod CAEN 8559; activități de servicii suport

pentru învățământ - cod CAEN 8560; activități de

gestionare a sălilor de spectacole - cod CAEN 9004; alte

activități recreative și distractive n.c.a. - cod CAEN 9329.

Art. 4. Se prelungește valabilitatea sediului social cu

un an, începând cu data de 01.08.2010. 

Redactată în 6 exemplare, astăzi, 01.08.2010.

(5/1.804.419)

Societatea Comercială

COMAGROMEC IMPEX - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC 

NR. 2010 - 01/30.08.2010

Subsemnatul ALEXANDRESCU-MĂRĂȚEI PAUL,

domiciliat în București, sector 2, bd. Chișinău nr. 22, 

bl. M13, sc. 1, et. 2, ap. 12, legitimat cu C.I. seria RT 

nr. 228490, eliberată de Secția 9 la data de 16.04.2002,

cod numeric personal 1370603400023, în calitate de

asociat unic al S.C. COMAGROMEC IMPEX S.R.L., 

am decis:

1. Dizolvarea societății, ca urmare a imposibilității

realizării obiectului de activitate al societății sau

realizarea acestuia, conform prevederilor art. 227 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată cu

modificările și completările ulterioare;

2. Lichidarea societății, prin transmiterea directă 

a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după

plata creditorilor, către asociatul unic, conform

prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată

cu modificările și completările ulterioare. Societatea nu

are active și nu are datorii față de Bugetul de Stat sau 

alți creditori.

Redactată astăzi, 30.08.2010.

(6/1.804.420)



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 4016/22.IX.2010

4

Societatea Comercială

BANEASA CONSTRUCTII - INVESTITII - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR 

DIN S.C. BANEASA CONSTRUCTII-INVESTITII S.R.L.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. ION CÂMPINEANU

NR. 11, ET. 6, AP. CAM. 602, SECTOR 1,

ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C.T.B. SUB 

NR. J40/12695/1994, C.U.I. 5917250 

NR. 1 DIN DATA DE 30.08.2010

Subscrisele

S.C. GONEN INVEST CONSTRUCT S.R.L.,

persoană juridică română, cu sediul în București, 

str. Grigore Alexandrescu nr. 16-20, et. 3, camera 3,

sector 1, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/17302/1994,

C.U.I. 6205846, prin asociat unic Gonen Shlomo,

cetățean israelian, domiciliat în Israel, loc. Bat-Yam, 

str. Bialik nr. 16, născut la data de 26.09.1931 în

România, posesor al pașaportului nr. 13169761, eliberat

de autoritățile israeliene la data de 25.08.2008, valabil

până la data de 24.08.2018, și

S.C. LESCAL TRADING ROMANIA S.R.L., persoană

juridică română, cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu

nr. 11, et. 6, ap. cam. 602, sector 1, înregistrată la

O.R.C.T.B. sub nr. J40/7783/1997, C.U.I. 9832858, prin

împuternicit Flutur Cristina-Nicoleta, cetățean român,

domiciliată în București, bd. Ion Mihalache nr. 152, 

bl. 6, sc. C, et. 7, ap. 94, sector 1, născută la data de

05.12.1973 în București, posesoare a C.I. seria RD 

nr. 279308, eliberată de Secția 4 Poliție la data de

12.11.2002, C.N.P. 2731205414518, conform Deciziei

Asociatului Unic nr. 1 din data de 10.08.2010.

În calitate de asociate ale S.C. BANEASA

CONSTRUCTII-INVESTITII S.R.L., am hotărât:

Dizolvarea societății conform art. 227 alin. (1) lit. d 

din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată,

cu modificările și completările ulterioare, concomitent cu

lichidarea voluntară și radierea societății, conform 

art. 235 din aceeași lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor

(activelor) societății se va face către asociații acesteia.

S.C. BANEASA CONSTRUCTII-INVESTITII S.R.L. 

nu are datorii față de Statul Român și nici față de alte

persoane fizice sau juridice.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,

astăzi, 30.08.2010, în 3 exemplare.

(7/1.804.421) 

Societatea Comercială

AVENIR MEDIA - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. AVENIR MEDIA S.R.L., SEDIUL: BUCUREȘTI,

SECTOR 1, ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI

NR. 126, MANSARDĂ, AP. 503, ÎNREGISTRATĂ LA

O.R.C. CU NR. J40/11891/2008, C.U.I. 24166478,

CAPITAL SOCIAL 200 RON

Asociat unic dna Toma Elisabeta Miruna, cetățean

român, domiciliată în București, aleea Avrig nr. 16, 

bl. P30, sc. A, et. 3, apt. 44, sector 2, născută la

14.03.1978 în București, posesoare a C.I. seria RX 

nr. 229925, emisă de Secția 8 Poliție la data de

16.10.2003, C.N.P. 2780314443012, și

Invitatul dl Bortea Marius, cetățean român, căsătorit,

domiciliat în comuna Popești-Leordeni, str. Golești nr. 1,

jud. Ilfov, posesor al B.I. seria HC nr. 982294, eliberat 

de Poliția comunei Jilava la data de 2.07.2002, 

C.N.P. 1751011451513,

am decis de comun acord:

1. Cesionarea tuturor părți sociale deținute la 

S.C. “AVENIR MEDIA” S.R.L., astfel:

Dna Toma Elisabeta Miruna cesionează 

20 părți sociale dnului Bortea Marius, iar acesta primește

20 părți sociale deținute la S.C. “AVENIR MEDIA” S.R.L.,

având sediul în București, sector 1, 

șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 126, mansardă, 

ap. 503, înregistrată la O.R.C. cu nr. J40/11891/2008,

C.U.I. 24166478, capital social 200 Ron.

Părțile sociale sunt cesionate la valoarea nominală,

astfel prețul cesiunii este de 200 Ron, adică 10 Ron

pentru fiecare parte socială, dnul Bortea Marius achitând

suma de 200 Ron, la data semnării prezentei.

S.C. “AVENIR MEDIA“ S.R.L., având un capital social

de 200 lei, va funcționa în continuare cu asociat unic,

structura capitalului social după cesiune și cota de

participare la beneficii și pierderi fiind următoarea:

- Bortea Marius deține 20 părți sociale, a câte 

10 Ron fiecare, în valoare totală de 200 Ron și

participarea la beneficii și pierderi de 100%.

2. Revocarea mandatului administratorului Toma

Elisabeta Miruna începând de la data prezentei, și

numirea în funcția de administrator a dnului Bortea

Marius pentru o perioadă nelimitată de la numire și cu

puteri depline.

Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân

nemodificate și își păstrează valabilitatea, prezenta

hotărâre modificând actul constitutiv în mod

corespunzător și fiind parte integrantă din acesta.

Redactată și semnată în două exemplare originale,

astăzi, 27.08.2010.

(8/1.804.422) 
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Societatea Comercială

MAZARS CONSULTING - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR MAZARS CONSULTING S.R.L.

(traducere din limba engleză)

Asociații MAZARS CONSULTING S.R.L., societate

comercială română cu răspundere limitată, având sediul

social situat în str. Economu Cezărescu nr. 31B, etaj 2,

camera 2, sectorul 6, București, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului București cu nr. J40/16186/2007,

având Cod Unic de Înregistrare RO 22329064 (denumită

în continuare “Societatea”), respectiv:

MAZARS S.A., entitate juridică franceză, având sediul

social situat în 61 Rue Henry Regnault - Tour Exaltis,

92400 Courbevoie, Franța, înmatriculată la Tribunalul

Comercial Nanterre cu nr. 784824153, fiind legal

reprezentată de dl Philippe Castagnac, în calitatea sa 

de Director General, deținând 9 (nouă) părți sociale 

ce reprezintă 99% din profitul și pierderea Societății, și

Dl Hubertus Ludwig Eichler, cetățean german, născut

în Miltenberg la data de 18.01.1964, având domiciliul în

Volkarstr. 35, D-80634 München, Germania, identificat

prin Pașaport nr. CH1HWVCMJ, eliberat la data 

de 31.03.2010 de Autoritățile Germane, deținând 

11 (unsprezece) părți sociale, ce reprezintă o participație

de 1% din profitul și pierderea Societății,

Luând în considerare faptul că s-au îndeplinit toate

condițiile legale și statutare pentru a ține această ședință,

hotărăsc prin prezentul înscris după cum urmează:

1) Dl Hubertus Ludwig Eichler îi va ceda cele 

11 (unsprezece) părți sociale, reprezentând 55% din

capitalul social al Societății, precum și participația sa de

1% la profitul și pierderea Societății, dlui Ionel Gabriel

Sincu, cetățean român, născut în municipiul Giurgiu,

județul Giurgiu, România, domiciliat în Șos. Olteniței 

nr. 47, bl. 1, sc. 4, et. 5, ap. 135, sectorul 4, București,

identificat prin Carte de Identitate seria RT nr. 238186,

eliberată de Secția 15 Poliție la data de 14.08.2002,

având C.N.P. 1731125520032.

2) Drept consecință a celor menționate mai sus,

dl Hubertus Ludwig Eichler va înceta să mai fie Asociat 

al Societății.

3) Dlui Ionel Gabriel Sincu i se vor acorda puteri

depline de reprezentare a Societății în calitatea sa de

Administrator al acesteia.

4) Dl Hubertus Ludwig Eichler va fi revocat din

poziția de administrator al Societății.

5) Dl Jean-François Christian Salzmann va fi

revocat din poziția de administrator al Societății.

6) Actul Adițional la contractul de închiriere

încheiat pentru sediul Societății va fi înregistrat la 

Oficiul Registrului Comerțului București.

7) Actul Constitutiv al Societății va fi modificat 

în conformitate cu prevederile menționate mai sus.

Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare originale, 

în București, astăzi, 26 iunie 2010.

(9/1.804.423)

Societatea Comercială

AZ ALMAR COM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale 

AZ ALMAR COM S.R.L., cu sediul în București, 

șos. Berceni nr. 183, ap. camera 1, sector 4, înregistrată

sub nr. J40/7206/2007, cod unic de înregistrare 21538100,

care a fost înregistrat sub nr. 488239 din 07.09.2010.

(10/1.804.424)

Societatea Comercială

AZ ALMAR COM - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII AZ ALMAR COM S.R.L.

NR. 1 DIN DATA DE 02.09.2010

PARVAN FLORIN, de cetățenie română, născut la

data de 30.09.1980 în mun. Vulcan, jud. Hunedoara,

C.N.P. 1800930203859, domiciliat în București, 

str. Brașov nr. 16, bl. 3S14, sc. 1, et. 5, ap. 70, sec. 6,

identificat cu C.I. seria RD nr. 615461, emisă de 

Pol. mun. București la data de 09.02.2009, și MIHAI

DORU-MARIUS, de cetățenie română, născut la data de

13.07.1977 în mun. București, sec. 5, C.N.P. 1770713443049,

domiciliat în București, str. Almașu Mare nr. 7, bl. B16, 

sc. 3, et. 2, ap. 35, sec. 4, identificat cu C.I. seria RT 

nr. 186974, emisă de Secția 16 Pol. la data de

23.08.2001, în calitate de asociați, avându-l ca invitat pe

IONESCU ROBERT-VALENTIN, cetățean român, născut

la 22.07.1975 în sec. 5 (mun. București), stare civilă:

necăsătorit, domiciliat în București, str. Ciocănești nr. 23,

sec. 4, fără antecedente penale, C.N.P. 1750722441535,

identificat cu C.I. seria RR nr. 536365, emisă de 

SPCEP S4 biroul nr. 2 la 29.07.2008, am hotărât:

1. Se majorează capitalul social de la 200 lei, 

cu suma de 100 lei, aport în numerar, la 300 lei, prin 

aport în numerar, prin cooptare de nou asociat astfel:

IONESCU ROBERT-VALENTIN va depune suma de

100 lei, aport în numerar, devenind nou asociat.

După majorare capitalul social total este de 300 lei,

împărțit în 30 părți sociale a 10 lei fiecare.

Capitalul social total este în sumă de 300 lei, împărțit

în 30 părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 100% 

capitalul social total și cota de participare la beneficii și

pierderi, fiind deținut de asociați astfel:

- PARVAN FLORIN, deține 10 părți sociale, a câte 

10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând

33,34% din capitalul social total și cota de participare la

beneficii și pierderi;

- MIHAI DORU-MARIUS, deține 10 părți sociale, 

a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
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reprezentând 33,33% din capitalul social total și cota 

de participare la beneficii și pierderi;

- IONESCU ROBERT-VALENTIN, deține 10 părți

sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,

reprezentând 33,33% din capitalul social total și cota 

de participare la beneficii și pierderi;

2. Se revocă din funcția de administrator dl MIHAI

DORU-MARIUS;

3. Se numește în funcția de administrator dl PARVAN

FLORIN, cu puteri depline, pe o perioadă de 4 ani,

începând cu data de 02.09.2010 până la data de

01.09.2014.

4. În urma modificărilor intervenite, se va redacta 

un nou act constitutiv actualizat.

(11/1.804.425)

Societatea Comercială

MAZARS ROMANIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR MAZARS ROMÂNIA S.R.L.

(traducere din limba engleză)

MAZARS S.A., entitate juridică franceză, având sediul

social situat în 61 Rue Henry Regnault - Tour Exaltis,

92400 Courbevoie, Franța, înmatriculată la Tribunalul

Comercial Nanterre cu nr. 784824153, fiind legal

reprezentată de dl Philippe Castagnac, în calitatea sa 

de Director General,

Robert Nicolas Guy, cetățean francez, născut în

Boulogne sur Mer, Pas de Calais, Franța în data de

02.09.1957, domiciliat în 32 Boulevard de la Bastille,

arondismentul 12, Paris, Franța, identificat prin Pașaport

nr. 03TH51590, eliberat de Autoritățile Franceze la data

de 22.12.2002, și

Wallaert Loic Guy Max Marie, cetățean francez,

născut în Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), Franța

în data de 28.08.1963, domiciliat în 12 Rue Montebello,

Versailles (Yvelines), Franța, identificat prin Pașaport 

nr. 05RR15061, eliberat de Autoritățile Franceze la data

de 22.03.2005,

(denumiți împreună “Asociații” și separat “Asociatul”)

în calitatea acestora de Asociați ai

MAZARS România S.R.L., societate comercială

română cu răspundere limitată, având sediul social 

situat în str. Economu Cezărescu nr. 31B, etaj 1, 

camera 2, sectorul 6, București, România, înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului București cu 

nr. J40/756/1995, având Cod Unic de Înregistrare 6970597

(denumită în continuare “Societatea”),

Luând în considerare faptul că s-au îndeplinit toate

condițiile legale și statutare pentru a ține această ședință,

hotărăsc prin prezentul înscris după cum urmează:

1) Dl Robert Nicolas Guy îi va ceda 90 de părți

sociale, reprezentând 30% din capitalul social al

Societății, precum și participația sa de 1% la profitul și

pierderea Societății, dlui Jean-Pierre Georges Vigroux,

cetățean francez, născut în Marseille, Franța la data de

31.07.1953, având domiciliul în șos. Erou Iancu Nicolae

nr. 85, Voluntari, județul Ilfov, România, identificat prin

Pașaport nr. P06AY74416, eliberat de Autoritățile

Franceze la data de 27.11.2006.

2) Dl Wallaert Loic Guy Max Marie îi va ceda 

90 de părți sociale, reprezentând 30% din capitalul social

al Societății, precum și participația sa de 1% la profitul și

pierderea Societății, dlui Jean-Pierre Georges Vigroux,

cetățean francez, născut în Marseille, Franța la data de

31.07.1953, având domiciliul în șos. Erou Iancu Nicolae

nr. 85, Voluntari, județul Ilfov, România, identificat prin

Pașaport nr. P06AY74416, eliberat de Autoritățile

Franceze la data de 27.11.2006.

3) Dlui Vasile Andrian i se vor acorda puteri

depline de reprezentare a Societății în calitatea sa de

Administrator al acesteia.

4) DI Hubertus Ludwig Eichler va fi revocat din

poziția de administrator al Societății.

5) DI Robert Nicolas Guy va fi revocat din poziția

de administrator al Societății.

6) Actul Adițional la contractul de închiriere

încheiat pentru sediul Societății va fi înregistrat la 

Oficiul Registrului Comerțului București.

7) Actul Constitutiv al Societății va fi modificat în

conformitate cu prevederile menționate mai sus.

Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare originale, 

în Paris La Défense, astăzi, 03.08.2010.

(12/1.804.426)

Societatea Comercială

PODAMAR TRADING - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 488274/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 19260559 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/19483/2006

REZOLUȚIA NR. 89465 DIN DATA DE 09.09.2010

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

PITIȘ ROXANA MARIA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010

DAVID DOINA GABRIELA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

PODAMAR TRADING S.R.L., cu sediul ales în București,
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Str. Diligenței nr. 34, sector 3, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea PODAMAR TRADING S.R.L., cod unic de

înregistrare: 19260559, număr de ordine în registrul

comerțului: J40/19483/2006.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 488274 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea PODAMAR

TRADING S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei PODAMAR TRADING S.R.L., cu datele de

identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(13/1.804.427)

Societatea Comercială

IT & MEDIA SOLUTIONS - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII ASOCIAȚILOR 

S.C. IT & MEDIA SOLUTIONS S.R.L. BUCUREȘTI, 

BD. UNIRII NR. 67, BLOC G2A, SC. 1, ETAJ 8, AP. 29,

SECTOR 3, J40/5170/2004, C.U.I. 16290660

Subsemnații

EFTIME ION, cetățean român, fără antecedente

penale, ce se identifică cu C.I. seria RR nr. 534011, 

emisă de SPCEP mun. București la 15.07.2008, 

C.N.P. 1520829034979, având domiciliul în 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 9, bl. I1, sc. 2, ap. 43, 

sector 1, București, și

EFTIME IONUȚ ADRIAN, cetățean român, fără

antecedente penale, ce se identifică cu C.I. seria DP 

nr. 136806, eliberată de DEPABD la 13.02.2010, 

C.N.P. 1800317037740, având domiciliul în Bd. Unirii 

nr. 67, bl. G2A, sc. 1, et. 8, ap. 29, sector 3, București,

asociați, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicate,

suntem de acord, legal și statutar, cu modificarea 

actului constitutiv al societății, după cum urmează:

1. Se cedează toate cele 20 părți sociale, în valoare

totală de 200 lei, în valoare nominală de 10 lei, către

societatea ARTEMRO TRADING LIMITED, societate de

naționalitate americană, cu sediul în Statele Unite ale

Americii, statul Delaware, 113 Barksdale Professional

Center, Newark, DE 19711, înmatriculată la 

Registrul Companiilor sub nr. 4793261 din 26.02.2010,

reprezentată de DEVDIER BORIS, cetățean al 

Republicii Moldova, născut la data 01.01.1992 în

localitatea Telenești, Republica Moldova, fiul lui Boris și al

Zinaidei, identificat cu pașaport seria MDA nr. A3617046,

eliberat de autoritățile moldovenești la data de 3.07.2008,

C.N.P. 2005035036921, domiciliat în Republica Moldova,

Str. 2 Decembrie nr. 12, Telenești, fără antecedente

penale, pe de altă parte, în calitate de “Cesionar”. Prețul

total al cesiunii, 200 lei, este plătit la data semnării

contractului.

2. Se revocă mandatul fostului administrator EFTIME

IONUȚ ADRIAN, care va fi descărcat de gestiune, 

noul administrator fiind numit ARTEMRO TRADING

LIMITED, reprezentată de DEVDIER BORIS, pe durata

de 6 luni și puteri depline.

(14/1.804.428)

Societatea Comercială

STATIA DE UTILAJ TRANSPORT - ARCOM - S.A.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE

EXTRAORDINARE 

A  ACȚIONARILOR 

S.C. STATIA DE UTILAJ TRANSPORT ARCOM S.A.

DIN DATA DE 11.08.2010

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SUT

ARCOM S.A. București, a convocat la sediul societății 

din București, șos. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data

de 11.08.2010, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social.

2. Diverse.

Anunțarea s-a făcut prin publicarea Convocatorului 

la “Monitorul Oficial” Partea a IV-a, la ziarul “România

Liberă”,

Acționarii prezenți sunt: 

- Persoane fizice:

DOROBANTU GH. DRAGOȘ CRISTINEL, cetățean

român, născut în București la data de 27.07.1967,

domiciliat în București, str. Izvorul Mureșului nr. 11, 

bl. A11, sc. C, ap. 37, sect. 4, C.I. seria RD nr. 222508,
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eliberată de Secția 16 la 17.01.2002, C.N.P. 1670727443030,

care deține 10222 acțiuni în valoare de 102220 lei = 30.976%

din capital.

MATEI GH. LAURENȚIU FLORIN, cetățean român,

născut în com. Nămoloasa, jud. Galați la data de 23.08.1958,

domiciliat în București, bd. Alexandru Obregia nr. 33, 

bl. O3, sc. 5, et. 6, ap. 188, sector 4, C.I. seria RX 

nr. 265615, eliberată de Secția 15 la 10.02.2005, 

C.N.P. 1580823400153, care deține 9344 acțiuni în

valoare de 93440 lei = 28.315% din capital.

În aceste condiții, Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor S.C. SUT ARCOM S.A. este statutară și

legal constituită.

1. La punctul 1 pe ordinea de zi, Președintele C.A.

supune spre aprobare majorarea capitalului social al

societății de la 330.000 lei la 450.000 lei, respectiv

120.000 lei reprezentând contravaloarea unui număr de

12.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei pe

acțiune. Se propune ca majorarea capitalului social să se

facă prin vărsăminte și/sau viramente de către acționari

persoane fizice sau juridice, proporțional cu numărul de

acțiuni deținute, în termen de 30 zile de la data publicării

în Monitorul Oficial al României. Se propune ca, în

situația în care acționarii societății nu își exprimă

opțiunea de a participa la majorarea capitalului social,

acțiunile nesubscrise să fie redistribuite către acționarii

care au subscris și vărsat integral contravaloarea

acțiunilor și care își exprimă opțiunea de a subscrie la

capitalul social rămas. Se dezbate și se aprobă în

unanimitate. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

Epuizându-se toate punctele pe ordinea de zi,

Președintele Consiliului de Administrație declară închisă

ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. SUT ARCOM S.A.

(15/1.804.429)

Societatea Comercială

CIVEST ROMANIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/26.08.2010 

A  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

A  ASOCIAȚILOR

Subsemnații

CASI MILVIA GUGLIELMINA, cetățean italian,

domiciliată în Italia, Sesto San Giovanni (MI), Via Isonzo

nr. 4,

VALLERIS MAURO PIERO GIUSEPPE, cetățean

italian, domiciliat în Italia, Sesto San Giovanni (MI), 

Via B. Croce nr. 83,

VESELOVSKY JAN, cetățean ceh, domiciliat în

Cehia, 141 00 Praga 4 Belcicka 14/2826,

în calitate de asociați ai S.C. CIVEST ROMANIA S.R.L.,

deținând 100% capitalul social, în unanimitate, 

am hotărât următoarele:

Art. 1. Societatea comercială se dizolvă anticipat, 

în baza hotărârii adunării generale a asociaților, 

în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. 1 lit. d din

Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Art. 2. Lichidarea societății se face prin acordul

unanim al asociaților, în conformitate cu dispozițiile 

art. 235 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale. 

Asociații declară că societatea nu are debite restante

și nu are active în patrimoniu. 

Capitalul societății se va împărți între asociați conform

cotelor de participare ale acestora la constituirea

societății.

Art. 3. Se împuternicește dl MARINESCU VALERIU,

C.N.P. 1770424030061, domiciliat în București, 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 64, bl. 12 B, ap. 3, sectorul 1,

posesor al C.I. seria RD nr. 555646/SPCEP S1 Biroul 

nr. 1/29.01.2008, pentru a efectua toate formalitățile și

operațiunile necesare în vederea ducerii la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. În acest sens, mandatarul nostru 

ne va reprezenta în fața Oficiului Registrului Comerțului

și a oricăror alte instituții ale statului, semnătura sa 

fiindu-ne opozabilă, și va putea angaja terțe persoane 

în vederea îndeplinirii mandatului său.

(16/1.804.430)

Societatea Comercială

COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI 

EXIM ROMANIA (CARE-ROMANIA) - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 01.09.2010 

A DIRECTORATULUI COMPANIEI DE 

ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA S.A.

Directoratul Companiei de Asigurari-Reasigurari 

Exim Romanian (CARE - Romania) S.A., cu sediul în 

Splaiul Independenței nr. 15, Tronson II, parter, sector 5,

București, România, întrunit legal și statutar, constituit

din:

- Radu Frincu - Președinte,

- Banu Constantin-Marius - Membru,

- Baciu Dan-Dumitru - Membru,

Având în vedere prevederile art. 153

1

și 153

3

din

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

coroborate cu cele ale art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 20 

din Actul Constitutiv al CARE - Romania S.A.,

În temeiul:

- art. 153

1

și 153

3

din Legea nr. 31/1990 privind

societățile comerciale;

- art. 18 alin. (1) și (6) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.;

- art. 19 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.; 

în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În vederea obținerii Scrisorilor de Garanție

Bancară sau de plafoane de emitere scrisori de garanție
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bancară, de la oricare instituție bancară autorizată să

funcționeze în România, nelimitate ca sumă și garantate

cu depozite colaterale constituite din sursele proprii ale

societății, surse care nu provin din primele de asigurare

ale asiguraților, sunt împuterniciți cu drept de semnătură

dublă, concomitentă, putând reprezenta și angaja valabil

Societatea, persoanele nominalizate mai jos:

1. Frincu Radu, cetățean român, născut la data de

02.02.1972 în Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în

București, str. Căpâlna nr. 36, bl. 16I, sc. 1, et. 4, ap. 14,

sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 124167, eliberată

de INEP la data de 10.04.2007, cod numeric personal

1720202100035;

2. Baciu Dan-Dumitru, cetățean român, născut la 

data de 06.11.1967 în Vatra Moldoviței, jud. Suceava, 

cu domiciliul în București, sector 1, str. Băiculești nr. 23,

bl. 9, sc. C, ap. 113, posesor al C.I. seria RR nr. 260054,

C.N.P. 1671106335054;

3. Banu Constantin-Marius, născut la data de

15.08.1977 în oraș Novaci, jud. Gorj, domiciliat în

București, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 3, et. 4, ap. 86,

sector 3, posesor al C.I. seria DP nr. 103675, emisă 

de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 19.02.2004, 

C.N.P. 1770815180793.

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 de mai sus

sunt împuternicite să semneze contractele de credit și

garanțiile aferente, constând în depozite colaterale,

precum și toată documentația aferentă obținerii

scrisorilor de garanție bancară sau a plafoanelor de

emitere scrisori de garanție bancară, fiind necesare

oricare 2 semnături ale persoanelor.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotărâri se

anulează orice hotărâre sau dispoziție contrară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri se împuternicește domnul Banu

Constantin-Marius, în calitate de Membru al Directoratului,

care este mandatat să semneze orice act subsecvent

necesar, precum și să înregistreze prezenta hotărâre la

autoritățile de drept competente, putând la rândul lui să

împuternicească alte persoane în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința

persoanelor interesate.

(17/1.804.431)

Societatea Comercială

COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI 

EXIM ROMANIA (CARE-ROMANIA) - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 01.09.2010 

A DIRECTORATULUI COMPANIEI DE 

ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA S.A.

Directoratul Companiei de Asigurari-Reasigurari 

Exim Romanian (CARE - Romania) S.A., cu sediul în

Splaiul Independenței nr. 15, Tronson II, parter, sector 5,

București, România, întrunit legal și statutar, constituit

din:

- Radu Frincu - Președinte,

- Banu Constantin-Marius - Membru,

- Baciu Dan-Dumitru - Membru,

Având în vedere prevederile art. 153

1

și 153

3

din

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

coroborate cu cele ale art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 20 

din Actul Constitutiv al CARE - Romania S.A.,

În temeiul:

- art. 153

1

și 153

3

din Legea nr. 31/1990 privind

societățile comerciale;

- art. 18 alin. (1) și (6) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.; 

- art. 19 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.; 

în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Împuternicirea următoarelor persoane care, 

în mod individual, vor putea reprezenta interesele

Companiei de Asigurari-Reasigurari Exim Romanian

(CARE - Romania) S.A. în relațiile cu toate băncile din

România, fără drept de semnătură și dispoziție asupra

disponibilului bănesc din conturi, în vederea îndeplinirii

formalităților de ridicare a extraselor de cont, depunere și

retragere numerar, depunere și ridicare documente de

plată și/sau de dispoziție de plată, precum și pentru

îndeplinirea tuturor formalităților bancare care nu implică

un drept de dispoziție asupra conturilor bancare ale

societății, respectiv dreptul de a ordona plăți, de a retrage

numerar, de a transforma conturile, schimba destinația

conturilor, etc.:

1. IVAZ LIGIA-GEORGIANA, cetățean român,

domiciliată în București, Str. Mohorului nr. 6, bl. 17, sc. 3,

et. 3, ap. 41, sector 6, posesoare a C.I. seria RD 

nr. 522413, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data 

de 13.04.2007, C.N.P. 2800414170011;

2. PASCU EMILIA-ANDREEA, cetățean român,

născută la data de 03.03.1984 în mun. Pitești, jud. Argeș,

domiciliată în București, șos. Mihai Bravu nr. 29-35, 

bl. P3, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, identificată cu 

C.I. seria RD nr. 537023, eliberată de SPCEP S2 biroul

nr. 3 la data de 12.09.2007, C.N.P. 2840303035278.

Art. 2. Mandatul încredințat conform prezentei decizii

este valabil până la revocarea sa expresă în scris de

către CARE - Romania S.A.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se

anulează orice hotărâre sau dispoziție contrară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri se împuternicește domnul Banu

Constantin-Marius, în calitate de Membru al Directoratului,

care este mandatat să semneze orice act subsecvent

necesar, precum și să înregistreze prezenta hotărâre la

autoritățile de drept competente, putând la rândul lui să

împuternicească alte persoane în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința

persoanelor interesate.

(18/1.804.432)
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Societatea Comercială

COMPANIA DE ASIGURARI-REASIGURARI 

EXIM ROMANIA (CARE-ROMANIA) - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 30.07.2010 

A DIRECTORATULUI COMPANIEI DE 

ASIGURARI-REASIGURARI EXIM ROMANIA S.A.

Directoratul Companiei de Asigurari-Reasigurari 

Exim Romanian (CARE - Romania) S.A., cu sediul în

Splaiul Independenței nr. 15, Tronson II, parter, sector 5,

București, România, întrunit legal și statutar, constituit

din:

- Radu Frincu - Președinte,

- Banu Constantin-Marius - Membru,

- Baciu Dan-Dumitru - Membru,

Având în vedere prevederile art. 153

1

și 153

3

din

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

coroborate cu cele ale art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 20 

din Actul Constitutiv al CARE - Romania S.A.,

În temeiul:

- art. 153

1

și 153

3

din Legea nr. 31/1990 privind

societățile comerciale;

- art. 18 alin. (1) și (6) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.;

- art. 19 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv al

CARE - Romania S.A.; 

în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pentru toate conturile curente și de depozit și

pentru toate operațiunile desfășurate în bănci, în 

numele, pentru și în contul societății Compania de

Asigurari-Reasigurari Exim Romanian (CARE - Romania) S.A.,

sunt împuterniciți cu drept de semnătură dublă,

concomitentă, putând reprezenta și angaja valabil

Societatea, persoanele nominalizate mai jos:

1. Frincu Radu, cetățean român, născut la data de

02.02.1972 în Buzău, jud. Buzău, cu domiciliul în

București, str. Căpâlna nr. 36, bl. 16I, sc. 1, et. 4, ap. 14,

sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 124167, eliberată

de INEP la data de 10.04.2007, cod numeric personal

1720202100035;

2. Baciu Dan-Dumitru, cetățean român, născut la data

de 06.11.1967 în Vatra Moldoviței, jud. Suceava, 

cu domiciliul în București, sector 1, str. Băiculești nr. 23,

bl. 9, sc. C, ap. 113, posesor al C.I. seria RR nr. 260054,

C.N.P. 1671106335054;

3. Banu Constantin-Marius, născut la data de

15.08.1977 în oraș Novaci, jud. Gorj, domiciliat în

București, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 3, et. 4, ap. 86,

sector 3, posesor al C.I. seria DP nr. 103675, emisă 

de D.G.E.I.P. - D.E.P. la data de 19.02.2004, 

C.N.P. 1770815180793;

Art. 2. Pentru toate conturile curente și de depozit și

pentru toate operațiunile desfășurate în bănci, în 

numele, pentru și în contul societății Compania de

Asigurari-Reasigurari Exim Romanian (CARE - Romania) S.A.,

sunt necesare oricare 2 semnături ale persoanelor

indicate la art. 1 de mai sus, cu excepția operațiunilor de

retragere numerar din conturile curente și de depozit,

când este necesară doar o singură semnătură.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotărâri se

anulează orice hotărâre sau dispoziție contrară, fiind

considerate retrase toate semnăturile din bancă ale altor

persoane nenominalizate în prezenta, pentru toate

conturile curente și pentru toate operațiunile desfășurate

în bănci, în numele, pentru și în contul societății

Compania de Asigurari-Reasigurari Exim Romanian

(CARE - Romania) S.A. Orice plată sau operațiune

desfășurată prin bancă în baza altei semnături decât a

persoanelor indicate în prezenta hotărâre, după

comunicarea ei, nu poate fi opozabilă societății.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri se împuternicește domnul Banu

Constantin-Marius, în calitate de Membru al Directoratului,

care este mandatat să semneze orice act subsecvent

necesar, precum și să înregistreze prezenta hotărâre la

autoritățile de drept competente, putând la rândul lui să

împuternicească alte persoane în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința

persoanelor interesate.

(19/1.804.433)

Societatea Comercială

GLOBE JOBS SERVICES - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 14.06.2010  

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 

Subsemnații DRAGOMIR TONI-PETRIȘOR, cetățean

român, de sex bărbătesc, născut la data de 07.03.1989 

în mun. Tecuci, jud. Galați, domiciliat în sat Matca,

comuna Matca, jud. Galați, fiul lui Tache Dragomir și al 

lui Tincuța Dragomir, posesor al C.I. seria GL nr. 281532,

eliberată de mun. Tecuci la 27.06.2003, C.N.P. 1890307171741,

și POHRIB MARIAN, cetățean român, de sex bărbătesc,

născut la data de 04.01.1981 în comuna Matca, 

jud. Galați, domiciliat în mun. București, str. Vlaicu Vodă

nr. 16, bl. V65, sc. B, ap. 16, sector 3, fiul lui Ionel Pohrib

și Maricica Pohrib, posesor al C.I. seria RT nr. 640476,

eliberată de SPCEP S 3 biroul nr. 1 la 16.06.2009, 

C.N.P. 1810104174211, în calitate de asociați ai 

S.C. “GLOBE JOBS SERVICES” S.R.L., și LABADI

GYORGY, cetățean maghiar, sex bărbătesc, fiul lui

KAUFMANN IREN, născut la data de 16.04.1958 în

Houdan (Franciaorszyg), Ungaria, domiciliat în oraș Tiszaalpar,

str. Dozsa Gyorgy nr. 60, identificat cu C.I. nr. 797020IA,

eliberată la data de 13.09.2007 de autoritățile maghiare,

C.N.P. 15804160292, în calitate de invitat,

DECID:

Art. 1. Cesionarea părților sociale:

DRAGOMIR TONI-PETRIȘOR, deținător a 19 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală

de 190 lei, reprezentând aport în numerar și 95% din

totalul capitalului social al societății comerciale “GLOBE

JOBS SERVICES” S.R.L., cu sediul în România,

București, sector 1, str. Ing. Dumitru Zossima nr. 77, 

et. 2, camera 3, Reg. Com. J40/6924/2009, Cod Fiscal 
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R 25672023, cesionează la valoarea nominală cele 

19 părți sociale, către LABADI GYORGY.

POHRIB MARIAN, deținător a 1 parte socială, cu o

valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 190 lei,

reprezentând aport în numerar și 5% din totalul

capitalului social al societății comerciale “GLOBE JOBS

SERVICES” S.R.L., cu sediul în România, București,

sector 1, str. Ing. Dumitru Zossima nr. 77, et. 2, camera 3,

Reg. Com. J40/6924/2009, Cod Fiscal R 25672023,

cesionează la valoarea nominală 1 parte socială, către

LABADI GYORGY.

În urma modificărilor intervenite, capitalul social al

societății “GLOBE JOBS SERVICES” S.R.L., în valoare

de 200 lei, sub formă de aport în numerar, se divide în 

20 de părți sociale egale între ele și indivizibile, având o

valoare nominală de 10 lei fiecare, subscrise de către

asociați integral în numerar după cum urmează:

LABADI GYORGY deține 20 părți sociale, având o

valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de

200 lei, subscrise și vărsate în proporție de 100%,

reprezentând 100% din totalul capitalului social.

Asociații participă la profiturile și pierderile societății

astfel:

- LABADI GYORGY participă la profitul și la pierderea

societății cu 100%.

Cele hotărâte vor fi duse la îndeplinire conform

prevederilor legale în vigoare.

(20/1.804.434)

Societatea Comercială

VALRAM - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 488598/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 10464237 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/3909/1998

REZOLUȚIA NR. 89469 DIN DATA DE 09.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

PITIȘ ROXANA MARIA - PERSOANA DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

KAZIZ ELENA - REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI

REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

VALRAM S.R.L., cu sediul ales în București, str. Izvorul

Mureșului nr. 11, bloc A11, etaj 2, ap. 37, sector 4, prin

care se solicită înscrierea în registrul comerțului a

mențiunii privind radierea VALRAM S.R.L., cod unic de

înregistrare: 10464237, număr de ordine în registrul

comerțului: J40/3909/1998.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 488598 din 07.09.2010

s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului 

a mențiunii cu privire la radierea VALRAM S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei VALRAM S.R.L., cu datele de identificare mai 

sus menționate. 

Motivul radierii este dizolvare și lichidare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(21/1.804.435)

Societatea Comercială

SUNSHINE ENERGY - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR S.C. SUNSHINE ENERGY S.R.L.

BUCUREȘTI, ȘOS. NORDULUI NR. 94E, PARTER, 

AP. 1, CAM. 1, SECTOR 1, J40/1120/2010, 

C.U.I. 26477276, CAPITAL SOCIAL: 2.000 LEI 

NR. 1 DIN 06.09.2010

Asociații Societății, reprezentând 100% capitalul

social al Societății, după cum urmează:

S.C. Quantum Energy S.A., persoană juridică

română, cu sediul social în București, Șos. Nordului 

nr. 94E, parter, ap. 2, cam. 1, sector 1, înregistrată la

Registrul Comerțului București sub nr. J40/18045/2008,

C.U.I. 24637605, reprezentată de Marin Finel Dănuț 

în calitate de asociat și împuternicit, asociat deținând 
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180 de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul

social al Societății, și

S.C. Metropolis Real Estate Developers S.R.L.,

persoană juridică română, cu sediul social în București,

str. Teodosie Rudeanu nr. 35, sector 1, înregistrată la

Registrul Comerțului București sub nr. J40/3470/2000,

C.U.I. 12900626, reprezentată de Buncilă Marcel în

calitate de asociat și împuternicit, asociat deținând 

20 de părți sociale, reprezentând 10% din capitalul social

al Societății, și

Maticiuc Ion, cetățean român, C.N.P. 1530101400548,

născut la data de 01.01.1953 în mun. București,

domiciliat în București, sector 1, str. Nicolae G. Caramfil

nr. 34, bl. 10D, sc. 1, et. 3, ap. 8, identificat prin 

C.I. seria RD nr. 211116, eliberată de către Secția 1

Poliție la data de 23.11.2001, în calitate de invitat.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute

de legislația din România și de Actul Constitutiv al

Societății, pentru ținerea valabilă a acestei Adunări

Generale a Asociaților și pentru luarea de hotărâri,

DECID ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE:

1. Cedarea de către S.C. Quantum Energy S.A. 

a unui număr de 100 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei fiecare, totalizând 1.000 lei și reprezentând 

50% din capitalul social al S.C. Sunshine Energy S.R.L.,

împreună cu cota corespunzătoare din activul și 

pasivul social, către Maticiuc Ion, cetățean român, 

C.N.P. 1530101400548, născut la data de 01.01.1953 în

mun. București, domiciliat în București, sector 1, 

str. Nicolae G. Caramfil nr. 34, bl. 10D, sc. 1, et. 3, ap. 8,

identificat prin C.I. seria RD nr. 211116, eliberată de 

către Secția 1 Poliție la data de 23.11.2001, conform

contractului de cesiune de părți sociale 

nr. 660/06.09.2010, atestat de Avocat Hipea Gabriela;

2. Cedarea de către S.C. Metropolis Real Estate

Developers S.R.L. a unui număr de 20 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 200 lei și

reprezentând 10% din capitalul social al S.C. Sunshine

Energy S.R.L., împreună cu cota corespunzătoare din

activul și pasivul social, către Maticiuc Ion, cetățean

român, C.N.P. 1530101400548, născut la data de

01.01.1953 în mun. București, domiciliat în București,

sector 1, str. Nicolae G. Caramfil nr. 34, bl. 10D, sc. 1, 

et. 3, ap. 8, identificat prin C.I. seria RD nr. 211116,

eliberată de către Secția 1 Poliție la data de 23.11.2001,

conform contractului de cesiune de părți sociale 

nr. 661/06.09.2010, atestat de Avocat Hipea Gabriela;

3. Ca urmare a cesiunilor de părți sociale, capitalul

social al S.C. Sunshine Energy S.R.L. în valoare totală 

de 2.000 lei, împărțit în 200 părți sociale, în valoare

nominală individuală de 10 lei fiecare, va fi deținut de

asociații Societății după cum urmează:

- S.C. Quantum Energy S.A. va deține 

80 părți sociale, în valoare nominală totală de 800 RON,

reprezentând 40% din capitalul social al Societății;

- Maticiuc Ion va deține 1.200 părți sociale, 

în valoare nominală totală de 1.200 RON, reprezentând

60% din capitalul social al Societății;

4. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al

Societății în consecință, astfel încât să reflecte

modificările aduse de prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost încheiată astăzi, 

06 septembrie 2010, în 4 (patru) exemplare originale.

(22/1.804.436)

Societatea Comercială

COLTUL VERDE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2 

A  ADUNĂRII GENERALE A  ASOCIAȚILOR 

Subsemnații

MENELDIL ASSOCIATED S.A., societate înființată și

care funcționează sub legile Insulelor Virgine Britanice,

cu sediul în Pasea Estate, Road Town, Tortola, C.P. 958,

înmatriculată sub nr. IBC 536270 din 06.03.2003,

reprezentată de doamna Alina-Mihaela Trasca, și

BOGDAN NICOLAE GEORGESCU, cetățean român,

născut la data de 03.03.1975 în mun. Brașov, jud. Brașov,

domiciliat în municipiul Brașov, jud. Brașov, str. Nicolae

Titulescu nr. 19, identificat cu C.I. seria BV nr. 418928,

emisă de SPCLEP Brașov la data de 11.08.2005, 

C.N.P. 1750303080048,

în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul

social total, și

SEBASTIAN-JAN BORCOS, cetățean român, născut

la data de 26.08.1975 în mun. Brașov, jud. Brașov,

domiciliat în mun. Brașov, jud. Brașov, Str. Carpaților 

nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificat cu C.I. seria BV 

nr. 612906, emisă de SPCLEP Brașov la data de

13.01.2009, C.N.P. 1750826080010,

ROXANA-DANIELA BORCOS, de cetățenie română,

născută la data de 21.01.1979 în oraș Corabia, jud. Olt,

domiciliată în mun. Brașov, jud. Brașov, Str. Carpaților 

nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificată cu C.I. seria BV 

nr. 526667, emisă de SPCLEP Brașov la data de

06.07.2007, C.N.P. 2790121282203, în calitate de

invitați,

au hotărât următoarele:

1. Asociatul MENELDIL ASSOCIATED S.A., deținând

10 (zece) părți sociale, fiecare în valoare de 10 Lei, 

în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din

capitalul social total, cesionează 10 părți sociale 

(toate părțile sociale deținute), în valoare de 100 lei,

reprezentând 50% din capitalul social total, către 

domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS.

2. Asociatul BOGDAN NICOLAE GEORGESCU,

deținând 10 (zece) părți sociale, fiecare în valoare de 

10 Lei, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din

capitalul social total, cesionează 10 părți sociale (toate

părțile sociale deținute), în valoare de 100 lei,

reprezentând 50% din capitalul social total, către 

doamna ROXANA-DANIELA BORCOS.

3. Asociatul BOGDAN NICOLAE GEORGESCU,

renunță la dreptul de preempțiune asupra părților 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 4016/22.IX.2010

13

sociale cesionate de către asociatul MENELDIL

ASSOCIATED S.A. și este de acord cu cesiunea către

domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS.

4. Asociatul MENELDIL ASSOCIATED S.A., renunță

la dreptul de preempțiune asupra părților sociale

cesionate de către asociatul BOGDAN NICOLAE

GEORGESCU și este de acord cu cesiunea către

doamna ROXANA-DANIELA BORCOS.

5. Având în vedere faptul că activitatea societății

comerciale COLTUL VERDE S.R.L. a fost, până la

momentul cesiunii, și este coordonată de cesionarul

SEBASTIAN-JAN BORCOS, acesta declară expres că

își asumă întreaga răspundere pentru activitatea

desfășurată de și în numele societății COLTUL VERDE S.R.L.

și înțelege să îi exonereze de orice răspundere pe

cedenții MENELDIL ASSOCIATED S.A. și domnul

BOGDAN NICOLAE GEORGESCU.

6. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total rămâne

neschimbat, în valoare totală de 200 lei, împărțit în 

20 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală 

de 10 lei.

Capitalul social va avea următoarea configurare:

• domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS, cetățean

român, născut la data de 26.08.1975 în mun. Brașov, 

jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, jud. Brașov, 

Str. Carpaților nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificat cu 

C.I. seria BV nr. 612906, emisă de SPCLEP Brașov la

data de 13.01.2009, C.N.P. 1750826080010, va deține

10 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală 

de 10 lei, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 

50% din capitalul social al societății COLTUL VERDE S.R.L.,

aceasta fiind și participarea sa la beneficii și pierderi; 

• doamna ROXANA-DANIELA BORCOS, de

cetățenie română, născută la data de 21.01.1979 în 

oraș Corabia, jud. Olt, domiciliată în mun. Brașov, 

jud. Brașov, Str. Carpaților nr. 8, bl. E27, ap. 11,

identificată cu C.I. seria BV nr. 526667, emisă de

SPCLEP Brașov la data de 06.07.2007, 

C.N.P. 2790121282209, va deține 10 părți sociale,

fiecare având o valoare nominală de 10 lei, în valoare

totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al

societății COLTUL VERDE S.R.L., aceasta fiind și

participarea sa la beneficii și pierderi.

Încheiată în 5 exemplare originale.

(23/1.804.437)

Societatea Comercială

APOLONIA CONSULT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2 

A  ADUNĂRII GENERALE A  ASOCIAȚILOR

Subsemnații

MENELDIL ASSOCIATED S.A., societate înființată și

care funcționează sub legile Insulelor Virgine Britanice,

cu sediul în Pasea Estate, Road Town, Tortola, C.P. 958,

înmatriculată sub nr. IBC 536270 din 06.03.2003,

reprezentată de doamna Alina-Mihaela Trasca, și

BOGDAN NICOLAE GEORGESCU, cetățean român,

născut la data de 03.03.1975 în mun. Brașov, jud. Brașov,

domiciliat în municipiul Brașov, jud. Brașov, str. Nicolae

Titulescu nr. 19, identificat cu C.I. seria BV nr. 418928,

emisă de SPCLEP Brașov la data de 11.08.2005, 

C.N.P. 1750303080048,

în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul

social total, și

SEBASTIAN-JAN BORCOS, cetățean român, născut

la data de 26.08.1975 în mun. Brașov, jud. Brașov,

domiciliat în mun. Brașov, jud. Brașov, Str. Carpaților 

nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificat cu C.I. seria BV 

nr. 612906, emisă de SPCLEP Brașov la data de

13.01.2009, C.N.P. 1750826080010,

ROXANA-DANIELA BORCOS, de cetățenie română,

născută la data de 21.01.1979 în oraș Corabia, jud. Olt,

domiciliată în mun. Brașov, jud. Brașov, Str. Carpaților 

nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificată cu C.I. seria BV 

nr. 526667, emisă de SPCLEP Brașov la data de

06.07.2007, C.N.P. 2790121282203, în calitate de

invitați,

au hotărât următoarele:

1. Asociatul MENELDIL ASSOCIATED S.A., deținând

10 (zece) părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, 

în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din

capitalul social total, cesionează 10 părți sociale 

(toate părțile sociale deținute), în valoare de 100 lei,

reprezentând 50% din capitalul social total, către 

domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS.

2. Asociatul BOGDAN NICOLAE GEORGESCU,

deținând 10 (zece) părți sociale, fiecare în valoare de 

10 lei, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din

capitalul social total, cesionează 10 părți sociale (toate

părțile sociale deținute), în valoare de 100 lei,

reprezentând 50% din capitalul social total, către 

doamna ROXANA-DANIELA BORCOS.

3. Asociatul BOGDAN NICOLAE GEORGESCU,

renunță la dreptul de preempțiune asupra părților 

sociale cesionate de către asociatul MENELDIL

ASSOCIATED S.A. și este de acord cu cesiunea către

domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS.

4. Asociatul MENELDIL ASSOCIATED S.A., renunță

la dreptul de preempțiune asupra părților sociale

cesionate de către asociatul BOGDAN NICOLAE

GEORGESCU și este de acord cu cesiunea către

doamna ROXANA-DANIELA BORCOS.

5. Având în vedere faptul că activitatea societății

comerciale APOLONIA CONSULT S.R.L. a fost, până la

momentul cesiunii, și este coordonată de cesionarul

SEBASTIAN-JAN BORCOS, acesta declară expres că

își asumă întreaga răspundere pentru activitatea

desfășurată de și în numele societății APOLONIA

CONSULT S.R.L. și înțelege să îi exonereze de orice

răspundere pe cedenții MENELDIL ASSOCIATED S.A. și

domnul BOGDAN NICOLAE GEORGESCU.
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6. Ca urmare a cesiunii, capitalul social total rămâne

neschimbat, în valoare totală de 200 lei, împărțit în 

20 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală 

de 10 lei.

Capitalul social va avea următoarea configurare:

• domnul SEBASTIAN-JAN BORCOS, cetățean

român, născut la data de 26.08.1975 în mun. Brașov, 

jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, jud. Brașov, 

Str. Carpaților nr. 8, bl. E27, ap. 11, identificat cu 

C.I. seria BV nr. 612906, emisă de SPCLEP Brașov la

data de 13.01.2009, C.N.P. 1750826080010, va deține

10 părți sociale, fiecare având o valoare nominală 

de 10 lei, în valoare totală de 100 lLei, reprezentând 

50% din capitalul social al societății APOLONIA

CONSULT S.R.L., aceasta fiind și participarea sa la

beneficii și pierderi; 

• doamna ROXANA-DANIELA BORCOS, de

cetățenie română, născută la data de 21.01.1979 în 

oraș Corabia, jud. Olt, domiciliată în mun. Brașov, 

jud. Brașov, Str. Carpaților nr. 8, bl. E27, ap. 11,

identificată cu C.I. seria BV nr. 526667, emisă 

de SPCLEP Brașov la data de 06.07.2007, 

C.N.P. 2790121282209, va deține 10 părți sociale,

fiecare având o valoare nominală de 10 lei, în valoare

totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social

total, aceasta fiind și participarea sa la beneficii și pierderi.

Încheiată în 5 exemplare originale.

(24/1.804.438)

Societatea Comercială

ARCH INDUSTRIES - S.R.L.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE

EXTRAORDINARE 

A  ASOCIAȚILOR 

SOCIETĂȚII COMERCIALE ARCH INDUSTRIES S.R.L.

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BD. MIRCEA ELIADE 

NR. 2, CAMERA 3, SECTOR 1, 

AVÂND NR. DE ÎNREGISTRARE J40/7199/2008, 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 23761728

NUMĂRUL 2 DIN DATA DE 24.08.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților 

S.C. Arch Industries S.R.L., întrunită în ședință la data de

24.08.2010, la sediul Societății, în prezența asociaților ce

dețin 100%  capitalul social,

Obie Luschin Moore, cetățean american, născut la

data de 03.12.1954 în Texas, USA, domiciliat în 

607 Torero Trail Oak Point, Texas 75068, identificat cu

pașaport nr. Z8013157, emis de autoritățile USA la data

de 17.03.1999, deținător a 50 de părți sociale, având o

valoare nominală totală de 113,79/parte socială,

reprezentând 0,16% din capitalul social al Societății;

DP HOLDING S.A., o societate organizată și

funcționând conform legislației din Elveția, cu sediul în

Route de Chantemerle 58, 1763 Granges-Paccot,

Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului din Fribourg

la data de 15.12.1998 sub numărul CH-217-0138827-9 

și în registrul federal sub numărul 13104/1998,

deținătoare a 31.001 părți sociale, având o valoare

nominală totală de 113,79/parte socială, reprezentând

99,84% din capitalul social al Societății;

hotărăsc: 

Hotărârea nr. 1

Se aprobă transmiterea părților sociale, numerotate

de la nr. 31.002 la 31.051, deținute de către asociatul

Obie Luschin Moore, în calitate de cedent, reprezentând

0,16% din capitalul social, adică 5689,50 lei din care 

0 lei și 2.500 $, către Melanie Anne Chen, în calitate de

cesionar, cetățean britanic, născută la 24.01.1970 în 

Port of Spain, posesoare a pașaportului tip P cod GBR 

nr. 800641460, emis la data de 28.09.2007 de UKPA, cu

reședința în Trevarno House, Danes Hill, Woking Surrey,

GU22 7HQ, Marea Britanie.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, ca urmare 

a modificării structurii asociaților, după cum urmează:

a) Preambulul Actului Constitutiv se modifică și va

avea următorul conținut:

“Asociații DP HOLDING S.A., o societate organizată

și funcționând conform legislației din Elveția, cu sediul în

Route de Chantemerle 58, 1763 Granges-Paccot,

Elveția, înregistrată la Registrul Comerțului din Fribourg

la data de 15.12.1998 sub numărul CH-217-0138827-9 

și în registrul federal sub numărul 13104/1998,

reprezentată de Dan Costache Patriciu, în calitate de

împuternicit, și

Melanie Anne Chen, în calitate de

cesionar, cetățean britanic, născută la 24.01.1970 în 

Port of Spain, posesoare a pașaportului tip P cod GBR 

nr. 800641460, emis la data de 28.09.2007 de UKPA, cu

domiciliul în Trevarno House, Danes Hill, Woking Surrey,

GU22 7HQ, Marea Britanie,

denumiți în cele ce urmează în mod colectiv

“Asociații”, au decis să încorporeze în România o

societate cu răspundere limitată, în conformitate cu

Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, amendată

(“Legea Societăților Comerciale”), conform termenilor și

condițiilor prevăzute în cele urmează”.

b) Articolul 6 - “Capitalul social” -, punctul 6.2 se

modifică și va avea următorul conținut:

“6. 2. Capitalul social este deținut de Asociați după

cum urmează:

- DP HOLDING S.A. deține 31.001 părți sociale,

având o valoare nominală totală de 113,79 lei/parte

socială, numerotate de la 1 la 31.001 inclusiv,

reprezentând 99,84% din totalul capitalului social al

Societății, adică 3.527.603,79 lei din care

2.964.343,29 lei și 147.500 $;

- MELANIE ANNE CHEN deține 50 părți sociale,

având o valoare nominală totală de 113,79 lei/parte

socială, numerotate de la 31.002 la 31.051 inclusiv,
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reprezentând 0,16% din totalul capitalului social al

Societății, adică 5.689,50 lei din care 0 lei și 2.500 $;”

Hotărârea nr. 3

Se împuternicește doamna MELANIE ANNE CHEN,

cetățean britanic, născută la 24.01.1970 în Port of Spain,

posesoare a pașaportului tip P cod GBR nr. 800641460,

emis la data de 28.09.2007 de UKPA, cu reședința în

Trevarno House, Danes Hill, Woking Surrey, GU22 7HQ,

Marea Britanie, pentru îndeplinirea oricăror formalități

necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor

statuate, cu posibilitatea mandatării de terțe persoane,

inclusiv avocați, precum și pentru semnarea actului

constitutiv actualizat.

(25/1.804.439)

Societatea Comercială

TOMMY GRAND PROJECT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16.08.2010

Subsemnatul IONASCU TOMI, cetățean român,

născut la data de 18.11.1971 în București, domiciliat în

București, sector 2, Str. Luntrei nr. 3, bl. 10, sc. 2, et. 2,

ap. 70, identificat cu C.I. seria RR nr. 268353, emisă de

Secția 7 Poliție la 27.02.2004, C.N.P. 1711118421546,

asociat unic al S.C. TOMMY GRAND PROJECT S.R.L.,

cu sediul în București, sector 2, str. Maior Băcilă nr. 37,

bl. 34, sc. 2, et. 8, ap. 62, camera nr. 1, înregistrată 

la Registrul Comerțului sub nr. J40/1876/2010, 

C.U.I. 26556388, împreună cu DUMITRU MARILENA,

cetățean român, născută la data de 11.07.1964 în

București, domiciliată în București, sector 2, 

șos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, sc. 1, et. 1, 

ap. 1, identificată cu C.I. seria RD nr. 185991, 

emisă de Secția 9 Poliție la data de 13.08.2001, 

C.N.P. 2640711400031, am hotărât:

- cooptarea în societate prin cedarea unui nr. de 

19 părți sociale x 10 lei fiecare = 190 lei, de către

asociatul unic IONASCU TOMI, doamnei DUMITRU

MARILENA;

- retragerea din funcția de administrator a domnului

IONASCU TOMI, și numirea în funcția de administrator 

a doamnei DUMITRU MARILENA.

În urma cesionării, capitalul social, numărul de 

părți sociale, numărul de asociați și procentul de

participare la beneficii și pierderi vor fi modificate astfel: 

1. DUMITRU MARILENA: capital social = 190 lei; 

nr. p.s. = 19, beneficii și pierderi = 95%;

2. IONASCU TOMI: capital social = 10 lei; nr. p.s. = 1,

beneficii și pierderi = 5%.

În consecință, actul constitutiv al societății se va

modifica corespunzător prezentei hotărâri.

(26/1.804.440)

Societatea Comercială

SEVEN GROUND - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/01.09.2010 

A  ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. SEVEN GROUND S.R.L., CU SEDIUL ÎN

BUCUREȘTI, ȘOS. PIPERA NR. 9, BL. 2E, SC. 2, 

ET. 1, AP. 3, SECTOR 1, ÎNREGISTRATĂ LA

REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB 

NR. J40/18084/2008, C.U.I. 24642946, 

CAPITAL SOCIAL: 200 LEI

Astăzi, 01 septembrie 2010, subsemnata BĂBĂNĂU

ANDREEA-ALEXANDRA, C.N.P. 2830425430025,

domiciliată în București, șos. Pipera nr. 9, bl. 2E, sc. 2, 

et. 1, ap. 3, sector 1, identificată cu C.I. seria RT 

nr. 160297, emisă de Secția 2 la data de 01.05.2001,

asociat unic și administrator al S.C. SEVEN GROUND S.R.L.,

am hotărât:

Dizolvarea și lichidarea simultană a societății, fără

numire lichidator, conform art. 227 alin. 1 lit. d și 235 

Legea nr. 31/1990, cu transmiterea activelor rămase

către asociatul unic. 

Conform evidențelor financiar-contabile, nu există

datorii neachitate față de bugetul de stat, furnizori sau alți

creditori, iar patrimoniul net constând în numerar ce va

rămâne după achitarea taxelor pentru dizolvare și

radierea firmei, va fi distribuit asociatului unic. 

Prezenta hotărâre s-a redactat și semnat în 

3 exemplare, astăzi, 01.09.2010.

(27/1.804.441)

Societatea Comercială

POPA SOARE RESIDENCE - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. POPA SOARE RESIDENCE S.R.L. 

NR. 02/27.08.2010

Subscrisa S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES S.A.,

persoană juridică română, cu sediul în București, sector 1,

Șos. Nordului nr. 94E, etaj P, ap. 2, camera 2,

înmatriculată la Registrul Comerțului București sub 

nr. J40/6431/2007, având C.U.I. 21471205, reprezentată

legal de către dnul Maticiuc Ion,

în calitate de Asociat Unic al S.C. POPA SOARE

RESIDENCE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul

în București, sector 1, Șos. Nordului nr. 94E, etaj P, ap. 2,

camera 3, înmatriculată la Registrul Comerțului București

sub nr. J40/21310/2007, având C.U.I. 22733290,

reprezentată legal de către dnul Buncila Marcel, (numită

în cele ce urmează “Societatea”), și

Invitat:

dl MARIN FINEL-DĂNUȚ, cetățean român, 

C.N.P. 1671225433091, născut la data de 25.12.1967 în
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localitatea Dor Mărunt, jud. Călărași, căsătorit, domiciliat

în București, sector 1, Șos. Nordului nr. 94E, etaj 3, ap. 6,

identificat cu C.I. seria RT nr. 666904, eliberată de

SPCEP S1 biroul nr. 2 la data de 22.10.2009,

În ședința de astăzi, 27.08.2010, 

Am decis următoarele:

1. Constatarea cesiunii de părți sociale intervenite

între S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES S.A., 

în calitate de cedentă și dl MARIN FINEL-DĂNUȚ, 

în calitate de cesionar, prin care prima cedează către 

cel de-al doilea o parte socială, în valoare de 100 RON,

reprezentând 1% din capitalul social al Societății,

împreună cu cota corespunzătoare din pasivul și activul

social, deținută de către cedentă în capitalul social al 

S.C. POPA SOARE RESIDENCE S.R.L.

2. Dl MARIN FINEL DĂNUȚ dobândește calitatea de

Asociat al S.C. POPA SOARE RESIDENCE S.R.L.,

împreună cu toate consecințele care decurg din această

calitate.

3. Ca urmare a cesiunii intervenite, structura capitalului

social al S.C. POPA SOARE RESIDENCE S.R.L. este

următoarea:

- S.C. METROPOLIS & PARTENAIRES S.A. deține

un număr de 99 părți sociale, cu o valoare nominală de

100 RON fiecare, totalizând 9.900 RON și reprezentând

99% din capitalul Societății, împreună cu cota

corespunzătoare din pasivul și activul social.

- dl MARIN FINEL-DĂNUȚ deține o parte socială, cu o

valoare nominală de 100 RON și reprezentând 

1% din capitalul Societății, împreună cu cota

corespunzătoare din pasivul și activul social.

4. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al

societății rămân neschimbate.

(28/1.804.442)

Societatea Comercială

LA GHEORGHE COM - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC NR. 1/01.09.2010

În ședința legal și statutar constituită, s-au prezentat

următorii:

GHEORGHE NICOLAE, cetățean român, născut la

data de 12.01.1929 în comuna Românești, jud. Dâmbovița,

domiciliat în București, Șos. Chitilei nr. 80, sector 1,

posesor al C.I. seria RD nr. 183135, eliberată de Secția 5

Poliție la data de 31.07.2001, C.N.P. 1290112400159,

reprezentând 100% capitalul social al societății,

care, în calitate de unic asociat al S.C. LA

GHEORGHE COM S.R.L., a hotărât următoarele:

1. Se aprobă ieșirea din societate a dlui Gheorghe

Nicolae, și asocierea dnei Panaite Maria, cetățean

român, născută la data de 28.12.1954 în com. Mândrești,

jud. Galați, domiciliată în mun. Sf. Gheorghe, 

Str. Sporturilor nr. 9, bl. 5, sc. B, et. 3, ap. 14, posesoare a

C.I. seria KV nr. 127953, eliberată de Poliția mun. Sf. Gheorghe,

jud. Covasna la data de 29.07.2004, C.N.P. 2541228141056,

ca urmare a contractului de cesiune de părți sociale 

nr. 1/2010. Ca urmare a cesiunii, structura capitalului

social va fi următoarea:

Capital social subscris și vărsat: 200 lei, fără aport în

natură.

Valoare parte socială: 10 lei, număr părți sociale: 20.

PANAITE MARIA: capital social subscris și vărsat: 200 lei;

număr părți sociale deținute: 20; participare la beneficii și

pierderi: 100%.

2. Se aprobă descărcarea de activitate a 

dlui Gheorghe Nicolae în calitatea sa de administrator, și

numirea dnei Panaite Maria, asociat nou și unic în

societate, identificată mai sus, în funcția de administrator.

Prezenta decizie conține 2 (două) pagini și a fost

redactată și semnată în 4 (patru) exemplare egale și

originale, astăzi, 01.09.2010.

(29/1.804.443)

Societatea Comercială

DAN PRO INVEST - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 488927/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 20118699 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/21570/2006

REZOLUȚIA NR. 89645 DIN DATA DE 09.09.2010

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

MĂRGĂRIT VALENTINA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

BUTNARU LUIZA-ELENA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

DAN PRO INVEST S.R.L., cu sediul ales în București, 

str. Virgil Pleșoianu nr. 13, sector 1, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea DAN PRO INVEST S.R.L., cod unic de

înregistrare: 20118699, număr de ordine în registrul

comerțului: J40/21570/2006.
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PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 488927 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea DAN PRO

INVEST S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei DAN PRO INVEST S.R.L., cu datele de identificare

mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(30/1.804.444)

Societatea Comercială

DINAH-AMA PRODUCTION - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/03.09.2010  

A  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR  

S.C. DINAH-AMA PRODUCTION S.R.L. 

BUCUREȘTI, STR. VIITORULUI NR. 138, SECTOR 2

J40/10771/2007, C.U.I. 21861755

Subsemnații AMPIAH DINAH-AMA, cetățean român,

născută la 05.06.1982 în mun. Petroșani, 

jud. Hunedoara, domiciliată în București, bd. Alexandru

Obregia nr. 10-14, bl. 10-14, sc. 1, et. 9, ap. 38, sector 4,

identificată cu C.I. seria RR nr. 605404, emisă de SPCEP

S4 biroul nr. 2/21.05.2009, C.N.P. 2820605204492, și

HULUBA ELENA, cetățean român, născută la

09.05.1956 în sat Avrămești (com. Voinești), jud. Vaslui,

domiciliată în București, bd. Alexandru Obregia nr. 6, 

bl. M1, sc. 2, et. 9, ap. 75, sector 4, identificată cu 

C.I. seria RR nr. 242135, emisă de Secția 15/01.11.2002,

C.N.P. 2560509205022, asociați reprezentând întreg

capitalul social, fără respectarea formalităților cerute

pentru convocarea adunării generale, renunțând în mod

expres la acestea, am hotărât în unanimitate

următoarele:

Dizolvarea și lichidarea simultană a societății, în

temeiul art. 227 alin. 1 lit. d și art. 235 din Legea nr. 31/1990,

fără numire de lichidator, având în vedere lipsa debitelor

către terți, fiind de acord cu atribuirea activelor ce vor

rezulta din situația financiară de lichidare către asociați.

(31/1.804.445)

Societatea Comercială

DECMAR COM IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂREA DIN 26.07.2010 

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A

SOCIETĂȚII COMERCIALE 

DECMAR COM IMPEX S.R.L. 

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. RÂMNICU VÂLCEA

NR. 30, BL. 15, AP. 24, SECT. 3, 

J40/23184/1994, C.U.I. 6599686 

Subsemnații Ștefănescu Ionel-Decebal și Ștefănescu

Mariana, în calitate de asociați ai S.C. DECMAR COM

IMPEX S.R.L., cu sediul în București, str. Râmnicu

Vâlcea nr. 30, bl. 15, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3,

înmatriculată la O.R.C.T.M. București sub 

nr. J40/23184/1994, având C.U.I. 6599686, și doamna

Iovanescu Elena, legitimată cu C.I. seria RR nr. 351217,

eliberată de Secția 11 la data de 24.12.2004, invitată de

acționariat ca martor asistent al adunării și viitor acționar,

întruniți astăzi, 20.07.2010, la sediul societății, unde prin

prezenta acționarii hotărăsc: Modificarea și completarea

Statutului și a Contractului S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L.,

prin redactarea Actului Constitutiv actualizat al 

S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L. după cum urmează:

1. Cesiunea integrală a părților sociale deținute de

asociatul ȘTEFĂNESCU IONEL-DECEBAL, posesor al

C.I. seria RR nr. 351215, elib. de Secția 11 la data de

24.12.2004, C.N.P. 1690122431516, deținător a 5 părți

sociale, în valoare nominală de 20 lei, reprezentând 50%

din capitalul social al S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L.,

capital social: 200 lei, astfel: către ȘTEFĂNESCU

MARIANA, C.N.P. 2670611441527, 4 (patru) părți

sociale, având o valoare nominală de 20 lei, valoare

totală de 80 lei, reprezentând 40% din capitalul social, 

și către IOVANESCU ELENA, domiciliată în 

mun. București, str. Râmnicu Vâlcea nr. 30, bl. 15, sc. 1,

et. 6, ap. 24, sector 3, sex: feminin, stare civilă:

necăsătorită, având C.N.P. 2600605400348, 1 (una) parte

socială, având o valoare nominală de 20 lei, valoare

totală 20 lei, reprezentând 10% din capitalul social.

2. În urma modificării acționariatului, se reînnoiește

mandatul de administrare a S.C. DECMAR COM 

IMPEX S.R.L. acordat asociatului Ștefănescu Mariana,

devenind și administrator unic cu puteri depline, pe

durată nelimitată.

3. În urma acestor modificării, doamnele Ștefănescu

Mariana și Iovanescu Elena devin singurii acționari ai
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S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L., cu toate drepturile și

obligațiile prevăzute de lege și de actele constitutive ale

societății, deținând împreună 10 părți sociale, în valoare

nominală de 20 lei, reprezentând 100% din capitalul

social al S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L.

4. a) Se schimbă domeniul principal de activitate din

cod CAEN 477 - comerț cu amănuntul al încălțămintei 

și articolelor din piele în magazine specializate, în 

cod CAEN 702 - activități de consultanță în management.

Se schimbă activitatea principala din cod CAEN 4772

- comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din

piele în magazine specializate în cod CAEN 7022 

- activități de consultanță pentru afaceri și management.

b) Se completează domeniul secundar de activitate,

cu alte activități, conform codurilor CAEN: 

1420 - fabricarea articolelor din blană; 1431 - fabricarea

prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de

galanterie; 1439 - fabricarea prin tricotare sau croșetare

a altor articole de îmbrăcăminte; 1511 - tăbăcirea și

finisarea pieilor, prepararea și vopsirea blănurilor; 

4511 - comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare;

4519 - comerțul cu alte autovehicule; 4520 - întreținerea

și repararea autovehiculelor; 4531 - comerțul cu ridicata

de piese și accesorii pentru autovehicule; 4540 - comerțul

cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și

repararea motocicletelor; 4624 - comerțul cu ridicata al

blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate; 

4631 - comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor; 

4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor

din piele, în magazine specializate; 6920 - activități de

contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul

fiscal. 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de

voturi a asociaților S.C. DECMAR COM IMPEX S.R.L.,

astăzi, 26.07.2010, la sediul firmei.

(32/1.804.448)

Societatea Comercială

EURODENT CENTER - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

EURODENT CENTER S.R.L., cu sediul în București, 

bd. Theodor Pallady nr. 18, bloc M5, scara C, etaj 4, 

ap. 128, sector 3, înregistrată sub nr. J40/7978/2005, 

cod unic de înregistrare 17535734, care a fost înregistrat

sub nr. 489011 din 07.09.2010.

(33/1.804.449)

Societatea Comercială

EURODENT CENTER - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/07.09.2010 A ASOCIATULUI UNIC 

Azi, 07.09.2010, asociatul unic al societății comerciale

EURODENT CENTER S.R.L., dna CATARAMA MARIANA

LAURA, cetățean român, domiciliată în București, 

bd. Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. C, et. 4, ap. 128,

sector 3, posesoare a C.I. DP nr. 126682, eliberată de

I.N.E.P. la 11.10.2007, C.N.P. 2751212434524, a decis

modificarea actului constitutiv al societății astfel:

1) Se majorează capitalul social al societății cu suma

de 200 RON, prin depunere în numerar la bancă, din

partea noului asociat al societății dl NIȚU FLORIAN,

cetățean român, născut la 28.10.1974 în București,

domiciliat în București, bd. Theodor Pallady nr. 23, 

bl. V10, sc. 2, ap. 58, sector 3, sex bărbătesc,

necăsătorit, posesor al C.I. RR nr. 431532, eliberată de

SPCEP S3 biroul nr. 4 la 13.02.2007, C.N.P.

1741028434529. 

Ca urmare, se majorează capitalul social de la 200 RON

la 400 RON, iar aportul celor doi asociați la formarea

capitalului social și participarea la beneficii și pierderi va fi:

- CATARAMA MARIANA LAURA va deține 

20 p.s. x 10 RON/p.s. = 200 RON, adică 50% din 

capitalul social, și

- NIȚU FLORIAN va deține 20 p.s. x 10 RON/p.s. 

= 200 RON, adică 50% din capitalul social. Se înlocuiește

Decizia Asociatului Unic cu Hotărârea A.G.A.

2) Se prelungește durata administratorului

CATARAMA MARIUS-COSTINEL pe o perioadă

nelimitată, și se numește administrator al societății și 

dl NIȚU FLORIAN, cu depline puteri și pe o perioadă

nelimitată. Exercitarea puterilor depline ale celor doi

administratori se face independent (fără a fi necesară

prezența ambilor).

3) Se închide punctul de lucru din București, 

str. Litovoi Voievod nr. 37, sector 2, și se deschide un

punct de lucru în București, Bd. 1 Decembrie 1918 

nr. 1 C, spațiul C5, sector 3.

4) Se extinde obiectul secundar de activitate cu

activitățile, conform cod CAEN: 

4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și

ortopedice, în magazine specializate; 

4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății

rămân nemodificate.

(34/1.804.450)
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Societatea Comercială

EUROCON MUSINA - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489069/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 26448203 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/909/2010

REZOLUȚIA NR. 89373 DIN DATA DE 09.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

PICIOREA CRISTINA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

MIHALACHE ANCA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

EUROCON MUSINA S.R.L., cu sediul ales în București,

Str. Foișorului nr. 24, bloc F14C, sc. 1, etaj 4, 

ap. 15, sector 3, prin care se solicită înscrierea în registrul

comerțului a mențiunii privind radierea EUROCON

MUSINA S.R.L., cod unic de înregistrare: 26448203,

număr de ordine în registrul comerțului: J40/909/2010.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 489069 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea EUROCON

MUSINA S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

f irmei EUROCON MUSINA S.R.L., cu datele de

identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(35/1.804.451)

Societatea Comercială

ASTROIMPERIA AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.

HOTĂRÂREA DIN 30.09.2010 

A  ADUNĂRII GENERALE

A  ASOCIAȚILOR 

S.C. ASTROIMPERIA  AGENT DE ASIGURARE S.R.L. 

Subsemnații

Panduru Ioan, asociat cu 95% din capitalul social, și

Panduru Andreea Adina, asociat cu 5% din 

capitalul social al S.C. ASTROIMPERIA AGENT DE

ASIGURARE S.R.L., cu sediul social în București, 

str. Dumbrava Nouă nr. 26, bl. M207, sc. 1, etaj 2, ap. 8,

sectorul 5, J40/9664/1999, C.U.I. 12360577, de comun

acord hotărâm:

1. dizolvarea și lichidarea societății în condițiile 

Legii nr. 31/1990.

2. Nominalizarea lichidatorului judiciar INSOLVENCY

GROUP SPRL, cu sediul profesional în București, 

str. Agatha Bârsescu nr. 15 B, etaj 1, sectorul 3, pentru

lichidarea societății.

(36/1.804.452)

Societatea Comercială

GEMINI INVESTMENTS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/25.08.2010 A ASOCIATULUI UNIC 

Subsemnatul KONSTANTINIDIS IOANNIS, cetățean

cipriot, identificat cu Pașaport nr. C312660, eliberat de

Autoritățile Cipriote la data de 20.04.2001, domiciliat în

23 Nafpliou, 2066 Strovolos, Nicosia, Cipru, având calitatea

de asociat unic al S.C. GEMINI INVESTMENTS S.R.L.,

prin prezenta

HOTĂRĂSC

1. Dizolvarea și lichidarea voluntară, simultane, 

a societății GEMINI INVESTMENTS S.R.L. (numită în

continuare “Societatea”), în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d)

și art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată 

cu modificările și completările ulterioare.

2. Patrimoniul Societății se va transmite universal

asociatului unic odată cu radierea societății.

Totodată, precizez că Societatea întrunește condițiile

legale pentru dizolvare și lichidare voluntară simultană, 

în sensul inexistenței datoriilor către Bugetul de Stat sau

către alți creditori la momentul dizolvării și lichidării

voluntare.

(37/1.804.453)
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Societatea Comercială

CTL QUICKLY PROD - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/01.09.2010

A ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. CTL QUICKLY PROD S.R.L. 

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3, 

STR. TRAIAN NR. 77-79, ETAJ 3, AP. 20,

ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB 

NR. J40/2467/2007, C.U.I. 21011207/2007 

Asociatul unic ORZATA VICTOR-CĂTĂLIN, cetățean

român, domiciliat în București, str. Traian nr. 77-79, et. 3,

ap. 20, sector 3, născut în mun. Slatina, jud. Olt la data

de 25.01.1985, identificat cu C.I. seria RR nr. 585912,

eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1 la 13.04.2009, 

C.N.P. 1850125284605, în calitate de asociat unic al 

S.C. CTL QUICKLY PROD S.R.L., decide dizolvarea

societății, conform art. 227 lit. d) din Legea nr. 31/1990.

Dizolvarea și lichidarea se fac concomitent conform

art. 235 din Legea nr. 31/1990, astfel încât după plata

creditorilor activele rămase revin asociatului unic. 

Se menționează că societatea nu are datorii de achitat

către Bugetul de Stat, nici către alți terți și nu are active. 

(38/1.804.454)

Societatea Comercială

CRILUM CONS - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489239/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16642902 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/12342/2004

REZOLUȚIA NR. 89502 DIN DATA DE 09.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

PICIOREA CRISTINA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

NĂSTASE CORNELIA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

CRILUM CONS S.R.L., cu sediul ales în București, 

str. Straja nr. 13, bloc 66, sc. 5, etaj 2, ap. 69, sector 4,

prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a

mențiunii privind radierea CRILUM CONS S.R.L., 

cod unic de înregistrare: 16642902, număr de ordine în

registrul comerțului: J40/12342/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 489239 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea CRILUM

CONS S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei CRILUM CONS S.R.L., cu datele de identificare

mai sus menționate. 

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(39/1.804.455)
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Societatea Comercială

TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING 

(TMC) - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489340/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 25215676 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/2738/2009

REZOLUȚIA NR. 89517 DIN DATA DE 09.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2010

PICIOREA CRISTINA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

STAN MIHNEA DOREL - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING (TMC) S.R.L.,

cu sediul ales în București, str. Lt. Aurel Botea nr. 4, 

bloc B8, sc. 2, etaj 2, ap. 67, sector 3, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING

(TMC) S.R.L., cod unic de înregistrare: 25215676, 

număr de ordine în registrul comerțului: J40/2738/2009.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 489340 din

07.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea TRAFFIC

MANAGEMENT CONSULTING (TMC) S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei TRAFFIC MANAGEMENT CONSULTING (TMC) S.R.L.,

cu datele de identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare și lichidare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 09.09.2010.

(40/1.804.456)

Societatea Comercială

CINNAMON BAKE & ROLL - S.R.L.

HOTĂRÂREA DIN DATA DE 21.06.2010

A ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR 

S.C. CINNAMON BAKE & ROLL S.R.L. 

(SOCIETATEA COMERCIALĂ)

Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale

(“A.G.A.”), întrunită în ședință, legal constituită astăzi,

21.06.2010, ora 11.00, în Calea Dorobanților 5-7, 

camera 3, sector 1, București, potrivit Actului Constitutiv

al Societății, în prezența acționarilor reprezentând 100%

din capitalul social al societății, respectiv:

Tatika Investments Limited, persoană juridică cipriotă,

cu sediul în Cipru, Evagorou & Menandrou Frosia

Building, et. 3, 1066 Nicosia, înregistrată în registrul

Companiilor din Nicosia sub nr. HE 101319, prin

mandatar Florina Sandolache;

Lunic Franchising and Consulting Limited, persoană

juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Evagorou 

& Menandrou Frosia Building, et. 3, 1066 Nicosia,

înregistrată în registrul Companiilor din Nicosia, Cipru

sub nr. HE 80898, prin mandatar David Ricardo Marian;

Bladon Enterprises Limited, persoană juridică cipriotă,

cu sediul în Cipru, Evagorou & Menandrou Frosia

Building, et. 3, 1066 Nicosia, înregistrată în registrul

Companiilor din Nicosia, Cipru sub nr. HE 101859, prin

mandatar Ciocoiu Horia Darius;

Calin-Viorel Ionescu, cetățean român, născut la data

de 16.07.1969 în București, cu domiciliul în București, 

str. Dealul Țugulea nr. 70, bl. G5, sc. 1, ap. 8, sector 6,

identificat cu C.I. seria RT nr. 307993, emisă de 

Secția 21 la data de 04.02.2004, C.N.P. 1690716463068,

constatând că au fost îndeplinite toate prevederile

legale, precum și cele ale Actului Constitutiv al Societății

Comerciale cu privire la convocare, respectiv validitatea

constituirii și a deliberărilor adunărilor generale ale

societăților cu răspundere limitată,

întrucât:

- Societatea Comercială intenționează să

contracteze un credit pe termen mediu în EURO în
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scopul finanțării/refinanțării dezvoltării rețelei de

restaurante Cinnabon din Romania (“Facilitatea de

Credit”);

- Societatea Comercială a solicitat și a obținut

acordul pentru acordarea Facilității de Credit din partea

Alpha Bank, România, Sucursala Magheru, cu sediul în

bd. General Magheru nr. 7, sector 1, București (“Banca”);

prin prezenta, cu unanimitate de voturi a asociaților

prezenți cu drept de vot, A.G.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă contractarea de către Societate a Facilității

de Credit în condițiile, termenii și costurile stabilite de

Bancă:

• suma: 1.000.000 EUR în scopul

finanțării/refinanțării de către Bancă a costurilor de

dezvoltare a rețelei de restaurante Cinnabon din

Romania (“suma aprobată”) până la 100% fără T.V.A.;

• Societatea va avea calitatea de împrumutat

alături de S.C. US FOOD NETWORK S.A. și 

S.C. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și va fi

parte contractantă în Contractul de Credit nr. 120 din

2006 și Contractul de Facilitate de Credit la Termen 

nr. 120/2006/1;

• termen de scadență: până la 5 ani aferentă

fiecărei trageri din suma aprobată;

• dobânda aferentă, funcție de valuta retragerilor:

EURIBOR 3m pentru EUR/LIBOR3m pentru

USD/BUBOR 3m pentru RON plus marja.

2. Aprobă constituirea de către Societate a garanțiilor

solicitate de Bancă (“garanții”) în vederea obținerii

Creditului respectiv:

• constituirea garanției reale mobiliare pe

conturile curente ale Societății deschise la Bancă;

• Bilet la ordin emis în alb de către societate;

• Garanție reală mobiliară asupra fondului de

comerț al Societății;

• Cesionarea polițelor de asigurare pe toată

perioada creditului încheiate de către Societate pentru

restaurantele finanțate/refinanțate de către Bancă.

3. Împuternicește pe dl Calin-Viorel Ionescu, cetățean

român, născut la data de 16.07.1969 în București, 

fiul Ancăi-Lucreția, domiciliat în București, str. Dealul

Țugulea nr. 70, bl. G5, sc. 1, ap. 8, sector 6, identificat cu

C.I. seria RT nr. 307993, emisă de Secția 21 Poliție la

data de 04.02.2004, C.N.P. 1690716463068, în calitate

de Director General al Societății Comerciale,

• să negocieze toți termenii și condițiile și să

semneze pentru și în numele Societății Comerciale toate

și oricare contracte legate de Facilitatea de Credit și de

garanții, precum și toate și oricare alte documente, acte,

contracte, prezente sau viitoare, în legătură cu sau cu

privire la Facilitatea de Credit și garanții încheiate între

Societatea Comercială și Bancă, pe care dl Calin-Viorel

Ionescu le consideră a fi în interesul Societății

Comerciale,

• să reprezinte cu puteri depline interesele

Societății în relația cu Banca, precum și

• să îndeplinească toate și oricare alte formalități

necesare îndeplinirii scopului prevăzut la punctele 1 și 2

ale prezentei Hotărâri.

Dl Calin-Viorel Ionescu poate, la rândul său, să

împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe

persoane pe care o consideră corespunzătoare, în

vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor

mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată și s-a semnat de

către Asociații Societății Comerciale în 6 (șase) exemplare

originale, azi, 21.06.2010.

(41/1.804.457)

Societatea Comercială

DAN & LOGO CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/20.07.2010

A ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR 

S.C. DAN & LOGO CONSTRUCT IMPEX S.R.L. 

Subsemnații

1. DAN DAN-ALEXANDRU, domiciliat în București,

str. Alexandru Vlahuță nr. 6, bl. M46, sc. 1, et. 3, ap. 16,

sector 3, legitimat cu C.I. seria RD nr. 049242, 

eliberată de Secția 10 Poliție la data de 16.10.1998,

C.N.P. 1841020440101;

2. LOGOFETEANU CONSTANTIN, domiciliat în 

sat Isvoarele, com. Isvoarele, jud. Giurgiu, legitimat cu

C.I. seria GG nr. 166049, eliberată de SPCLEP Comana

la data de 18.10.2006, C.N.P. 1780509523120;

în calitate de asociați ai societății comerciale 

DAN & LOGO CONSTRUCT IMPEX S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Dizolvarea societății conform art. 227 alin. 1

litera d din Legea nr. 31/1990, și lichidarea societății

conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, prin acordul

unanim al asociaților fără numire de lichidator.

Societatea nu are datorii față de bugetul de stat

consolidat, furnizori sau alți creditori, iar patrimoniul net

sau activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite

între asociați, constând în numerar ce va rămâne după

plata taxelor legale pentru dizolvarea și radierea firmei 

din registrul comerțului, și vor fi distribuite în cotele

următoare la asociați, astfel: Dan Dan Alexandru 50%,

adică 500 lei, și Logofeteanu Constantin 50%, adică 

500 lei.

Hotărârea adoptă și implicit modificările repetate

respectă condițiile din Actul Constitutiv și legislația în

vigoare.

Redactat azi, 20.07.2010, în patru exemplare.

(42/1.804.458)
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Societatea Comercială

MEAT LINE IMPORT-EXPORT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

MEAT LINE IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în

București, Bd. Unirii nr. 62, bloc K5, scara 1, etaj 2, ap. 7,

sector 3, înregistrată sub nr. J40/4818/2010, cod unic de

înregistrare 26904032, care a fost înregistrat sub 

nr. 489363 din 07.09.2010.

(43/1.804.459)

Societatea Comercială

MEAT LINE IMPORT-EXPORT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/06.09.2010  

A  ADUNĂRII GENERALE

Subsemnații IVASCU COSTIN, cetățean român,

născut la data de 09.07.1980 în București, sector 2,

domiciliat în București, Str. Luntrei nr. 3, bloc 10, sc. 1, 

et. 4, ap. 24, sector 2, identificat cu C.I. seria RT 

nr. 353582, eliberată de secția 7 la data de 30.08.2004,

C.N.P. 1800709420057, și dl CAKTI ATILLA, cetățean

turc, născut la 03.07.1983, domiciliat în Turcia, rezident

în România, com. Ștefăneștii de Jos, sat Crețuleasca,

Str. Plopului nr. 16, jud. Ilfov, ident. permis ședere 

nr. RO 0196092, elib. de Serv. Străini Ilfov la data de

06.09.2009, în calitate de asociați și administratori ai 

S.C. MEAT LINE IMPORT EXPORT S.R.L., azi, data de

mai sus, am hotărât următoarele:

1. IVASCU COSTIN cedează dlui CAKTI ATILLA 

200 lei, respectiv 20 părți sociale câte 10 ron fiecare,

reprezentând 40% beneficii și pierderi.

*CAKTI ATILLA primește de la dl IVASCU COSTIN

200 lei, respectiv 20 părți sociale a câte 10 ron fiecare,

reprezentând 40% beneficii și pierderi, devenind astfel

asociat unic al societății sus-menționate.

2. Capitalul social va fi de 420 lei, integral numerar.

Întregul capital social va fi împărțit în 42 părți sociale, 

în valoare de 10 lei fiecare, repartizate în totalitate 

dlui CAKTI ATILLA, beneficii și pierderi fiind de 100%.

Se va întocmi un nou act constitutiv al societății,

pentru materializarea prezentei hotărâri la organele

competente, vechile acte de constituire ale societății

devenind caduce. Celelalte prevederi ale actului

constitutiv rămân nemodificate.

(44/1.804.460)

Societatea Comercială

ANDY INTERCOM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

ANDY INTERCOM S.R.L., cu sediul în București, 

str. Becaței nr. 6, bloc R4, scara A, etaj 4, ap. 25, 

sector 3, înregistrată sub nr. J40/14759/2006, cod unic 

de înregistrare 19022115, care a fost înregistrat sub 

nr. 489365 din 07.09.2010.

(45/1.804.461)

Societatea Comercială

ANDY INTERCOM - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/01.09.2010  

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR  

Subsemnații IVASCU IONUȚ, cetățean român, născut

la data de 03.02.1982 în București, sector 2, domiciliat 

în București, Str. Zalelor nr. 31, sector 2, identificat cu 

C.I. seria RT nr. 722651, eliberată de Poliția București la

data de 05.02.2010, C.N.P. 1820203420059, și IVASCU

GELU, cetățean român, născut la data de 23.03.1952 în

București, sector 2, domiciliat în București, Str. Zalelor 

nr. 31, sector 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 553644,

eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 08.01.2009,

C.N.P. 1520323400148, ambii asociați ai S.C. ANDY

INTERCOM S.R.L., azi, data de mai sus, am întrunit

adunare generală, și de comun acord am stabilit

următoarele:

1. Se majorează capitalul social al societății de la 

200 RON la 978.416 RON, cu suma de 978.216 RON,

aport în numerar, provenind din profitul rămas nerepartizat,

în urma încheierii exercițiilor financiar-contabile aferente

anilor 2006, 2007, 2008, după cum urmează:

- suma de 32.897 RON, provenind din profitul

nerepartizat la nivelul anului 2006; 

- suma de 373.334 RON, provenind din profitul

nerepartizat la nivelul anului 2007, și 

- suma de 571.985 RON, provenind din profitul

nerepartizat la nivelul anului 2008 

conform notei contabile nr. 01/01.09.2010, a balanței

de verificare contabilă aferente lunii mai 2010, precum și

a bilanțurilor contabile la 31.12.2006, 31.12.2007 și

31.12.2008, toate anexate prezentei hotărâri.

2. Se majorează valoarea părții sociale de la 10 RON

la 16 RON, iar numărul părților sociale se modifică 

de la 20 la 61151.

3. În urma majorării amintite, capitalul social în valoare

totală de 978.416 RON, împărțit în 61151 părți sociale 
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a 16 RON fiecare, subscris și vărsat integral de către cei

doi asociați, va fi repartizat între aceștia astfel:

- IVASCU GELU deține 55036 părți sociale a câte 

16 RON fiecare, în valoare totală de 880.576 RON,

reprezentând 90% din capitalul social total al societății 

de 33.000 RON; participă la beneficii și pierderi în

procent de 90%.

- IVASCU IONUȚ deține 6115 părți sociale a câte 

16 RON fiecare, în valoare totală de 97.840 RON, reprez.

10% din capitalul social total; participă la beneficii și

pierderi în procent de 10%.

Se va întocmi un nou act constitutiv al societății,

pentru materializarea prezentei hotărâri la organele

competente, vechile acte de constituire ale societății,

statut și contract devenind caduce. 

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân

nemodificate.

(46/1.804.462)

Societatea Comercială

REVITAL CLINIC - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/09.08.2010  

A  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

S.C. REVITAL CLINIC S.R.L. 

Subsemnații

1. KAY TONNES THORKILDSEN, cetățean norvegian,

cu domiciliul declarat în Portugalia, Apto 50 A Torre D2,

Altoda Ampilheira 2750 B, născut la data de 16.08.1939

în Stavenger, Norvegia, identificat cu Pașaport 

seria NOR nr. 25093397, eliberat de Oslo Politidistrikt 

la data de 11.01.2006, reprezentând 40% din capitalul

social;

2. CIPRIAN-TIBERIU MICLEA, cetățean român, 

cu domiciliul în București, sectorul 6, aleea Istru nr. 9, 

bl. D7, sc. 7, et. 1, ap. 64, născut la data de 15.03.1976

în Petroșani, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria RR

nr. 472803, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de

19.07.2007, C.N.P. 1760315410011, reprezentând 30%

din capitalul social;

3. ZABRAUTANU AUGUSTIN, cetățean român, 

cu domiciliul în București, sectorul 3, bd. Mircea Vodă 

nr. 37, bl. M29, sc. A, parter, ap. 3, născut la data de

16.12.1975 în Adjud, jud. Vrancea, identificat cu 

C.I. seria RT nr. 533789, eliberată de SPCEP S3 biroul 

nr. 2 la data de 08.01.2008, C.N.P. 1751216046657,

reprezentând 30% din capitalul social;

în calitate de asociați ai S.C. “REVITAL CLINIC” S.R.L.,

înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14234/2008,

C.U.I. 24362504, având sediul în București, sectorul 1,

Intr. Camil Petrescu nr. 1, în unanimitate, am hotărât

următoarele:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea societății conform 

art. 235 alin. 1 și 2 și art. 227 din Legea nr. 31/1990

modificată, datorită imposibilității realizării obiectului de

activitate al acesteia. Astfel, suntem de acord cu privire 

la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și

asigurăm stingerea pasivului, având în vedere faptul că

societatea nu are datorii și nu există creditori. Active nu

există în patrimoniul societății.

(47/1.804.463)

Societatea Comercială

AUTOGARA MILITARI - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 07.09.2010 

A  ADUNĂRII GENERALE A  ASOCIAȚILOR 

S.C. AUTOGARA MILITARI S.R.L.

Subsemnații 

1. Dulgheru Dumitru Marian, cetățean român,

domiciliat în București, str. Șerban Bogdan Stan nr. 14,

sector 6, posesor al C.I. seria RT nr. 323258, eliberată de

secția 21 Poliție la data de 05.04.2004, C.N.P.

1690120461539;

2. Dulgheru Elena, domiciliată în București, str.

Șerban Bogdan Stan nr. 14, sector 6, posesoare a B.I.

seria BE nr. 545418, eliberat de Secția 21 Poliție la data de

10.09.1991, C.N.P. 2460712400089;

3. Dulgheru Dumitru, cetățean român, domiciliat în

București, str. Șerban Bogdan Stan nr. 14, sector 6,

posesor al C.I. seria RT nr. 238053, eliberată 

de Secția 21 Poliție la data de 14.08.2002, 

C.N.P. 1360402400527;

asociați ai S.C. AUTOGARA MILITARI S.R.L., 

cu sediul în București, str. Valea Cascadelor nr. 1, sector 6,

înmatriculată la O.R.C.B. sub nr. J/40/12039/2002 și

având Cod Unic de Înregistrare 15039874, au hotărât

următoarele:

Art. 1. Având în vedere Contractul de cesiune părți

sociale din data de 06.09.2010, în condițiile art. 202 din

Legea nr. 31/90 republicată cu modificările ulterioare, 

se aprobă transmiterea cu cesiune totală a celor 

669 părți sociale, pe care domnul Dulgheru Dumitru le

deține la S.C. Autogara Militari S.R.L., cu valoare

nominală de 10 lei, în valoare totală de 6690 lei,

reprezentând 9,99701% din capitalul social, către

domnul Dulgheru Mihai, cetățean român, domiciliat în

București, str. Șerban Bogdan Stan nr. 14, sector 6,

București, posesor al C.I. seria RT nr. 718129, emisă 

de SPCEP S6 la data de 27.01.2010, C.N.P. 1670206461541.

Art. 2. Retragerea din calitatea de asociat a domnului

Dulgheru Dumitru, ca urmare a cesionării celor 

669 părți sociale, în valoare de 6690 lei, reprezentând

aportul său total la capitalul social, către domnul

Dulgheru Mihai.

În urma cesionării, structura capitalului social al 

S.C. AUTOGARA MILITARI va fi următoarea:

1. Dulgheru Dumitru Marian - 4685 p.s.  - 46850 lei  -

70.00897%, din care

- natură  - 29485,5 lei;

- numerar  - 17364,5 lei.
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2. Dulgheru Elena -1338 p.s. - 13380 lei - 19.99402%,

din care

- natură - 8420,80 lei;

- numerar - 4959,2 lei.

3. Dulgheru Mihai  - 669 p.s.  - 6690 lei  - 9.99701%,

din care

- natură  - 4210,4 lei;

- numerar  - 2479,6 lei.

În baza prevederilor prezentei hotărâri se va întocmi

actul constitutiv actualizat.

Se împuternicește administratorul societății, domnul

Dulgheru Mihai, legitimat cu C.I. seria RT nr. 718129,

emisă de SPCEP S6, C.N.P. 1670206461541, 

să îndeplinească formalitățile legale la Registrul

Comerțului.

Redactată în trei exemplare și semnat sub semnătură

privată, astăzi, 07.09.2010.

(48/1.804.464)

Societatea Comercială

ELSA IN.COM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

ELSA IN.COM S.R.L., cu sediul în București, Str. Antiaeriană

nr. 30, sector 5, înregistrată sub nr. J40/17992/2004, 

cod unic de înregistrare 16916641, care a fost înregistrat

sub nr. 489472 din 07.09.2010.

(49/1.804.465)

Societatea Comercială

ELSA IN.COM - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A S.C. ELSA IN.COM S.R.L., SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,

SECT. 5, STR. ANTIAERIANĂ NR. 30, ÎNREGISTRATĂ

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/17992/08.11.2004

C.U.I. 16916641, CAP. SOC. 10.000 LEI 

NR. 1/30.08.2010

În ședința de azi, 30.08.2010, întrunită la prima

convocare, efectuată conform prevederilor actului

constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat

asociații BALASA IONUȚ-CLAUDIU, născut în 

mun. București, sect. 8, la data de 28.04.1975, cetățean

român, domiciliat în mun. București, Str. Antiaeriană 

nr. 115, bl. A1, sc. 12, et. 2, ap. 153, sect. 5, identificat

prin C.I. seria DP nr. 115694, eliberată la data de

31.10.2005 de INEP, C.N.P. 1750428450026, și CHIVU

CODRUȚ-ȘTEFAN, născut în mun. București, sect. 6, la

data de 17.12.1974, cetățean român, domiciliat în 

mun. București, șos. Alexandria nr. 1936, sect. 5,

identificat prin C.I. seria DP nr. 116896, eliberată la data

de 17.01.2006 de INEP, C.N.P. 1741217450023, 

în prezența candidaților la asociere AVRAMESCU

MARINELA, născută în București, sect. 8, la data de

16.06.1968, cetățean român, cu domiciliul în 

bd. Ceahlăul nr. 12, bl. 32, sc. 2, et. 2, ap. 27, sect. 6,

București, legitimată cu C.I. seria RT nr. 487929,

eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de 08.06.2007,

C.N.P. 2680616414514, și LUNGOCI GEORGE,

cetățean român, născut la data de 29.05.1982 în 

oraș Buftea, jud. Ilfov, domiciliat în București, sect. 1, 

Str. Fagului nr. 13A, identificat cu C.I. seria RR 

nr. 660881, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data 

de 30.04.2010, C.N.P. 1820529471338, ședința

desfășurată la sediul societății, în baza prevederilor 

Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv, am hotărât

următoarele modificări ale actului constitutiv:

1. Se primește în societate AVRAMESCU MARINELA,

cu datele de identificare de mai sus, prin aport în numerar

la capitalul social în sumă de 250 lei.

2. Se primește în societate LUNGOCI GEORGE, 

cu datele de identificare de mai sus, prin aport în numerar

la capitalul social în sumă de 250 lei.

3. Se majorează capitalul social cu suma de 500 lei,

reprezentând aportul în numerar al noilor asociați

AVRAMESCU MARINELA și LUNGOCI GEORGE, 

cu datele personale de mai sus.

În urma modificărilor, capitalul social de 10.500 lei se

împarte în 42 părți sociale a câte 250 lei fiecare și revine

celor patru asociați astfel:

> AVRAMESCU MARINELA deține 1 parte socială, 

în valoare nominală de 250 lei fiecare și în valoare totală

de 250 lei, reprezentând 2,38% din capitalul social.

> BALASA IONUȚ-CLAUDIU deține 20 părți sociale,

în valoare nominală de 250 lei fiecare și în valoare totală

de 5000 lei, reprezentând 47,62% din capitalul social.

> CHIVU CODRUȚ-ȘTEFAN deține 20 părți sociale, 

în valoare nominală de 250 lei fiecare și în valoare totală

de 5000 lei, reprezentând 47,62% din capitalul social.

> LUNGOCI GEORGE deține 1 parte socială, 

în valoare nominală de 250 lei fiecare și în valoare totală

de 250 lei, reprezentând 2,38% din capitalul social.

6. Se radiază obiectele secundare de activitate,

societatea urmând să desfășoare următoarele obiecte

secundare cod CAEN:

4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate;

4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

vândute prin magazine.

7. Se adoptă actul constitutiv actualizat.

Redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare de

valoare egală, astăzi, 30.08.2010, la sediul societății.

(50/1.804.466)
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Societatea Comercială

CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE 

SI REASIGURARE - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7 

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

AL S.C. CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE 

ȘI REASIGURARE S.A. 

DIN DATA DE 21.06.2010

Consiliul de Administrație al S.C. CERTASIG - SOCIETATE

DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A., înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului București sub 

nr. J40/9518/2003, cod unic de înregistrare 12408250, 

cu sediul social în București, str. Nicolae Caramfil nr. 61B,

sector 1, cu un capital social subscris și integral vărsat în

cuantum de 83.221.904 lei, (în continuare Societatea),

întrunit astăzi, 21.06.2010, la sediul social, în prezența

majorității membrilor, în condiții de validitate pentru

deliberări și hotărâri, în temeiul prevederilor actului

constitutiv actualizat al societății și a dispozițiilor 

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

republicată, luând în discuție ordinea de zi aprobată în

ședință, 

HOTĂRĂȘTE: 

Cu votul unanim al administratorilor prezenți:

Art. 1. Mutarea sediilor următoarelor unități teritoriale:

1. S.C. CERTASIG - Societate de Asigurare și

Reasigurare S.A. București - Sucursala Cluj-Napoca își

va muta sediul la adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților

nr. 93, ap. 47, jud. Cluj;

2. S.C. CERTASIG - Societate de Asigurare și

Reasigurare S.A. București - Sucursala Brașov își va

muta sediul la adresa: Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 74,

ap. 2, jud. Brașov;

3. Agenția Sibiu își va muta sediul la adresa Sibiu, 

str. Regele Ferdinand nr. 10, ap. 1, jud. Sibiu.

Art. 2. Radierea următoarelor unități teritoriale:

1. S.C. CERTASIG - Societate de Asigurare și

Reasigurare S.A. București - Sucursala Slatina, cu sediul

în Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 6, jud. Olt;

2. Agenția Pitești, cu sediul în Pitești, Str. Eroilor nr. 6,

jud. Argeș. 

Prezenta decizie reconfirmă hotărârea Consiliului de

Administrație din 14.04.2010 privind intenția de închidere

a celor două unități teritoriale și însărcinarea conducerii

executive de a lua măsuri necesare pentru închidere

efectivă în bune condițiuni conform hotărârii adoptate în

prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri se împuternicește domnul James

Julian GRINDLEY, în calitate de Director General Adjunct

al societății, care este mandatat să semneze orice act

subsecvent necesar, precum și să înregistreze prezenta

hotărâre la autoritățile de drept competente, putând la

rândul lui să împuternicească alte persoane în acest sens.

(51/1.804.467)

Societatea Comercială

MICROTEHNICA - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. MICROTEHNICA S.R.L. 

DIN DATA 30.08.2010

În temeiul art. 13 din Legea nr. 31/1990, privind

societățile comerciale, republicată, subsemnatul

DRAGOMIR ADRIAN VASILE, cetățean român,

domiciliat în București, str. Sg. Dumitru Pene nr. 1, 

bl. J52, sc. 1, et. 2, ap. 13, sector 3, identificat cu 

C.I. seria DP nr. 105593, eliberată de DGEIP-DEP la data

de 13.05.2004, cod numeric personal 1701026080070,

în calitate de asociat unic al S.C. MICROTEHNICA S.R.L.,

cu sediul social în București, sector 4, Str. Secuilor 

nr. 11, bl. 18, sc. 1, parter, ap. 2, camera 3, cod unic de

înregistrare: 15503698, înregistrată la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub 

nr. J40/7764/2003, emit următoarea

DECIZIE

1. Se aprobă cesiunea tuturor părților sociale deținute

de către dl DRAGOMIR ADRIAN VASILE, către 

dl PRICOPE GABRIEL IULIAN, cetățean român, născut

la data de 26.12.1980 în localitatea Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, domiciliat în București, Str. Prevederii 

nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 2, ap. 13, sector 3, posesor al 

C.I. seria RT nr. 515215, eliberată de S.P.C.E.P. S3 

biroul nr. 4 la data de 18.09.2007, cod numeric personal

1801226152531, având o valoare de 10.000 lei și

reprezentând 100% capitalul social al 

S.C. MICROTEHNICA S.R.L.,

în urma cesiunii, capitalul social se prezintă astfel:

PRICOPE GABRIEL IULIAN va deține 

1000 (o mie) părți sociale, cu o valoare nominală de 

10 (zece) lei fiecare și în valoare totală de 

10.000 (zecemii) lei, reprezentând 100% capitalul social.

Ca urmare a modificărilor intervenite, prevederile

actului constitutiv al societății se modifică în consecință.

2. Se revocă dl DRAGOMIR ADRIAN VASILE din

funcția de administrator al Societății, începând cu data 

de 30.08.2010.

3. Se numește în funcția de administrator al Societății,

începând cu data de 30.08.2010, având un mandat pe

perioadă nedeterminată:

PRICOPE GABRIEL IULIAN, cetățean român, născut

la data de 26.12.1980 în localitatea Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, domiciliat în București, Str. Prevederii 

nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 2, ap. 13, sector 3, posesor al 

C.I. seria RT nr. 515215, eliberată de S.P.C.E.P. S3 

biroul nr. 4 la data de 18.09.2007, cod numeric personal

1801226152531.

Ca urmare a modificărilor intervenite, prevederile

actului constitutiv al societății se modifică în consecință.

4. Se împuternicește ANIBAH MIHAELA, domiciliată

în București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B,
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et. 3, ap, 24, sector 2, identificată cu C.I. seria RR 

nr. 690529, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de

28.06.2010, cod numeric personal 2680217203151,

pentru ca, în numele nostru și pentru noi, să

îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea

mențiunii asupra celor înscrise în prezenta Decizie, 

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București.

În acest sens, ANIBAH MIHAELA va semna acte,

cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire 

a prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin

opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul

nostru se va prezenta la toate organele competente,

precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, notar

public și altele asemenea, unde va semna în numele

nostru și pentru noi, oriunde va fi necesar, va achita

taxele aferente, va da declarații, va face tot ceea ce este

de cuviință în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului

mandat, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

Prezenta Decizie a fost încheiată în 3 (trei) exemplare

originale, la sediul societății.

(52/1.804.468)

Societatea Comercială

FRIG PRO - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile 

art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

FRIG PRO S.R.L., cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu,

stand 25, corpul A nr. 566-570, sector 6, înregistrată sub

nr. J40/19760/2004, cod unic de înregistrare 16993253,

care a fost înregistrat sub nr. 489493 din 07.09.2010.

(53/1.804.469)

Societatea Comercială

FRIG PRO - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE

Subsemnații Eskiocak Mehmet, cetățean turc,

căsătorit, născut la data de 25.01.1968 în Turcia,

domiciliat în Turcia, Hatay, identificat cu pașaport 

seria TR-M nr. 247494, eliberat de autoritățile din Turcia

la data de 11.04.2007, reprezentat prin Procura 

nr. 07989/16.04.2010 de către dl Uzun Cengiz, legitimat

cu permis de ședere nr. RO 0148967, emisă de

autoritățile române la data de 30.01.2008, 

C.N.P. 7790710400019, născut în Turcia la data de

10.07.1979 fiul lui Mehmet și al lui Fehime, domiciliat în

Turcia, Samandag, cu reședința în România, București,

str. Bârsănești nr. 2, bl. 156, ap. 74, sector 6, și dnul Uzun

Cengiz, legitimat cu permis de ședere nr. RO 0148967,

emisă de autoritățile române la data de 30.01.2008,

C.N.P. 7790710400019, născut în Turcia la data de

10.07.1979, fiul lui Mehmet și al lui Fehime, domiciliat în

Turcia, Samandag, cu reședința în România, București,

str. Bârsănești nr. 2, bl. 156, ap. 74, sector 6, asociați la

S.C. FRIG PRO S.R.L., au decis de comun acord

următoarea cesiune: eu, Eskiocak Mehmet, având în

prezentul înscris calitatea de cedent, declar că cesionez

lui: Uzun Cengiz, legitimat cu permis de ședere 

nr. RO 0148967, emisă de autoritățile române la data de

30.01.2008, C.N.P. 7790710400019, născut în Turcia la

data de 10.07.1979, fiul lui Mehmet și al lui Fehime,

domiciliat în Turcia, Samandag, cu reședința în România,

București, str. Bârsănești nr. 2, bl. 156, ap. 74, sector 6,

un număr de 2 părți sociale a câte 10 lei, total 20 lei,

reprezentând 5% din capitalul social al societății, totodată

asociatul Eskiocak Mehmet pierde calitatea de asociat

din cadrul societății.

Ca atare, întregul capital social al S.C. FRIG PRO S.R.L.,

cu datele menționate mai sus, în sumă de 400 lei, divizat

în 40 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei

fiecare, numerotate de la 1 la 40, distribuite integral

asociatului unic Uzun Cengiz.

În funcția de administrator cu puteri depline, pe

perioadă nelimitată, rămâne dl  Uzun Cengiz, legitimat cu

permis de ședere nr. RO 0148967, emisă de autoritățile

române la data de 30.01.2008, C.N.P. 7790710400019,

născut în Turcia la data de 10.07.1979, fiul lui Mehmet și

al lui Fehime, domiciliat în Turcia, Samandag, cu

reședința în România, București, str. Bârsănești nr. 2, bl.

156, ap. 74, sector 6.

(54/1.804.470)

Societatea Comercială

MISIDO - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR S.C. MISIDO S.R.L. 

NR. 286 DIN 06.09.2010

Adunarea generală a asociaților S.C. MISIDO S.R.L.,

întrunită cu cvorumul corespunzător cerințelor legale și

statutare, respectiv în prezența tuturor asociaților

reprezentând 100% capitalul social, după cum urmează:

- GEORGESCU DOINA, cu cetățenie română,

domiciliată în mun. București, aleea Băiuț nr. 11, 

bloc M29, sc. C, et. 5, ap. 94, sector 6, 

C.N.P. 2480729400741, identificată cu C.I. seria DP 

nr. 071366, emisă de secția 22 la data de 04.12.2001,

născută la data de 29.07.1948 în mun. Brașov, deținând

50% din capitalul social, și

- GEORGESCU MIHAIL-ADRIAN, cu cetățenie

română, domiciliat în mun. București, aleea Băiuț 

nr. 11, bloc M29, sc. C, et. 5, ap. 94, sector 6, 

C.N.P. 1450826400281, identificat cu C.I. seria RR 
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nr. 469381, emisă de SPCEP sector 6 biroul nr. 3 la 

data de 10.07.2007, născut la data de 26.08.1945 în

mun. București, deținând 50% din capitalul social, 

DECIDE:

1. Dizolvarea societății sus-menționate, precum și

lichidarea simultană, în temeiul art. 235 din 

Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Singurii

creditori ai societății sunt asociații, iar între asociați există

un acord unanim cu privire la modul de repartizare și

lichidare a patrimoniului societății și de stingere 

a pasivului.

(55/1.804.471)

Societatea Comercială

PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS - S.R.L.

DECIZIA  ASOCIATULUI UNIC 

AL S.C. PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L. 

DIN 04 AUGUST 2010

Astăzi, data de mai sus, la sediul social al 

S.C. PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L. din

București, sector 1, str. Cpt. Av. Nicolae Drossu nr. 27,

etaj 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului 

nr. J40/6989/2010 și C.U.I. 27201863, a avut loc ședința

asociatului unic al acestei companii.

La ședința de astăzi a mai participat, în calitate de

Invitat, și Directorul General al S.C. INTACT

PRODUCTION S.R.L., respectiv dna Irina Radu, aceasta

în vederea propunerii de desemnare a dlui MATIESCU

George-Daniel, ca nou și unic administrator al 

S.C. PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L., pentru

o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 

04 august 2010.

În urma discuțiilor, asociatul unic al acestei companii 

- dl STOICU-GLOD ARTHUR-EDWARD (cetățean

român, născut la data de 24 octombrie 1981 în 

mun. Adjud, județul Vrancea, domiciliat în județul

Vrancea, mun. Adjud, Str. Revoluției nr. 11, legitimat cu

C.I. seria VN nr. 295980, eliberată de SPCLEP Adjud la

data de 16.10.2007, C.N.P. 1811024394078), hotărăște:

1. Cesionarea/transmiterea de către asociatul unic 

dl STOICU-GLOD ARTHUR-EDWARD a tuturor părților

sociale pe care le deține în cadrul societății comerciale

PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L., către 

S.C. INTACT PRODUCTION S.R.L. (cu sediul social în

București, sector 1, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4, având

C.U.I. RO 6812244 și număr de ordine la Registrul

Comerțului J40/25348/1994), respectiv a unui număr de

20 (douăzeci) părți sociale, reprezentând 100%  capitalul

social, în valoare totală de 200 (douăsute) lei, 

la valoarea lor nominală de 10 (zece) lei/1 (una) parte

socială, astfel S.C. INTACT PRODUCTION S.R.L.

devenind noul asociat unic al S.C. PUBLIAFFAIR

COMMUNICATIONS S.R.L.;

2. Revocarea la data prezentei a dlui STOICU-GLOD

ARTHUR-EDWARD din funcția de administrator al societății

comerciale PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L.,

fiind descărcat de răspundere pentru întreaga activitate

desfășurată în calitate de administrator al acestei

Societăți;

3. La propunerea dnei Irina Radu - Director General al

S.C. INTACT PRODUCTION S.R.L., se numește, pentru

o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 

04 august 2010, în funcția de administrator al 

S.C. PUBLIAFFAIR COMMUNICATIONS S.R.L., rămasă

vacantă ca urmare a revocării dlui STOICU-GLOD

ARTHUR-EDWARD, dl MATIESCU George-Daniel,

(cetățean român, născut la data de 23.03.1964 în 

mun. București, sector 2, domiciliat în București, sector 4,

cal. Șerban Vodă nr. 43, bl. 2, sc. 1, et. 7, ap. 25, legitimat

cu C.I. seria RT nr. 236145, eliberată de Secția 14 la data

de 06.08.2002, având C.N.P. 1640323400036);

4. Se împuternicește dra PETRACHE OANA-MARIA,

cetățean român, sex F, născută în oraș Zimnicea, 

jud. Teleorman, domiciliată în mun. Alexandria, 

jud. Teleorman, str. Tudor Vladimirescu, bl. F11, sc. D, 

ap. 50, identificată cu C.I. seria TR nr. 185774, emisă de

către mun. Alexandria la data de 28.03.2005, având

C.N.P. 2820630341401, să semneze în numele

asociatului unic al Societății Comerciale PUBLIAFFAIR

COMMUNICATIONS S.R.L., Actul Constitutiv al

Societății actualizat, cu toate modificările intervenite

până la data prezentei decizii, și oricare alt document va

mai fi necesar, precum și să înregistreze la Oficiul

Registrului Comerțului modificările menționate în

cuprinsul acestei decizii.

Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat,

dra PETRACHE OANA-MARIA va îndeplini absolut toate

formalitățile necesare, va întocmi, modifica, completa

oriunde va fi necesar, va depune și va ridica orice fel de

acte - semnând în numele asociatului unic și al Societății,

semnătura sa fiind opozabilă, în limitele prezentului

mandat.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta decizie,

astăzi, data de mai sus, în 5 (cinci) exemplare cu caracter

de original și valoare egală.

(56/1.804.472)

Societatea Comercială

SMART PROFIT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/03.09.2010 

A  A.G.A. S.C. SMART PROFIT S.R.L.,

ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C.-T.B. SUB 

NR. J40/15750/2008, C.U.I. 24469897, 

SEDIUL SOCIAL: BUCUREȘTI, STR. FLOARE ROȘIE

NR. 4A, BL. 55, SC. 2, ET. 3, AP. 23, SECTOR 6

Trascu Andreea Florentina, cetățean român,

domiciliată în București, str. Floare Roșie nr. 4A, bl. 55,
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sc. 2, et. 3, ap. 23, sector 6, identificată cu C.I. seria RD

nr. 373875, eliberată de Secția 21 la data de 29.04.2004,

C.N.P. 2801121410092, născută la data de 21.11.1980 

în mun. București, sector 1, 

Fogarassy Cristian, cetățean român, domiciliat în

București, str. Șerban Bogdan Stan nr. 5, bl. 306-307, 

sc. 4, et. 4, ap. 49, sector 6, identificat cu C.I. seria RX 

nr. 248470, eliberată de Secția 21 la data de 13.01.2004,

C.N.P. 1800809460051, născut la data de 09.08.1980 

în mun. București, sector 6, 

în calitate de asociați ai S.C. “SMART PROFIT” S.R.L., și

Vasile Virgil, cetățean român, domiciliat în București,

aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 2, ap. 65, sector 6,

identificat cu C.I. seria RT nr. 405366, eliberată de

SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 11.04.2006, 

C.N.P. 1620427520033, născut la data de 27.04.1962 

în mun. Giurgiu, în calitate de asociat invitat, 

am hotărât următoarele:

1. Cesiune părți sociale și retragere asociat

S-a hotărât retragerea din S.C. SMART PROFIT S.R.L.

a asociatei Trascu Andreea Florentina și cedarea tuturor

părților sociale deținute de aceasta după cum urmează:

Subsemnata Trascu Andreea Florentina mă retrag din

S.C. SMART PROFIT S.R.L. și cedez toate cele 

10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, în

valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul

social al societății, împreună cu drepturile și obligațiile 

ce decurg din acestea, domnului Vasile Virgil.

Subsemnatul Vasile Virgil primesc de la Trascu

Andreea Florentina 10 părți sociale, cu o valoare

nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei,

reprezentând 50% din capitalul social al societății

“SMART PROFIT” S.R.L., împreună cu drepturile și

obligațiile ce decurg din acestea.

Prin această cesiune, asociata Trascu Andreea

Florentina se retrage din S.C. SMART PROFIT S.R.L.,

stingându-se astfel orice drepturi și obligații față de

societate, declarând totodată că a primit integral valoarea

nominală a părților sociale cedate.

În urma acestei cesiuni, capitalul social, precum și

părțile sociale și beneficiile/pierderile societății se

modifică după cum urmează:

• Fogarassy Cristian deține 10 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei, cu o valoare totală de 100 lei,

cu o cotă de participare la capitalul social și

beneficii/pierderi de 50%, 

• Vasile Virgil deține 10 părți sociale, cu o valoare

nominală de 10 lei, cu o valoare totală de 100 lei, cu o

cotă de participare la capitalul social și beneficii/pierderi

de 50%.

2. Revocare administrator; numire administrator nou

Se revocă din funcția de administrator doamna Trascu

Andreea Florentina și se numește în locul acesteia, pe

perioadă nelimitată, domnul Vasile Virgil, cetățean

român, domiciliat în București, aleea Agigea nr. 4, 

bl. 102A, sc. 2, et. 2, ap. 65, sector 6, identificat cu 

C.I. seria RT nr. 405366, eliberată de SPCEP S6 biroul 

nr. 2 la data de 11.04.2006, C.N.P. 1620427520033,

născut la data de 27.04.1962 în mun. Giurgiu.

Această hotărâre reprezintă voința liberă a asociaților

și se va concretiza într-un Contract de cesiune, ce va fi

înscris la O.R.C.-T.B.

(57/1.804.473)

Societatea Comercială

TOP TECH SYSTEMS - S.R.L.

HOTĂRÂREA  ADUNĂRII GENERALE 

A  ASOCIAȚILOR S.C. TOP TECH SYSTEMS S.R.L.

NR. 1/17.08.2010

Subsemnații

1. S.C. DF MANAGEMENT DEVELOPMENT 

& CONSULTING S.R.L., societate înregistrată sub legile

din România, cu sediul în strada Caloian Județu nr. 17,

bloc B4C, sc. B, etaj 1, ap. 65, sector 3, București,

înregistrată la Registrul Comerțului București sub 

nr. J40/9510/2007, Cod Unic de Înregistrare 21745777,

reprezentată legal prin DAN FEUERSTEIN, cetățean

israelian, născut la data de 24.03.1973 în orașul Rehovot,

Israel, identificat cu pașaport 12740098, eliberat de

Autoritățile Israeliene la data de 18 februarie 2008, 

cod numeric 0-2517555-5, conform Deciziei Asociatului

Unic nr. 1/12.05.2010;

2. ALTERNATIVE GLOBAL INVESTMENT LLC,

persoană juridică cu sediul în U.S.A., Reno Nevada,

89502-8536 5190 Neil Road str. 430, înregistrată în

U.S.A., Reno Nevada, înregistrată în Registrul

Companiilor sub nr. E 0488992005-4, legal reprezentată

de ITAY MEDALYA, cetățean israelian, sex bărbătesc,

născut la data de 03.11.1960 în Israel, orașul Herzelya,

domiciliat în Israel, orașul Herzelya, strada Warburg nr. 3,

identificat cu pașaport nr. 1098806, eliberat de autoritățile

din Herzelya-Israel la data de 27.01.2007, conform

Deciziei Asociatului Unic nr. 1/12.05.2010; și

3. Dl Haskal Aharon, cetățean român, născut la data

de 19.03.1966 în Israel, domiciliat în Strada Borochov 

nr. 19, Ness Ziona, Israel, identificat cu pașaport 

nr. 12872995, eliberat de Aut. București la data de

21.03.2007, valabil până la data de 21.03.2017, 

C.N.P. 1660319400025,

în calitate de asociați reprezentând 100%  

capitalul social al societății TOP TECH SYSTEMS S.R.L.,

societate înregistrată sub legile din România, cu sediul în

Strada Vulturilor nr. 18-18A, etaj 4, imobil D+P+4E,

sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului

sub nr. J40/11068/2007, Cod Unic de Înregistrare 21889845,

numită în cele ce urmează “societatea”, și

MARSHAK ISSABELLA, cetățean român și israelian,

cod numeric personal 2470414400921, domiciliată în

Israel, oraș Rehovot, str. Harotem nr. 7, posesoare a

pașaportului nr. 12578532, eliberat de autoritățile române

la data de 20.12.2006 - în calitate de invitat, 
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am hotărât următoarele:

Art. 1. Se ia act și se aprobă Contractul de Cesiune

Părți Sociale, prin care:

- asociatul ALTERNATIVE GLOBAL

INVESTMENT LLC cesionează către MARSHAK

ISSABELLA, identificată conform datelor de mai sus,

toate cele 10 părți sociale pe care le deține în Societate,

cu o valoare nominală de 10 lei, reprezentând 33,33% din

capitalul social al Societății.

Art. 2. Urmare a transferului de părți sociale,

Societatea va avea următoarea structură:

- S.C. DF MANAGEMENT DEVELOPMENT 

& CONSULTING S.R.L. va avea un număr de 

10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 Ron fiecare

și o valoare totală de 100 Ron, reprezentând 33,34% 

din capitalul social al Societății;

- MARSHAK ISSABELLA va avea un număr de 

10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 Ron și 

o valoare totală de 100 Ron, reprezentând 33,33% din

capitalul social al Societății;

- Haskal Aharon va avea un număr de 10 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 Ron și o valoare

totală de 100 Ron, reprezentând 33,33% din capitalul

social al Societății.

Art. 3. Urmare a transferului de părți sociale, i se va

rambursa asociatului S.C. ALTERNATIVE GLOBAL

INVESTMENT LLC suma de 18.000 Euro, adusă ca și

împrumut în cadrul Societății. Suma îi va fi achitată în

termen de 3 luni astfel: 

- 6.000 Euro, nu mai târziu de 30 august 2010; 

- 6.000 Euro, nu mai târziu de 30 septembrie 2010; și 

- 6.000 Euro, nu mai târziu de 30 octombrie.

După încasarea sumei de 18.000 Euro, asociatul 

S.C. ALTERNATIVE GLOBAL INVESTMENT LLC

declară că nu mai are niciun fel de pretenții prezente sau

viitoare față de Societate sau față de vreunul din asociații

acesteia.

Suma de 18.000 Euro va fi achitată asociatului 

S.C. ALTERNATIVE GLOBAL INVESTMENT LLC în mod

direct de către Marshal Issabella, aceasta constituind un

împrumut acordat Societății în calitate de viitor asociat.

Art. 4. Se împuternicește doamna MARSHAK

ISSABELLA, cetățean român și israelian, cod numeric

personal 2470414400921, domiciliată în Israel, oraș Rehovot,

str. Harotem nr. 7, posesoare a pașaportului 

nr. 12578532, eliberat de autoritățile române la data de

20.12.2006, să îndeplinească toate formalitățile

referitoare la înregistrarea la Registrul Comerțului

București a celor decise mai sus.

Semnat în 2 exemplare originale.

(58/1.804.474)

Societatea Comercială

WORLDWISE CONSULTING - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489597/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 17067161 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21584/2004

REZOLUȚIA NR. 89993 DIN DATA DE 10.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 10.09.2010

PITIȘ ROXANA MARIA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

COSTACHE CRISTIAN - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

WorldWise Consulting S.R.L., cu sediul ales în București,

sectorul 1, intr. Bitolia nr. 7-9, sector 1, prin care se

solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii

privind radierea WorldWise Consulting S.R.L., cod unic

de înregistrare: 17067161, număr de ordine în registrul

comerțului: J40/21584/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față

Prin cererea înregistrată sub nr. 489597 din

08.09.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea WorldWise

Consulting S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei WorldWise Consulting S.R.L., cu datele de

identificare mai sus menționate.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 4016/22.IX.2010

31

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 10.09.2010.

(59/1.804.475)

Societatea Comercială

REXEL GRUP - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489605/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16650506 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/12592/2004

REZOLUȚIA NR. 90025 DIN DATA DE 10.09.2010

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE  10.09.2010

PITIȘ ROXANA MARIA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

BUTNARU LUIZA-ELENA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

REXEL GRUP S.R.L., cu sediul ales în București,

sectorul 1, Str. Heliului nr. 6, sector 1, prin care se solicită

înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind

radierea REXEL GRUP S.R.L., cod unic de înregistrare:

16650506, număr de ordine în registrul comerțului:

J40/12592/2004.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față

Prin cererea înregistrată sub nr. 489605 din

08.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea REXEL

GRUP S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei REXEL GRUP S.R.L., cu datele de identificare mai

sus menționate. 

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 10.09.2010.

(60/1.804.476)

Societatea Comercială

MICHELINA COMEXIM - S.R.L.

ROMÂNIA 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI 

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 489608/2010 

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 3940524 

NR. DE ORDINE 

ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/11938/1993

REZOLUȚIA NR. 89830 DIN DATA DE 10.09.2010 

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 10.09.2010

PITIȘ ROXANA MARIA - PERSOANĂ DESEMNATĂ

CONFORM O.U.G. NR. 116/2009, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN

LEGEA NR. 84/2010, PRIN DECIZIA D.G. 

NR. 20 DIN 14.01.2010 

NĂSTASE CORNELIA - REFERENT ÎN CADRUL

OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE

LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de

MICHELINA COMEXIM S.R.L., cu sediul ales în

București, aleea Lunca Siretului nr. 1, bloc A45, sc. F, 

etaj 1, ap. 81, sector 6, prin care se solicită înscrierea în

registrul comerțului a mențiunii privind radierea

MICHELINA COMEXIM S.R.L., cod unic de înregistrare:



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 4016/22.IX.2010

32

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4016/22.IX.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN  1220–4889

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYDGY|475489|

3940524, număr de ordine în registrul comerțului:

J40/11938/1993.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față

Prin cererea înregistrată sub nr. 489608 din

08.09.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul

comerțului a mențiunii cu privire la radierea MICHELINA

COMEXIM S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile

menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA

DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele

legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010,

cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN CONDIȚIILE LEGII 

DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și

dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii

firmei MICHELINA COMEXIM S.R.L., cu datele de

identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei rezoluții în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la

Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și

următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 10.09.2010.

(61/1.804.477)
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