
Societatea Comercială 

AMOGOTICA - S.R.L., Iași, județul Iași

ACT ADIȚIONAL 

al S.C. AMOGOTICA - S.R.L.

Dna Puha Silvia, domiciliată în Iași, str. Stejar nr. 33,

bl. 15, sc. A, et. 4, ap. 20, jud. Iași, identificată cu C.I.

seria MX nr. 649225/2007 eliberată de SPCLEP Iași și 

dl Puha Mugurel, domiciliat în Iași, str. Stejar nr. 33,

bl. 15, sc. A, et. 4, ap. 20, jud. Iași, identificat cu C.I. seria

MX nr. 764514 elib. de SPCLEP Iași/2008 în calitate de

asociați la S.C. AMOGOTICA - S.R.L., cu sediul în Iași,

str. Stejar nr. 33, bl. 15, sc. A, et. 4, ap. 20, jud. Iași,

înregistrată la Registrul comerțului sub nr.

J22/1006/2005, CUI 17457776, în conformitate cu

dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,

am hotărât:

1. Fuziunea prin absorbție; fuziunea se va realiza prin

absorbția de către S.C. AMOGOTICA - S.R.L., Iași -

societatea absorbantă, a S.C. MANAQUER - S.R.L. Iași

respectiv S.C. BORNEO STORIA - S.R.L. - societăți

absorbite conform Proiectului de fuziune publicat în

Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 2945/6.07.2010.

2. Majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii

prin absorbție cu aport la capitalul social a celor două

societăți absorbite S.C. BORNEO STORIA - S.R.L. și

S.C. MANAQUER - S.R.L. de către S.C. AMOGOTICA -

S.R.L., societate absorbantă astfel: capitalul social al

S.C. AMOGOTICA - S.R.L. este în valoare de 310 RON

atribuit astfel: 

Puha Silvua - 2 părți sociale - 20 RON - 6,5 %

Puha Mugurel - 29 părți sociale - 290 RON - 93,5 %.

3. Radierea celor două societăți absorbite, S.C.

BORNEO STORIA - S.R.L. și S.C. MANAQUER - S.R.L.

ca urmare a fuziunii prin absorbție.

4. Reactualizarea datelor de identitate a asociaților

Puha Silvia, C.I. seria MX nr. 649225/2007 și Puha

Mugurel, C.I. seria MX nr. 764514/2008.

Prezentul înscris a fost redactat și semnat sub

semnătură privată la S.C. EVEYULIA - S.R.L. cu sediul în

Piața Unirii nr. 2, sc. E, ap. 14, et. 2, jud. Iași, la data de

1.10.2010.

(1/2.006.630)

Societatea Comercială 

AMOGOTICA - S.R.L., Iași, județul Iași

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Iași 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 AMOGOTICA

- S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str. Stejar nr. 33,

bl. I5, sc. A, et. 4, ap. 20, județul Iași, înregistrată sub nr.

J22/1006/2005, cod unic de înregistrare 17457776, care

a fost înregistrat sub nr. 75710 din 21.10.2010.

(2/2.006.631)
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Societatea Comercială 

INDCOM - S.A., Călărași, județul Călărași

PROIECT DE DIVIZARE 

al S.C. INDCOM - S.A.

A. Elementele de identif icare a societăți lor

participante la divizare:

Formă, denumire, sediu social

Denumirea: S.C. INDCOM - S.A.

Sediul înregistrat: str. Sf. Nicolae, bl. A 25, sc. 3,

parter, jud. Călărași

Forma juridică: S.A.

Locul înregistrării: Oficiul Registrului Comerțului

Călărași

Numărul și data înregistrării: J51/73/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2732169

Capital social: 635.042,5 lei

Durata societății: 50 ani

Structura acționariatului:

2

Acționar Procente % Număr acțiuni

S.C. 3T - S.R.L. 70,0615 177.968

Buzea Mircea Romeo 7,3212 18.597

Persoane fizice 18,1082 45.998

Persoane juridice 4,5091 11.454

Total 100,00 254.017

S.C. INDCOM - S.A. care se divizează are:

- capital social 635.042,5 lei și un număr de 254.017

acțiuni și valoarea pe acțiune 2,5 lei;

- după divizare S.C. INDCOM - S.A. va avea capitalul

diminuat după cum urmează: capital social 574.962,5 lei,

nr. acțiuni 229.985, valoare pe acțiune 2,5 lei.

S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. va avea un capital

subscris de 90.000 lei cu un număr de acțiuni de 36.000

cu valoare de 2,50 lei/acțiune. De menționat că valoarea

de 90.000 lei se compune din: valoarea de 60.280 lei

capital vărsat în urma părții ce se desprinde din S.C.

INDCOM - S.A. care se divizează; din care 200 lei

numerar vărsat, iar diferența de 29.720 lei până la

valoarea de 90.000 lei a capitalului social al S.C.

CERESCOMTRAVEL - S.A. este capital subscris, capital

care va fi vărsat în condițiile legii de societate în

conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 9 din Legea

nr. 31/1990, republicată.

Capitalul de 60.080 lei este exact capitalul care se

transmite societăți i  care ia f i ință S.C.

CERESCOMTRAVEL - S.A. de la S.C. INDCOM - S.A.

care se divizează.

Societatea ce va rezulta în urma divizării S.C.

INDCOM - S.A. va fi, pe lângă S.C. INDCOM - S.A. cu

capital diminuat S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A.

conform cu dovada privind disponibilitatea și rezervarea

firmei depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Călărași formularul 17 - nr. 1657 din

data de 21.02.2011, cu obiect de activitate principal și

alte obiecte de activitate în conformitate cu actul

constitutiv al S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. act

constitutiv ce va fi anexat la prezentul proiect de divizare

împreună cu raportul consiliului de administrație asupra

proiectului de divizare al S.C. INDCOM - S.A.

S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. va avea sediul

social în mun. Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, 

bl. A 26, sc. 2, parter, jud. Călărași - magazin 70 Tutun.

B. Fundamentarea și condițiile divizării

Fundamentarea divizării: în urma divizării S.C.

INDCOM - S.A. vor rezulta două societăți și anume: S.C.

INDCOM - S.A. cu capitalul social diminuat și S.C.

CERESCOMTRAVEL - S.A. al cărui capital social este

partea diminuată de la S.C. INDCOM - S.A. care se

divizează.

Divizarea S.C. INDCOM - S.A. Călărași se impune ca

o necesitate de ordin:

ECONOMIC

Dimensionarea viitoarelor activități comerciale

conferă noilor societăți o stabilitate mai mare și

posibilitatea ocupării și dezvoltării comerciale, prin

urmărirea ca spațiile care sunt goale sunt închiriate pe

puțini bani, să reintre în activitatea de bază.

Societățile comerciale rezultate din divizare vor putea

adopta strategii f lexibile de afirmare pe piață,

asumându-și implicațiile concurențiale, fapt ce sigur va

avea efect pozitiv în perspectiva dezvoltării activității

proprii.

Totodată, S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. va

dezvolta un parc de transport de capacitate mare pentru

tot județul pentru aprovizionarea cu combustibil solid și

ocazional va face activitate de transport pentru diverși

agenți.

FINANCIAR

Prin divizare, societățile ce vor rezulta cu siguranță

vor găsi resurse financiare noi și vor putea desfășura o

activitate cât mai eficientă, fiind mult mai puține și

restrânse spații de urmărit și aprovizionat, ce vor acoperi

aproape toată aria orașului. Ca urmare a preconizatelor

aspecte, cu siguranță va crește rata rentabilității și

implicit utilizarea capitalurilor proprii mult eficientizată

atât la noua societate cât și la S.C. INDCOM - S.A. 

JURIDIC

Analiza asupra aspectelor juridice legate de divizarea

S.C. INDCOM - S.A. evidențiază următoarele: - potrivit

legislației în vigoare divizarea este perfect valabilă cu

respectarea tuturor prevederilor legale; - pentru

funcționarea societății comerciale nu este nevoie de

autorizații speciale; - societatea deține dreptul de

proprietate asupra terenurilor unde sunt amplasate
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spațiile comerciale și dreptul de proprietate asupra

mijloacelor fixe din patrimoniu.

S.C. INDCOM - S.A. care se divizează NU ARE

CONTRACTE COMERCIALE ȘI NICI DEBITE

NEONORATE CĂTRE ALTE SOCIETĂȚI SAU

BUGETUL DE STAT.

MANAGERIAL

Sursele disponibilizate pentru investiții pot să fie

folosite în mod creativ și oportun de către fiecare

societate în parte.

- Creșterea eficientă a actului decizional;

- Poluarea nu reprezintă o problemă pentru societate.

Operațiunile care se efectuează cu ocazia divizării:

Condițiile divizării:

Divizarea va avea loc în conformitate cu prevederile

art. 233 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare prin desprinderea

unei părți din patrimoniul S.C. INDCOM - S.A. și

transmiterea acestuia către o societate comercială care

ia ființă, S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. cu următoarele

caracteristici:

3

Nr.

crt.

Denumire Capitalul social

Nr. 

acțiuni

Valoare/

acțiune

lei

1 S.C. INDCOM - S.A. - nedivizată 635.042,50 254.017 2,5

2 S.C. INDCOM - S.A. - divizată 574.962,50 229.985 2,5

3 S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. 90.000,00 36.000 2,5

Capitalul social al S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A.

este de 90.000 lei subscris din care: vărsat 60.280 lei, din

care 200 lei în numerar, iar diferența de 29.720 lei capital

subscris va fi vărsat în condițiile legii respectându-se în

acest fel prevederile art. 9 din Legea nr. 31/1990,

republicată.

Divizarea va fi simetrică, astfel încât după divizare toți

acționarii S.C. INDCOM - S.A. își vor păstra cotele de

participare la profit și pierderi precum și puterea de vot

atât la S.C. INDCOM - S.A. cât și la societatea nou

înființată.

Actul constitutiv, sediul social precum și celelalte

caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse

aprobării AGEA S.C. INDCOM - S.A. care se va pronunța

asupra divizării după ce va fi aprobată în condițiile legii.

Ca efect al divizării S.C. INDCOM - S.A. își va

continua existența cu un capital diminuat, adică

574.962,5 lei, cu un număr de acțiuni de 229.985 și o

valoare pe acțiune de 2,5 lei.

În urma divizării S.C. INDCOM - S.A. își va diminua

capitalul social cu suma de 60.080 lei și cu un număr de

acțiuni de 24.032 iar această diminuare se regăsește la

S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. Călărași în așa fel încât

fiecare acționar va deține același procent din capital la

fiecare societate rezultată identic cu proporția deținută

de acționarii S.C. INDCOM - S.A. înainte de divizare,

deci niciun acționar nu a fost atins în drepturile sale.

Acțiunile vor fi distribuite pe principiul proporționalității

matematice și vor fi imprimate certificate de la fiecare

societate cu numărul de acțiuni și valoarea nominală a

acestora.

Operațiunile care se efectuează cu ocazia divizării

sunt:

- inventarierea elementelor de activ și pasiv,

înregistrarea rezultatelor efectuate cu această ocazie;

- împărțirea elementelor de activ și pasiv;

- stabil irea realități i  creanțelor, obligați i lor,

provizioanelor și a altor elemente de activ și pasiv;

- prima de divizare nu este cazul;

- reflectarea elementelor patrimoniului;

- reflectarea în contabilitatea Societății Comerciale

INDCOM - S.A., care s-a divizat, a transmiteri i

elementelor de activ și pasiv ca urmare a divizării;

- toate elementele de mai sus se regăsesc fidel în

raportul asupra divizării S.C. INDCOM - S.A. întocmit de

consiliul de administrație al S.C. INDCOM - S.A. care se

divizează.

Concluzionând se poate arăta:

• MOTIVAȚIA DIVIZARII:

Având în vedere transformările din economia

românească a ultimilor doi ani precum și modele oferite

de economia occidentală se remarcă tendința de

descentralizare și organizare a marilor unități în unități

de dimensiuni mici cu flexibilitate financiară în răspunsul

la cerințele pieței cât și cu o mai mare eficiență a actului

managerial.

Analiza diagnostic asupra subsistemelor S.C.

INDCOM - S.A. a relevat următoarele aspecte:

- societatea resimte pe toate planurile activității sale

scăderea puteri i  de cumpărare a populației și

dezvoltarea rapidă a concurenței;

- rezultatele economice ale societății au avut o

evoluție oscilantă spre creștere în ultimii ani, fondurile de

dezvoltare reduse nu reușesc să satisfacă necesarul

pentru realizarea programelor de investiții care include

finalizări de unități aflate în curs de execuție și

modernizarea unităților existente;

- societatea resimte ca un impact financiar nefavorabil

lipsa mijloacelor circulante care să-i permită utilizarea

tuturor spațiilor comerciale în beneficiu propriu - o parte

fiind neutilizate în prezent, iar o altă parte sunt închiriate.

Pentru ca societatea să fie viabilă în condițiile

economiei de piață este necesară divizarea societății în

două societăți mai mici care vor avea o flexibilitate mai

mare și vor fi mai ușor de eficientizat. Luând în

considerare specificul activității societății și faptul că este

constituită în spații comerciale distincte care pot fi ușor

organizate în unități mai mici se propune constituirea a

două societăți comerciale și anume: S.C. INDCOM - S.A.

și S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. 
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• ARGUMENTELE DIVIZĂRII

- crearea de societăți de dimensiuni mai mici, ușor de

coordonat, mai receptive la reacția pieței și mai ușor de

eficientizat economic;

- se pot identifica mai ușor acele părți din societățile

nerentabile și se poate acționa pentru eficientizarea

acestora prin: închirieri, asocieri în participațiune, vânzări

de active etc;

- managementul mai performant datorită complexității

sarcinilor;

- distanța ierarhică mai mică și comunicarea

îmbunătățită;

- sentiment de apartenență crescută;

- o mai bună cunoaștere la nivelul întregii colectivități

a cerințelor clienților și a faptului că societatea depinde

de aceștia;

- crește interesul personalului pentru eficiența

economică a activității sale;

- se dezvoltă fenomenul benefic de concurență;

- specializarea activității cu consecințe pozitive în

creșterea productivității muncii;

- crearea de noi locuri de muncă.

C. Cele două societăți, respectiv S.C. INDCOM - S.A.

rezultat și S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. Călărași vor

emite acțiuni cu valoarea nominală stabilită reprezentând

la fiecare în parte capitalul social deținut prin numărul de

acțiuni, iar distribuția către acționarii celor două firme

proporțional cu ponderea pe care aceștia o dețin în

societatea comercială și respectarea proporției inițiale

avute de fiecare acționar la societatea mamă, adică la

S.C. INDCOM - S.A. 

Modalitățile de predare a acțiunilor și data de la care

acestea au dreptul la dividende sunt cele prevăzute în

raportul consiliului de administrație cu privire la proiectul

de divizare al S.C. INDCOM - S.A. Acționarii vor intra în

posesia acțiunilor cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, iar înscrierea lor se va face în registrul

acționarilor ce va fi ținut la sediul societăților precum și la

Depozitarul Central. Acțiunile de la S.C.

CERESCOMTRAVEL - S.A. dau dreptul la dividende în

condițiile legii.

D. Data de la care acțiunile sau părțile sociale dau

dreptul deținătorilor de a participa la beneficii este

ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2012.

Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care

trebuie transmis la societatea nouă S.C.

CERESCOMTRAVEL - S.A. Călărași s-a făcut la

valoarea contabilă a acestora și este reflectată în bilanțul

contabil întocmit la 31.12.2010 potrivit raportului

consiliului de administrație al S.C. INDCOM - S.A. 

Corectitudinea înregistrări lor contabile a fost

certificată de raportul consiliului de administrație al S.C.

INDCOM - S.A. 

În schimbul capitalului social transmis, acționarii vor

primi un număr întreg de acțiuni în același procent și la

S.C. CERESCOMTRAVEL - S.A. ca la S.C. INDCOM -

S.A. 

Acționarii S.C. INDCOM - S.A. cu capitalul diminuat

vor primi acțiuni în așa fel încât cuantumul deținut de

fiecare acționar să exprime același procent deținut inițial

la S.C. INDCOM - S.A. Călărași înainte de divizare.

E. Rata de schimb: este de 1:1 întrucât s-a aplicat

principiul simetriei-proporționalității.

F. Cuantumul primei de divizare. Nu există primă de

divizare.

G. Nu există drepturi speciale pentru cei care dețin

valori mobiliare au același fel de acțiuni: ordinare,

nominative, dematerializate și au toți aceleași drepturi.

H. Nu există avantaje speciale în urma divizării la nicio

societate.

I. Data situațiilor financiare este data bilanțului

contabil adică 31.12.2010 folosită pentru a stabili

condițiile divizării și implicarea acestora.

J. Data de la care tranzacțiile societății divizate sunt

considerate din punct de vedere contabil ca aparținând

societăților rezultate este data la care se vor înscrie la

ORC Călărași.

K. Evaluarea activelor și pasivelor societății care

urmează a fi divizată s-a făcut la valoarea contabilă a

acestora și este reflectată în bilanțul contabil întocmit la

31.12.2010 și se regăsesc în raportul consiliului de

administrație al S.C. INDCOM - S.A. în mod fidel.

Societățile beneficiare vor prelua de la S.C. INDCOM

- S.A. active și pasive, stabilite pe baza bilanțului contabil

de divizare întocmit la 31.12.2010 și se regăsesc în

Cap. IX al raportului consiliului de administrație al S.C.

INDCOM - S.A. iar modul de impatiere pentru activ și

pasiv este următorul:

4

Denumirea elementului S.C. INDCOM - S.A.

S.C. INDCOM - S.A. 

după divizare

S.C. 

CERESCOMTRAVEL - S.A.

A. Active imobilizate

I. Imobilizări corporale 733071 609747 123324

Terenuri 235128 122444 112684

Clădiri-construcții 483613 478422 5191

Mobilier 7284 1835 5449

Imob. corporale în curs 7046 7046 -

Active imobilizate total 733071 609747 123324
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5

Denumirea elementului S.C. INDCOM - S.A.

S.C. INDCOM - S.A. 

după divizare

S.C. 

CERESCOMTRAVEL - S.A.

B. Active circulante 2040843 1.901732 139111

Stocuri 871984 854984 17000

Creanțe 527974 408743 119231

Casa și conturi la bănci 640885 638005 2880

Active circulante total 2040843 1.901732 139111

C. Cheltuieli în avans - - -

D. Datorii până la un an 302022 273448 28574

E. Active circulante nete 1738821 1.628284 110537

F. Total active minus datorii curente nete 2471892 2.238031 233861

G. Datorii peste un an - - -

H. Provizioane - - -

I. Venituri în avans - - -

J. Capital și rezerve 635042 574962 60080

I. Capital subscris și vărsat 635042 574962 60080

IV. Rezerve 496705 449713 46992

V. Profit reportat 840489 760972 79517

VI. Profitul exercițiului financiar 499656 452384 47272

Capitaluri proprii - total 2471892 2238031 233861

CAPITALURI - TOTAL 2471892 2238031 233861

În urma evaluării patrimoniului S.C. INDCOM - S.A. a

rezultat un activ net de 2471892 lei corespunzător unui

patrimoniu de 2773914 lei.

Prezentarea generală a S.C. CERESCOMTRAVEL -

S.A. care ia ființă:

Valoarea patrimoniului transmis către noua societate

ce se înființează este de 262435 lei corespunzător unui

activ net de 233861 lei.

Activul net contabil al societății care ia naștere în urma

divizării este de 233861 lei.

Structura sintetică a acționariatului care urmează să se constituie este:

Denumire acționar

Nr. acțiuni 

capital vărsat

Nr. acțiuni 

capital ce urmează a fi vărsat

Total acțiuni Procent %

S.C. 3 T - S.R.L. 16837 8328 25166 69,9056

Buzea Mircea Romeo 1760 871 2630 7,3055

Persoane fizice 4352 2153 6504 18,0667

Persoane juridice 1083 536 1620 4,5000

S.C. INDCOM - S.A - numerar - - 80 0,2222

TOTAL 24032 11888 36000 100

Durata: nedeterminată.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Obiect principal: comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi, în magazine specializate, cod CAEN 4778. 

Capitalul social: 90000 lei.

Număr de acțiuni: 36000.

Valoarea nominală: 2,5 lei.

Caracteristicile acțiunilor: ordinare, nominative,

dematerializate.

Capitaluri proprii: 233861 lei.

Sediul social: mun. Călărași, Str. 1 Decembrie 1918,

nr. 4, bl. A26, sc. 2, parter, jud. Călărași.

Sistem de administrare: unitar.

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise: Piața Rasdaq.

Acționarii societății nou înființate vor dobândi dreptul

de proprietate deplin asupra acțiunilor în momentul

înmatriculării societății la ORC Călărași. Predarea

acțiunilor va avea loc după finalizarea operațiunii de

divizare, divizarea având loc la data înscrierii la ORC
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Durata: 50 ani.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Obiect principal: comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi, în magazine specializate, cod CAEN 4778. 

Capitalul social: 574962,5 lei.

Număr de acțiuni: 229985.

Valoarea nominală: 2,5 lei.

Caracteristicile acțiunilor: ordinare, nominative,

dematerializate.

Capitaluri proprii: 2238031 lei.

Sediul social: mun. Călărași, Str. Sf. Nicolae, nr. 19,

bl. A25, sc. 3, parter, jud. Călărași.

Sistem de administrare: unitar.

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ.

Raportul consiliului de administrație al S.C. INDCOM

- S.A. este parte integrantă din acest proiect, el fiind

construit potrivit art. 243^2 adică cu modificările Legii nr.

31/1990 cu Legea nr. 441/2006 alin. 1 și 4. Numerotarea

capitolelor s-a făcut în conformitate cu art. 241 din Legea

nr. 31/1990, republicată.

(3/2.007.361)

Societatea Comercială 

DORON TIKOTZKY CONSULTING - S.R.L.

București

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

DORON TIKOTZKY CONSULTING - S.R.L., cu sediul în

București, str. Băiculești nr. 23, bl. E9, sc. C, et. 9, ap. 20,

6

Denumire acționar Nr. acțiuni Procent %

S.C. 3 T - S.R.L. 161131 70,0615

Buzea Mircea Romeo 16837 7,3209

Persoane fizice 41646 18,1082

Persoane juridice 10371 4,5094

TOTAL 229985 100

Călărași, conform prevederilor art. 249 litera a) din

Legea nr. 31/1990, republicată.

Acțiunile primite dau dreptul la dividende începând cu

anul fiscal 2012.

Prezentarea generală a S.C. INDCOM - S.A. care

își continuă activitatea:

Valoarea patrimoniului este de 2511479 lei și este

corespunzător unui activ net de 2238031 lei. Activul net

contabil este de 2238031 lei.

Structura sintetică a acționariatului este:

sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/3475/2009, cod unic

de înregistrare 25290660, care a fost înregistrat sub nr.

74900 din 22.02.2011.

(4/1.990.248)

Societatea Comercială 

DORON TIKOTZKY CONSULTING - S.R.L.

București

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților S.C. DORON

TIKOTZKY CONSULTING - S.R.L., societate de

naționalitate română, având sediul în București,

str. Băiculești nr. 23, bl. E9, sc. C, et. 9, ap. 120,

sectorul 1, înregistrată la ORCTB sub 

nr. J 40/3475/2009, CUI 25290660

Astăzi, 22.12.2010, asociații societății, respectiv

Tikotzky Yaron (Itzhak), cetățean israelian, sex

bărbătesc, născut la data de 12.06.1965 în Israel, fiul lui

Mordechai și Ilana, domiciliat în Israel, bd. Hameginim

nr. 58, loc. Haifa, identificat cu pașaport israelian nr.

10939492, eliberat de aut. Kfar-Saba, Israel, la data de

15.10.2009 și valabil până la data de 14.10.2019, Doron

Eli, cetățean israelian, sex bărbătesc, născut la data de

2.09.1966 în Israel, fiul lui Simcha și Lora, domiciliat în

Israel, bd. Hameginim nr. 58, loc. Haifa, identificat cu

pașaport israelian nr. 10674827, eliberat de Aut. Haifa,

Israel, la data de 10.01.2005, valabil până la data de

9.01.2015, Sprung Yariv, cetățean israelian, sex

bărbătesc, născut la data de 20.10.1970, în Israel, fiul lui

David și Elinoar, domiciliat în Israel, str. Maabarot nr. 5,

loc. Haifa, identificat cu pașaportul israelian nr.

10133962, eliberat de aut. Haifa, Israel, la data de

24.09.2003, valabil până la data de 23.09.2013, Mor Gil

Itzhak, cetățean israelian, sex bărbătesc, născut la data

de 18.11.1973 în Israel, fiul lui Shay și Ahuva, domiciliat

în Israel, str. Alter nr. 3, loc. Haifa, identificat cu pașaport

israelian nr. 8879728, eliberat de Aut. Haifa, Israel, la

data de 8.08.2005, valabil până la 18.04.2011, Fishman

Sharon, cetățean israelian, sex femeiesc, născută la

data de 29.07.1972 în Israel, fiica lui Israel și Hanna,

domiciliată în Israel, str. Hofit nr. 15, loc. Atlit, identificată

cu pașaport israelian nr. 12651028, eliberat de aut.

Haifa, Israel, la data de 6.01.2008, valabil până la data

de 5.01.2018, și Hoffman Moti, cetățean israelian, sex

bărbătesc, născut la data de 25.07.1972 în Israel,

domiciliat în Israel, str. Pica nr. 26, loc. Rishon Le Zion,

identificat cu pașaport israelian nr. 11255201, eliberat de

aut. Ramat Gan, Israel, la data de 16.10.2005, valabil

până la data de 15.10.2015, au luat următoarea

hotărâre:

1. Se hotărăște cesiunea părților sociale ale societății

după cum urmează:
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a. Asociatul Sprung Yariv, cu datele de identificare mai

sus menționate, posesor al unui număr de 10 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, echivalentul a

100 lei, reprezentând 10 % din capitalul social al

societății, va ceda toate părțile sale sociale, după cum

urmează:

- un număr de 5 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 50 lei, reprezentând 5 % din

capitalul social al societății, către asociatul Doron Eli, cu

datele de identificare mai sus menționate;

- un număr de 5 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 50 lei, reprezentând 5 % din

capitalul social al societății, către asociatul Tikotzky

Yaron (Itzhak).

b. Asociatul Mor Gil Itzhak, cu datele de identificare

mai sus menționate, posesor al unui număr de 8 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, echivalentul a 80

lei, reprezentând 8 % din capitalul social al societății, va

ceda toate părțile sale sociale, după cum urmează:

- un număr de 4 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 40 lei, reprezentând 4 % din

capitalul social al societății, către asociatul Doron Eli, cu

datele de identificare mai sus menționate;

- un număr de 4 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 40 lei, reprezentând 4 % din

capitalul social al societății, către asociatul Tikotzky

Yaron (Itzhak).

c. Asociatul Fishman Sharon, cu datele de identificare

mai sus menționate, posesor al unui număr de 6 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, echivalentul a 60

lei, reprezentând 6 % din capitalul social al societății, va

ceda toate părțile sale sociale, după cum urmează:

- un număr de 3 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 30 lei, reprezentând 3 % din

capitalul social al societății, către asociatul Doron Eli, cu

datele de identificare mai sus menționate;

- un număr de 3 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 30 lei, reprezentând 3 % din

capitalul social al societății, către asociatul Tikotzky

Yaron (Itzhak).

d. Asociatul Hoffman Moti, cu datele de identificare

mai sus menționate, posesor al unui număr de 8 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, echivalentul a 80

lei, reprezentând 8 % din capitalul social al societății, va

ceda toate părțile sale sociale, după cum urmează:

- un număr de 4 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 40 lei, reprezentând 4 % din

capitalul social al societății, către asociatul Doron Eli, cu

datele de identificare mai sus menționate;

- un număr de 4 părți sociale, cu o valoare nominală

de 10 lei, echivalentul a 40 lei, reprezentând 4 % din

capitalul social al societății, către asociatul Tikotzky

Yaron (Itzhak).

2. Urmare a cesiunii părților sociale menționate la

punctul 1 de mai sus, capitalul social al societății va fi

deținut după cum urmează:

a. Doron Eli, cu datele de identificare mai sus

menționate, va deține un număr de 50 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei fiecare, echivalentul a 500 lei,

reprezentând 50 % din capitalul social al societății;

b. Tikotzky Yaron (Itzhak), cu datele de identificare

mai sus menționate, va deține un număr de 50 părți

sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,

echivalentul a 500 lei, reprezentând 50 % din capitalul

social al societății.

3. Se revocă din funcția de administrator dl Barkan

Eyal, cetățean israelian, născut la data de 12.04.1971 în

Israel, domiciliat în Israel, Ahdut Ha’avoda 12, Givatayim,

identificat cu pașaport nr. 11165013, eliberat de aut.

Ramat Gan, Israel, la data de 8.08.2005.

4. Ca urmare a revocării administratorului menționată

la punctul 3 de mai sus, societatea va fi administrată de

dl Doron Eli, cu datele de identificare mai sus menționate,

și de dl Tikotzky Yaron (Itzhak), cu datele de identificare

mai sus menționate.

5. Se împuternicește dna Marinescu Gabriela,

cetățean român, domiciliată în București, str. Băiculești

nr. 23, bl. E9, sc. C, et. 9, ap. 120, sect. 1, posesoare a

C.I. seria RD nr. 660410, eliberată de SPCEP S1 bir. nr.

5, CNP 2820206410051, și/sau dna Ion Georgeta

Veronica, cetățean român, domicil iată în mun.

Alexandria, str. București, bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 11,

jud. Teleorman, posesoare a C.I. seria TR nr. 357506,

eliberată de SPCLEP Alexandria, CNP 2780929345401,

în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. În

executarea prezentului mandat, dna Marinescu Gabriela

și/sau dna Ion Georgeta Veronica vor semna orice

document necesar (act constitutiv, act adițional etc.), ne

vor putea reprezenta în fața Registrului Comerțului, a

oricărui birou notarial, vor putea delega terțe persoane

sau angaja avocați în vederea ducerii la îndeplinire a

prezentului mandat.

Redactat în 3 (trei) exemplare originale, astăzi,

22.12.2010, data semnării prezentului înscris.

(5/1.990.249)

Societatea Comercială 

ACCELERA SOLUTIONS - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

din data de 11.10.2010

a adunării generale a asociaților Societății

Comerciale ACCELERA SOLUTIONS - S.R.L.

Asociați i  Societăți i  Comerciale ACCELERA

SOLUTIONS - S.R.L., având sediul social în București,

str. Râul Dorna nr. 2, bl. F1, sc. 1, et. 2, ap. 12, sectorul

7
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6, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr.

J 40/20721/2006, având CUI 19753298, („Societatea”),

au participat la ședința adunării generale a asociaților în

data de 11.10.2010, în conformitate cu prevederile actului

constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile

Legii nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată

(„Legea Societăților Comerciale”), respectiv Ilie Jean,

cetățean român, posesor al C.I. seria RR nr. 467835,

domiciliat în București, str. Râul Dorna nr. 2, bl. F1, sc. 1,

et. 2, ap. 12, sectorul 6, eliberată de SPCEP S6 biroul nr.

3 la data de 4.07.2007, (cu o participare de 50 % la

capitalul social), și Dumitrescu Mihail-Felix, cetățean

român, posesor al C.I. seria RT nr. 707764, domiciliat în

București, str. Sg. Gheorghe Tache nr. 6, bl. B43, sc. 2,

et. 4, ap. 27, sectorul 4, eliberată de SPCEP S4 biroul nr.

2, (cu o participare de 50 % la capitalul social), fiecare

dintre aceștia renunțând la beneficiul formalităților

prealabile referitoare la convocarea adunării, în

conformitate cu dispozițiile Legii Societăților Comerciale.

Asociații au adoptat în unanimitate următoarele

hotărâri:

1. Se aprobă procesul de fuziune („Fuziunea”) dintre

Societate, în calitate de societate absorbantă, și

Societatea Comercială CASA DELL’ARTE - S.R.L., cu

sediul în București, str. Lt. Ștefan Marinescu nr. 2, 4-8,

sectorul 6, înregistrată în Registrul Comerțului București

sub nr. J 40/4082/2002, CUI 14638972, („Casa

Dellֹ’Arte”), în calitate de societate absorbită, în condițiile

stabilite de Legea Societăților Comerciale.

2. Se aprobă proiectul de fuziune („Proiectul de

Fuziune”) întocmit la data de 6.10.2010 cu privire la

Fuziune.

3. Se renunță la angajarea unui expert pentru

examinarea și întocmirea raportului  prevăzut de art. 243

3

din Legea Societăților Comerciale.

4. Se autorizează administratorul unic al Societății în

vederea semnării oricărui document necesar pentru

scopurile Fuziunii și a Proiectului de Fuziune la care se

referă prezenta hotărâre, precum și a desfășurării

oricărei operațiuni necesare în vederea înregistrării și a

publicării Proiectului de Fuziune și a oricăror altor

documente sau operațiuni necesare în vederea pregătirii

și realizării Fuziunii în conformitate cu prevederile legale

în vigoare.

Administratorul unic al Societății este împuternicit să

mandateze orice persoană pe care o consideră potrivită

pentru a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile

și cu terțe persoane, pentru a efectua orice formalități și

a semna oricare și toate documentele necesare în

legătură cu pregătirea și implementarea Fuziunii, inclusiv

fără a se limita la înregistrarea acestei hotărâri și a

Proiectului de Fuziune la Registrul Comerțului și

publicarea acestora în Monitorul Oficial.

5. Se împuternicesc fiecare din:

5.1. dra Baias Doina Eliza, cetățean român, cu

domiciliul în str. Avram Iancu nr. 16, Câmpia Turzii, jud.

Cluj, posesoare a cărții de identitate seria KX nr. 624072,

emisă de SPCLEP Câmpia Turzii la 6.08.2008, CNP

2851201125777, și

5.2. dl Dumitrescu Grigore, cetățean român, cu

domiciliul în str. Mihail Glinka nr. 15, sc. B, et. 1, ap. 15,

sectorul 2, București, posesor al cărții de identitate seria

DP nr. 096638, emisă de D.G.E.I.P. - D.E.P. la

12.05.2003, CNP 1310319400068,

împreună sau separat să înregistreze și să

îndeplinească toate actele și formalitățile necesare,

pentru a asigura opozabilitatea acestei hotărâri a

asociaților, inclusiv dar fără a se limita la (i) înregistrarea

acestei hotărâri la autorități le competente, ( i i)

reprezentarea în fața Registrului Comerțului în scopul

înregistrării prezentei hotărâri. În acest scop, fiecare

împuternicit poate face precizările și rectificările

necesare și poate subdelega puterile acordate lui în

acest articol unei alte persoane, după cum consideră de

cuviință.

Adoptată la București astăzi, 11.10.2010.

(6/1.995.651)

Societatea Comercială 

ACCELERA SOLUTIONS - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1/11.10.2010

a adunării generale a asociaților Societății

Comerciale CASA DELL’ARTE - S.R.L.

Asociații Societății Comerciale CASA DELL’ARTE -

S.R.L., având sediul social în București, str. Lt. Ștefan

Marinescu nr. 2, 4-8, înregistrată în Registrul Comerțului

București sub nr. J 40/4082/2002, CUI 14638972,

(„Societatea”), au participat la ședința adunării generale

a asociaților în data de 11.10.2010, în conformitate cu

prevederile actului constitutiv al Societății precum și în

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind

societățile comerciale, republicată și ulterior modificată

(„Legea Societăților Comerciale”), respectiv Ilie Jean,

cetățean român, posesor al C.I. seria RR nr. 467835,

domiciliat în București, str. Râul Dorna nr. 2, bl. F1, sc. 1,

et. 2, ap. 12, sectorul 6, eliberată de SPCEP S6 biroul nr.

3 la data de 4.07.2007, (cu o participare de 50 % la

capitalul social al Societății), și Dumitrescu Mihail-Felix,

cetățean român, posesor al C.I. seria RT nr. 707764,

domiciliat în București, str. Sg. Gheorghe Tache nr. 6,

bl. B43, sc. 2, et. 4, ap. 27, sectorul 4, eliberată de

SPCEP S4 biroul nr. 2, (cu o participare de 50 % la

capitalul social al Societății), fiecare dintre aceștia

renunțând la beneficiul formalităților prealabile referitoare

la convocarea adunării, în conformitate cu dispozițiile

Legii Societăților Comerciale.

8
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Asociații au adoptat în unanimitate următoarele

hotărâri:

1. Se aprobă procesul de fuziune („Fuziunea”) dintre

S.C. ACCELERA SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în

București, str. Râul Dorna nr. 2, bl. F1, sc. 1, et. 2, ap. 12,

sectorul 6, înregistrată în Registrul Comerțului București

sub nr. J 40/20721/2006, CUI 19753298 („Accelera

Solutions”), în calitate de societate absorbantă și

Societate, în calitate de societate absorbită, în baza

prevederilor art. 238 alin. (4) din Legea Societăților

Comerciale, ce permit participarea la fuziune ca societate

absorbită a unei societăți în dizolvare/lichidare, cu

condiția ca aceasta să nu fi început încă distribuirea între

asociați a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării.

2. Se aprobă proiectul de fuziune („Proiectul de

Fuziune”) întocmit la data de 6.10.2010 cu privire la

Fuziune.

3. Se renunță la angajarea unui expert pentru

examinarea și întocmirea raportului  prevăzut de art. 243

3

din Legea Societăților Comerciale.

4. Se autorizează administratorul unic al Societății în

vederea semnării oricărui document necesar pentru

scopurile Fuziunii la care se referă prezenta hotărâre,

precum și a desfășurării oricărei operațiuni necesare în

vederea înregistrării și a publicării Proiectului de Fuziune

și a oricăror altor documente sau operațiuni necesare în

vederea pregătirii și realizării Fuziunii în conformitate cu

prevederile legale în vigoare.

Administratorul unic al Societății este împuternicit să

mandateze orice persoană pe care o consideră potrivită

pentru a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile

și cu terțe persoane, pentru a efectua orice formalități și

a semna oricare și toate documentele necesare în

legătură cu pregătirea și implementarea Fuziunii, inclusiv

fără a se limita la înregistrarea acestei hotărâri și a

Proiectului de Fuziune la Registrul Comerțului și

publicarea acestora în Monitorul Oficial.

5. Se împuternicesc fiecare din:

5.1. dra Baias Doina Eliza, cetățean român, cu

domiciliul în Câmpia Turzii, str. Avram Iancu nr. 16,

jud. Cluj, posesoare a cărții de identitate seria KX nr.

624072, emisă de SPCLEP Câmpia Turzii la 6.08.2008,

CNP 2851201125777, și

5.2. dl Dumitrescu Grigore, cetățean român, cu

domiciliul în București, str. Mihail Glinka nr. 15, sc. B,

et. 1, ap. 15, sectorul 2, posesor al cărții de identitate

seria DP nr. 096638, emisă de D.G.E.I.P. - D.E.P. la

12.05.2003, CNP 1310319400068,

împreună sau separat să înregistreze și să

îndeplinească toate actele și formalitățile necesare,

pentru a asigura opozabilitatea acestei hotărâri a

asociaților, inclusiv dar fără a se limita la (i) înregistrarea

acestei hotărâri la autorități le competente, ( i i)

reprezentarea în fața Registrului Comerțului în scopul

înregistrării prezentei hotărâri. În acest scop, fiecare

împuternicit poate face precizările și rectificările

necesare și poate subdelega puterile acordate lui în

acest articol unei alte persoane, după cum consideră de

cuviință.

Adoptată la București astăzi, 11.10.2010.

(7/1.995.652)

Societatea Comercială 

TAHAL ROMANIA - S.R.L., București

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

TAHAL ROMANIA - S.R.L., cu sediul în București,

Str. Turturelelor nr. 11A, bl. C, et. 7, sectorul 3,

înregistrată sub nr. J 40/3111/2000, cod unic de

înregistrare 12854066, care a fost înregistrat sub nr.

80773 din 25.02.2011.

(8/1.995.675)

Societatea Comercială 

TAHAL ROMANIA - S.R.L., București

ACT ADIȚIONAL

al SC TAHAL ROMANIA - S.R.L., cu sediul social

în București, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 7, 

sectorul 3, având J 40/3111/2000

CUI RO 12854066

Subscrisa TAHAL GROUP BV, persoană juridică

înregistrată în Olanda sub nr. 20067183 la data de

19.10.1992, cu sediul social în Olanda, Claude

Debussylaan 30, clădirea Viñoly, etaj 13, 1082 MD

Amsterdam, reprezentată legal prin dl Gustavo

Kronenberg, și dl Walter van Damme, în calitate de

managing directors, asociat unic, a hotărât următoarele

modificări la actul constitutiv al societății, în conformitate

cu decizia (hotărârea) asociatului unic din 24.01.2011:

I. Se revocă din funcția de director general domnul

Silviu Stoica.

II. Se revocă din funcția de administrator domnul

Yafim Beiderman.

III. Se numește în funcția de director general și

administrator al societății domnul Nicolae Frank,

cetățean român, născut la Timișoara, România, CNP

1451012400068, identificat cu pașaport nr. 15155213,

eliberat de autoritățile române la data de 11 august 2009

și domiciliat în Israel.

IV. Se revocă toate drepturile de semnătură în numele

Societății, existente până la data prezentei hotărâri a

asociatului unic și se acordă noi drepturi de semnătură în

numele Societății, prin introducerea unui nou articol în

9
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actul constitutiv, i.e. art. 10.4, care va avea următorul

conținut:

„10.4. Fără a aduce atingere oricări alte derogări de la

celelalte prevederi ale actului constitutiv, se vor aplica cu

prioritate următoarele reguli speciale cu privire la

drepturile de semnătură în numele societății:

10.4.1. Semnatarii acordurilor, contractelor și ai altor

documente ale Societății

Societatea va putea încheia/emite în mod valabil

acorduri, contracte și alte documente („Contractele”), cu

respectarea următoarelor reguli referitoare la dreptul de

semnătură:

Următoarele persoane sunt desemnate ca semnatari

autorizați, cu drept de semnătură pentru contracte:

Grupa A

Gustavo Kronenberg, identificat cu pașaport israelian

nr. 10914710,

Uri Mimran, identificat cu pașaport israelian nr.

10943793,

Ehud Brant, identificat cu pașaport israelian nr.

12297929

Grupa B

Nicolae Frank, identificat cu pașaport românesc nr.

15155213,

Daniela Trandafir, identificată cu C.I. românească nr.

RR 675316, CNP 2790609461520.

Drepturile de semnătură ale semnatarilor autorizați

pentru contracte vor fi următoarele:

(1) Pentru sume de până la US$ 10.000 sau

echivalentul acestei sume în RON sau euro, referitoare la

contracte cu privire la proiectele derulate cu clienții în

cadrul activității obișnuite a Societății, vor fi necesare

două semnături, fie din Grupa A sau din Grupa B, cu

ștampila Societății (AA, AB, BB);

(2) Pentru sume ce depășesc 10.000 US$, dar până la

50.000 US$ sau echivalentul acestor sume în RON sau

euro, vor fi necesare două semnături, din care cel puțin

una să fie din Grupa A, cu ștampila Societății (AA, AB).

(3) Pentru sumele ce depășeșsc 50.000 US$ sau

echivalentul acestei sume în RON sau euro, ori pentru

contracte ce ies din cadrul activității obișnuite a Societății,

vor fi necesare două semnături din Grupa A, cu ștampila

Societății (AA).

Semnăturile semnatarilor autorizați de mai sus sunt

valabile atât în original cât și dacă sunt transmise prin fax.

10.4.2. Semnatari conturi bancare

Cu privire la conturile bancare ale Societății deschise

în București („Conturile Bancare din București”) se vor

aplica următoarele reguli referitoare la dreptul de

semnătură:

Următoarele persoane sunt desemnate ca semnatari

autorizați, cu drept de semnătură pentru Conturile

bancare din București:

Grupa A

Gustavo Kronenberg, identificat cu pașaport israelian

nr. 10914710,

Uri Mimran, identificat cu pașaport israelian nr.

10943793,

Ehud Brant, identificat cu pașaport israelian nr.

12297929.

Grupa B

Ayala Resnick-Dotan, identificat cu pașaport israelian

nr. 9596292,

Sara Sapir, identificat cu pașaport israelian nr.

10079367.

Grupa C

Nicolae Frank, identificat cu pașaport românesc nr.

15155213,

Dror Pasternak, identificat cu pașaport israelian nr.

9137264,

Daniela Trandafir, identificată cu C.I. românească nr.

RR 675316, CNP 2790609461520.

b) Drepturile de semnătură ale semnatarilor autorizați

pentru Conturile bancare din București vor fi următoarele:

(1) Pentru sume de până la 10.000 US$ sau

echivalentul acestei sume în RON sau euro, oricare două

semnături din orice grupă va fi autorizată (AA, AB, AC,

BB, BC, CC);

(2) Pentru sume ce depășesc 10.000 US$, dar până la

50.000 US$ sau echivalentul acestor sume în RON sau

euro, vor fi necesare două semnături, din care cel puțin

una să fie din Grupa A (AA, AB, AC).

(3) Pentru sumele ce depășesc 50.000 US$ sau

echivalentul acestei sume în RON sau euro, vor fi

autorizate semnături din Grupa A (AA).

Semnăturile semnatarilor autorizați de mai sus pot fi

depuse fie pe formularele (ordine) originale sau pot fi

transmise prin fax.

Salariile lunare sunt incluse la punctul b) - (1) din

prezentul art. 10.4.2.

Art. 4. Specimenele se semnătură ale persoanelor

numite ca semnatari autorizați la art. 1 de mai sus (i.e. art.

10.4 din actul constitutiv) sunt anexate la prezenta

hotărâre și vor fi comunicate de către administratori către

băncile și terțele persoane relevante.

Restul prevederilor rămân neschimbate. Prezentul act

adițional face parte integrantă din actul constitutiv al

societății. Se va întocmi de asemenea un nou act

constitutiv, ce va înlocui actualul act constitutiv.

(9/1.995.676)

Societatea Comercială 

NOVACOM FOOD SERVICE - S.R.L., București

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
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modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

NOVACOM FOOD SERVICE - S.R.L., cu sediul în

București, șos. Pipera nr. 59, biroul 1, sectorul 2,

înregistrată sub nr. J 40/333/2010, cod unic de

înregistrare 26386879, care a fost înregistrat sub nr.

76387 din 23.02.2011.

(10/1.991.227)

Societatea Comercială 

NOVACOM FOOD SERVICE - S.R.L., București

HOTĂRÂRE

din data de 14.02.2011 

a adunării generale a asociaților

Asociații societății, respectiv:

Niculae George, cetățean român, născut în Ploiești, la

data de 9.05.1968, domiciliat în București, str. av. Ștefan

Protopopescu nr. 5, ap. 28, sectorul 1, identificat cu C.I.

seria RX nr. 186194, eliberată de Secția 1 Poliție la data

de 20.06.2003, CNP 1680509293164,

și

S.C. AUTO CONSTRUCT INVEST - S.R.L., persoană

juridică română, cu sediul social în Otopeni, Str.

Ardealului nr. 9H, jud. Ilfov, având J 23/1622/2006, CUI

RO 18934547, reprezentată prin administrator Rusu

Viorel, cetățean român, domiciliat în mun. București,

str. Constantin Brâncuși nr. 23, bl. T4-T5, sc. 2, et. 5, ap.

57, sectorul 3, născut la data de 21.08.1968 în mun.

Buzău, jud. Buzău, identificat cu carte de identitate seria

RR nr. 472354, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, la

data de 18.07.2007, CNP 1680821100046, 

întruniț i  în adunare generală, au hotărât cu

unanimitate de voturi următoarele:

- se majorează capitalul social al societății cu aport în

numerar în valoare de 64.500 lei;

- aportul în numerar va fi vărsat de către cei doi

asociați, în părți egale, după cum urmează:

1. Asociatul Niculae George va vărsa un aport în

numerar în valoare de 32.250 lei.

2. Asociatul S.C. AUTO CONSTRUCT INVEST - S.R.L.

va vărsa un aport în numerar în valoare de 32.250 lei.

Capitalul social al societății înainte de majorarea

capitalului social este de 200 lei, împărțit în 20 părți

sociale, în valoare de 10 lei fiecare.

Cei doi asociați dețin în mod egal câte 10 părți sociale

fiecare în valoare totală de 100 lei, reprezentând câte un

procent de 50 % din capitalul social.

Capitalul social al societății după majorare va fi de

64.700 lei, împărțit în 6.470 părți sociale, în valoare de 10

lei fiecare, repartizat după cum urmează:

1. asociatul Niculae George va deține un număr de

3.235 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare și în

valoare totală de 32.350 lei, reprezentând 50 % din

capitalul social al societății;

2. asociatul S.C. AUTO CONSTRUCT INVEST -

S.R.L. va deține un număr de 3.235 părți sociale, în

valoare de 10 lei fiecare și în valoare totală de 32.350 lei,

reprezentând 50 % din capitalul social al societății.

Este împuternicit dl Niculae George pentru a semna

orice act va fi necesar în fața oricărei autorități.

(11/1.991.228)

Societatea Comercială 

OMADA TRADING - S.R.L.

Onești, județul Bacău

DECIZIA NR. 1

din 9.03.2011 

a asociatului unic al S.C. OMADA 

TRADING - S.R.L., Onești, Str. Tineretului, bloc 8,

ap. 44, jud. Bacău, J 04/921/2010, CUI 27703720,

capital social 200 RON

Toma Dănuț, cetățean român, născut la data de

11.05.1964 în comuna Bogdănești, jud. Bacău, domiciliat

în municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 8, sc. A, ap. 44,

jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 744169, eliberată

de SPCLEP Onești la data de 27.10.2010, CNP

1640511044428, în calitate de unic asociat al SC

OMADA TRADING - S.R.L., a hotărât următoarele:

Art. 1. SC OMADA TRADING - S.R.L. se dizolvă și se

lichidează concomitent în conformitate cu dispozițiile art.

235 din Legea nr. 31/1990. Societatea se radiază din

Registrul Comerțului.

(12/2.008.514)

Societatea Comercială 

S.S.A.B.-IMPEX - S.A., Bacău, județul Bacău

HOTĂRÂRE

din data de 25.01.2011 a adunării generale a

acționarilor S.C. S.S.A.B.-IMPEX - S.A., cu sediul

în Bacău, Str. Republicii nr. 159, județul Bacău,

înregistrată la registrul comerțului sub nr. 

J 40/150/1996, cod unic de înregistrare

RO8124543

Adunarea generală a acționarilor S.C. S.S.A.B.-

IMPEX - S.A., Bacău, legal constituită în data de

25.01.2011, ce a avut ca ordine de zi supunerea spre

aprobare a prelungirii facilităților de credit contractate de

la RAIFFEISEN BANK S.A. - Suc. Bacău cu menținerea

condițiilor contractuale anterioare, pentru contract

34/06.11.2006 privind facilitatea de credit la termen în

suma de 924.264 euro prelungită până la data de

30.04.2011, pentru contract nr. 70013/25.06.2008

prelungit până la data de 20.05.2014, pentru contract nr.
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2/5.04.2007 prelungit până la data de 20.05.2014 și

pentru contract nr. 70012/25.06.2008 prelungit până la

data de 30.04.2011, precum și a facilităților Overdraft din

Contractul nr. 91/10.11.2005 pentru suma de 1.000.000

euro respectiv pentru suma de 2.000.000 RON prelungit

până la data de 5.08.2011,

cu o prezență a acționarilor de 89,3 % din totalul

drepturilor de vot, în temeiul Legii nr. 31/1990 modificată

și republicată, emite prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă prelungirea facilităților de credit

contractate de la RAIFFEISEN BANK S.A. - Suc. Bacău

pentru contract 34/6.11.2006 privind facilitatea de credit

la termen în suma de 924.264 euro prelungită până la

data de 30.04.2011, pentru contract nr.

70013/25.06.2008 prelungit până la data de 20.05.2014,

pentru contract nr. 2/5.04.2007 prelungit până la data de

20.05.2014 și pentru contract nr. 70012/25.06.2008

prelungit până la data de 30.04.2011, precum și a

facilităților Overdraft din contractul nr. 91/10.11.2005

pentru suma de 1.000.000 euro respectiv pentru suma de

2.000.000 RON prelungit până la data de 5.08.2011, cu

menținerea condițiilor contractuale anterioare.

Art. 2. Se împuternicesc cu semnarea contractelor de

facilitate și a oricăror documente solicitate de bancă, în

vederea prelungirii și menținerii facilităților, cât și a

oricăror acte adiționale viitoare ale contractelor de credit,

dna Mariana Slic, cetățean român, născută la data de

30.05.1955, în loc. Bacău, jud. Bacău, domiciliată în

Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 83, jud. Bacău,

identificată cu CI seria XC nr. 271856, emisă de Pol. Mun.

Bacău la data de 17.07.2003, CNP 2550530040043, și

/sau directorul economic al societăți i ,  ec. Ionuț

Ungureanu, cetățean român, născut la data de 3.08.1979

în loc. Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. Martir

Horia, bl. 14, sc. D, ap. 10, jud. Bacău, identificat cu CI

seria XC nr. 553093, eliberată de Pol. mun. Bacău la data

de 31.08.2007, CNP 1790803040058, înțelegând ca

semnătura acestora să ne fie opozabilă.

(13/2.008.515)

Societatea Comercială 

MIMAD INDUSTRIAL - S.R.L.

Bacău, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 1/7.03.2011

Popescu Mihaela-Camelia, cetățean român, născută

la 23.04.1965 în București, sector 1, domiciliată în Bacău,

cal. Mărășești nr. 151, sc. A, ap. 13, jud. Bacău,

posesoare a CI seria XC nr. 579446, eliberată de

SPCLEP Bacău la 26.02.2008, CNP 2650423040022;

David Maria, cetățean român, născută la 19.12.1961

în Piatra Neamț, jud. Neamț, domiciliată în Bacău,

str. George Bacovia nr. 68, sc. A, ap. 13, jud. Bacău,

posesoare a CI seria XC nr. 126432, eliberată de Pol.

Bacău la 6.06.2001, CNP 2611219040024, asociați ai

MIMAD INDUSTRIAL - S.R.L. din Bacău, Str. 22 Decembrie

nr. 7, bl. 7, sc. B, ap. 11, jud. Bacău, înmatriculată la ORC

cu nr. J 04/2245/2004, capital social 200 lei, au hotărât:

Art. 1. Societatea se dizolvă și concomitent se

lichidează.

Art. 2. Conform art. 235 din Legea nr. 31/1990,

republicată, având în vedere că societatea nu are bunuri

în patrimoniu, nu are pasiv se hotărăște repartizarea

universală a capitalului social către asociați.

Art. 3. Societatea se radiază din Registrul Comerțului.

(14/2.008.516)

Societatea Comercială 

FIRST CLASS - S.R.L., Onești, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 1/3.03.2011

Subsemnații Tismănaru Ion, cetățean român, născut

la data de 23.01.1959, în localitatea Câmpina, județul

Prahova, domiciliat în Onești, Calea Mărășești nr. 10, sc.

C, ap. 64, județul Bacău, posesor a C.I. seria XC nr.

269379, eliberată la data de 08.07.2003 de Poliția

Municipiului Onești, având CNP 1590123040042, și

Tismănaru Elvira-Editca, cetățean român, născută la

data de 18.01.1973, în localitatea Onești, județul Bacău,

domiciliată în Onești, Calea Mărășești nr. 10, sc. C, ap.

64, județul Bacău, posesoare a CI. seria XC nr. 269380,

eliberată la data de 8.07.2003 de Poliția Municipiului

Onești, având CNP 2730118044422, având calitatea de

asociați ai S.C. FIRST CLASS - S.R.L., cu sediul în

Onești, Str. Redului nr. 130, județul Bacău, înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr.

J 04/48/2009, CUI 24963040, în baza hotărârii adunării

generale a asociaților și conform art. 235 din Legea

31/1990, actualizată și republicată, am hotărât:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea S.C. FIRST CLASS -

S.R.L. 

Art. 2. Radierea S.C. FIRST CLASS - S.R.L.;

Art. 3. Bunurile ce rezultă din dizolvarea, lichidarea și

radierea societății vor reveni asociaților. 

Art. 4. Celelalte dispoziții ale actelor constitutive ale

S.C. FIRST CLASS - S.R.L. rămân neschimbate. 

Redactat și editat în 3 exemplare pentru Oficiul

Registrului Comerțului Bacău.

(15/2.008.517)

Societatea Comercială 

MOBILSILV - S.R.L., Bacău, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8.03.2011

Subsemnații Ioniță Dorin, cetățean român, născut la

data de 18.04.1971 în Pâscov, județul Buzău, CNP

1710418290925, cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni
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nr. 9, sc. A, ap. 4, județul Bacău, posesor al cărții de

identitate seria XC nr. 364200/24.08.2004, eliberată de

Poliția Bacău, și Ioniță Silvia, cetățean român, născută la

data de 25.10.1967 în Bacău, județul Bacău, CNP

2671025040127, cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni

nr. 9, sc. A, ap. 4, județul Bacău, posesor al cărții de

identitate seria XC nr. 364203/24.08.2004, eliberată de

Poliția Bacău în calitate de asociați ai S.C. MOBILSILV -

S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Călugăreni nr. 9, bl. 9,

sc. A, ap. 4, județul Bacău, înregistrată în ORC Bacău

sub nr. J 04/1674/2007, CUI 22476529, am hotărât:

Art. 1. Societatea se dizolvă și se l ichidează

concomitent din Registrul Comerțului în baza art. 235 din

Legea 31/1990, completată și actualizată.

Art. 2. Având în vedere că societatea nu are pasiv se

hotărăște repartizarea capitalului social și a bunurilor

societății către asociați.

Art. 3. Societatea se radiază din Registrul Comerțului.

Redactată în patru exemplare.

(16/2.008.518)

Societatea Comercială 

ITALMOB - S.R.L., Bacău, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8.03.2011

Subsemnații Ioniță Dorin, cetățean român, născut la

data de 18.04.1971, în Pâscov, județul Buzău, CNP

1710418290925, cu domiciliul în Bacău, str. Călugăreni

nr. 9, sc. A, ap. 4, județul Bacău, posesor al cărții de

identitate seria XC nr. 364200/24.08.2004, eliberată de

Poliția Bacău, în nume propriu și ca mandatar pentru

Farțade Antonio, cetățean român, cetățean român,

născut la data de 13.08.1973 în Bacău, județul Bacău

CNP 1730813040021, cu domiciliul în sat/comuna Luiza-

Călugăra, județul Bacău, posesor ai cărții de identitate

seria XC nr. 426450/5.08.2005, eliberată de Poliția

Bacău, conform procuri i  autentif icate sub nr.

550/23.02.2001 la BNP Asociați Zaharia Elena și Baisan

Andrei Helius din Bacău, în calitate de asociați ai S.C.

ITALMOB - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.Licurici nr. 45,

județul Bacău, înregistrată în ORC Bacău sub nr.

J 04/1053/2008, CUI 23969967, am hotărât:

Art. 1. Societatea se dizolvă și se l ichidează

concomitent din Registrul Comerțului în baza art. 235 din

Legea 31/1990, completată și actualizată.

Art. 2. Având în vedere că societatea nu are pasiv, se

hotărăște repartizarea capitalului social și a bunurilor

societății către asociați.

Art. 3. Societatea se radiază din Registrul Comerțului.

Redactată în patru exemplare.

(17/2.008.519)

Societatea Comercială 

UNIC GENERAL CONSTRUCTOR - S.R.L.

Bacău, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 2/10.03.2011

a adunării generale a acționarilor 

Subsemnații Rusu Maria, cetățean român, domiciliată

în Bacău, str. Mitr. Veniamin Costache nr. 1, sc. B, ap. 2,

născută la data de 29.07.1938 în com. Buda, jud. Bacău,

posesoare a B.I. seria BG nr. 799888, eliberat la data de

30.06.1982 de Miliția Mun. Bacău, CNP 2380729040051,

și 

Curca Liviu Constantin, cetățean român, domiciliat în

Bacău, str. Ghe. Asachi nr. 7, născut la data de 1.01.1968

în Comănești, jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC nr.

692016, eliberată la data de 16.02.2010 de Poliția Mun.

Bacău, CNP 1680101040124, în calitate de asociați ai

S.C. UNIC GENERAL CONSTRUCTOR S.R.L., cu sediul

în Bacău, str. Izvoare nr. 98, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului sub nr. J 04/770/1993.

Existând cvorumul necesar pentru validitatea

deliberărilor, prevăzut din actul constitutiv al societății,

coroborat cu prevederile Legii nr. 31, art. 191, 194 din

Legea nr. 31/1991, republicată și modificată prin Legea

nr. 441/2006, am adoptat prezenta hotărâre:

Art. I. Cu unanimitate de voturi, se aprobă majorarea

capitalului social cu suma de 7.500.000 RON, prin

emiterea de noi acțiuni în urma acordării de împrumuturi

de către asociatul Rusu Maria, conform raportului de

expertiză contabilă întocmit de către Cabinet Individual

de Expertiză Contabilă Ungureanu Florentina. 

Art. II. În urma acestei modificări capitalul social va fi

în sumă de 10.000.000 RON, împărțit în 1.000.000 părți

sociale, iar structura capitalului social și al participării la

beneficii și pierderi este următoarea:

- Rusu Maria deține un număr de 950.000 părți

sociale, în valoare nominală de 10 RON în valoare totală

de 9.500.000 RON, reprezentând un procent de 95 % din

capitalul social și din participarea la beneficii și pierderi;

- Curca Liviu Constantin deține un număr de 50.000

părți sociale, în valoare nominală de 10 RON, în valoare

totală de 500.000 RON, reprezentând un procent de 5 %

din capitalul social și din participarea la beneficii și

pierderi.

Art. III. Se aprobă redactarea unui nou act constitutiv.

Prezenta hotărâre are 1 (una) pagina și a fost legal

adoptată astăzi, 10.03.2011.

(18/2.008.520)
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Societatea Comercială 

UNIC GENERAL CONSTRUCTOR - S.R.L.

Bacău, județul Bacău 

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Bacău 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

UNIC GENERAL CONSTRUCTOR - S.R.L., cu sediul în

municipiul Bacău, str. Izvoare nr. 98, județul Bacău,

înregistrată sub nr. J 04/770/1993, cod unic de

înregistrare 4014726, care a fost înregistrat sub nr. 7983

din 11.03.2011.

(19/2.008.521)

Societatea Comercială 

FLORY FAVORIT - S.R.L., Petrila

județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din 3 martie 2011

Subsemnata Berindei Florina, cetățean român,

domiciliată în Petrila, str. Cimpa nr. 56A, județul

Hunedoara, identificată cu carte de identitate, seria HD

nr. 124101 eliberată de Poliția Petrila la data de 3 iunie

2002 valabilă până la data de 31 martie 2012, cod

numeric personal 2780331205897, în calitate de asociat

unic și administrator al Societății Comerciale FLORY

FAVORIT - S.R.L., cu sediul în Petrila, str. Cimpa, 

nr. 55A, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerțului Hunedoara cu 

nr. J 20/567/15.07.2002, cod unic de înregistrare

14755662, atribut fiscal R, data emiterii certificatului

17.07.2002, am hotărât următoarele:

dizolvarea societății comerciale cu denumirea de mai

sus cu data de 3 martie 2011, conform prevederilor Legii

nr. 31/1990.

Menționez că societatea nu are datorii la bugetul de

stat și contribuții sociale neachitate.

(20/2.005.451)

Societatea Comercială 

DORMAR FOREST - S.R.L.

satul Lapugiu de Jos, comuna Lapugiu de Jos

județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din 7.03.2011

Subsemnata Popovici Dorica, în calitate de asociat

unic al S.C. DORMAR FOREST - S.R.L., am hotărât

următoarele:

Majorarea capitalului social al societății de la 200

(douăsute) lei la 300 (treisute) lei, respectiv cu 100

(unasută) lei, cu aport în numerar, prin cooptare în

societate a doamnei Todorani Simona, născută la data de

29.04.1979 în oraș Făget, jud. Timiș, domiciliată în oraș

Făget, Str. Rozelor nr. 44, jud. Timiș, posesoare a C.I.

seria TM nr. 213438 eliberată de oraș Făget la data de

14.08.2001, CNP 27904293151063, cetățean român.

Noul asociat cooptat în societate va avea și calitate de

administrator. Mandatul administratorului este pe

perioadă nelimitată. Administratorii vor lucra împreună.

Ca urmare a majorării capitalului social, societatea își

continuă activitatea cu doamnele Popovici Dorica și

Todoroni Simona, în calitate de asociați și administratori,

iar distribuția părților sociale este următoarea:

- părțile sociale numerotate de la 1 (unu) la 20

(douăzeci) a 10 (zece) lei fiecare, în valoare totală de 200

(douăsute) lei, aparțin asociatului Popovici Dorica;

- părțile sociale numerotate de la 21 (douăzecișiunu)

la 30 (treizeci) a 10 (zece) lei fiecare, în valoare totală de

100 (unasută) lei, aparțin asociatului Todoroni Simona.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 5 (cinci)

exemplare la sediul societății.

(21/2.005.452)

Societatea Comercială 

DORMAR FOREST - S.R.L.

satul Lăpugiu de Sus, comuna Lăpugiu de Jos

județul Hunedoara

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Hunedoara 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

DORMAR FOREST - S.R.L., cu sediul în satul Lăpugiu

de Sus, comuna Lăpugiu de Jos nr. 59, județ Hunedoara,

înregistrată sub nr. J 20/61/2011, cod unic de înregistrare

27925823, care a fost înregistrat sub nr. 9683 din

7.03.2011.

(22/2.005.453)

Societatea Comercială 

TOTAL MINERAL AGREGATE - S.R.L., Deva

județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din 25.02.2011, a A.G.A.

Adunarea generală a asociaților, legal constituită la

data de 25.02.2011, având în vedere actul adițional și

contractul de cesiune de părți sociale din 25.02.2011,

hotărăște:
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1. Cesionarea a 9 părți sociale, numerotate de la 1 la

11, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 110 lei, de

către numita Raica Carmen Maria numitei Pascu

Andreea Rodica, și declar că nu mai am nicio pretenție cu

privire la părțile sociale cesionate față de nou asociat, și

nici față de societate.

Subsemnata Raica Carmen Maria, cedent, și Pascu

Andreea Rodica, cesionar, declarăm pe propria

răspundere că cesiunea de părți sociale s-a făcut la

valoarea nominală a acestora, și nu s-a obținut niciun

câștig din această tranzacție.

2. În urma cesiunii intervenite, capitalul social de 200

lei, împărțit în 20 părți sociale egale, numerotate de la 1

la 20, a câte 10 lei fiecare, va fi distribuit, astfel:

a. Raica Carmen Maria - 11 părți sociale, a câte 10 lei

fiecare, în valoare totală de 110 lei, numerotate de la 1 la

11, respectiv 55 % din capitalul social;

b. Pascu Andreea Rodica - 9 părți sociale, a câte 10

lei fiecare, în valoare totală de 90 lei, numerotate de la 12

la 20, respectiv 45 % din capitalul social.

3. Numește în funcția de administrator, alături de dna

Raica Carmen Maria, pe o perioadă nelimitată, pe

domnul Pascu Bogdan, cetățean român, domiciliat în

Deva, aleea Saturn, bl. 13, sc. A, et. 3, ap. 7, născut la

data de 3.06.1980 în Deva, identificat cu C.I. seria HD nr.

290972 emisă de SPCLEP Deva, la data de 11.08.2005,

CNP 1800603205562.

4. Administratorii vor avea drepturi depline de

administrare și reprezentare a societății în raporturile

juridice cu terții, putând semna orice act în numele și pe

seama societății, fără a fi nevoie și de semnătura celuilalt

administrator. Administratorii pot lucra independent unul

față de celălalt, dar, urmărind scopul și interesul

societății.

5. Modifică cap. III și VI din actul constitutiv al 

S.C. TOTAL MINERAL AGREGATE - S.R.L. în sensul

celor precizate anterior.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru)

exemplare.

(23/2.005.454)

Societatea Comercială 

SANI EXIM - S.R.L., Deva, județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8.03.2011 a S.C. SANI EXIM - S.R.L.,

cu sediul în Deva, Aleea Pescarilor, bl. K4, sc. 1,

ap. 2, județul Hunedoara, înregistrată la ORC 

sub nr. J 20/1255/1992, CUI 4371761

Subsemnatul Sanfirisca Petru, în calitate de asociat

unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât

următoarele:

1. Dizolvarea societății conf. art. 235 din Legea nr.

31/1990 republicată. Societatea nu are patrimoniu de

repartizat, în consecință nu are activ-pasiv și creditori.

2. Societatea nu are datorii și nu are în proprietate

active, bunuri imobile sau mijloace fixe, iar dizolvarea și

radierea se face fără numire lichidator.

(24/2.005.455)

Societatea Comercială 

SEPIA FOTO & DESIGN - S.R.L., Deva

județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8.03.2011 

a S.C. SEPIA FOTO & DESIGN - S.R.L., 

cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie nr. 227, 

jud. Hunedoara, J 20/36/2005, CUI 17109496

Subsemnatul Mara Lucian Marius, în calitate de

asociat unic, am hotărât următoarele:

1. Cooptarea în calitatea de asociați a numiților

Popescu Ștefan - Lucian, născut la data de 1.03.1981 în

Deva, jud. Hunedoara, domiciliat în Deva, Aleea Păcii nr.

5, bl. A3, sc. 4, et. 2, ap. 35, jud. Hunedoara, având C.I.

seria HD nr. 277960 eliberată la data de 22.04.2005 de

către Pol. Mun. Deva, CNP 1810301205580, cetățean

român și Popescu Raymond-Adelin, născut la data de

22.10.1969 în Deva, jud. Hunedoara, domiciliat în

Germania, localitatea Germering, str. Wittelsbacher nr.

24, având C.I. nr. 8182523892 eliberată la data de

3.12.2001 de către autoritățile din Germania, cetățean

german, cunoscător a limbii române, și majorarea

capitalului social prin aportul acestora cu suma de 20 lei,

sumă ce va fi vărsată în contul și pe seama societății.

În urma majorării capitalul social va fi stabilit la suma

de 220 lei împărțit în 22 părți sociale a câte 10 lei fiecare

și va fi distribuit pe asociați astfel:

- Maria Lucian Marius - 20 părți sociale a câte 10 lei

fiecare, în valoare totală de 200 lei;

- Popescu Ștefan - Lucian - o parte socială în valoare

totală de 10 lei;

- Popescu Raymond - Adelin - o parte socială în

valoare totală de 10 lei.

(25/2.005.456)

15



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 934/21.III.2011

Societatea Comercială 

SEPIA FOTO & DESIGN - S.R.L., Deva

județul Hunedoara

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Hunedoara 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

SEPIA FOTO & DESIGN - S.R.L., cu sediul în municipiul

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 227, județ Hunedoara,

înregistrată sub nr. J 20/36/2005, cod unic de înregistrare

17109496, care a fost înregistrat sub nr. 9941 din

8.03.2011.

(26/2.005.457)

Societatea Comercială 

FOR PROJECT ASSIST - S.R.L., Simeria

județul Hunedoara

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 1.03.2011, 

a S.C. FOR PROJECT ASSIST - S.R.L., 

cu sediul în localitatea Simeria, Str. Libertății nr. 8,

județul Hunedoara, înregistrată la ORC 

sub nr. J 20/259/2008, CUI 23240940

Subsemnații Caciuc Alina Georgeta și Costinaș Andra

Raluca în calitate de asociați la societatea mai sus-

menționată, am hotărât următoarele:

1. Dizolvarea societăți conf. art. 235 din Legea nr.

31/1990 republicată. Societatea nu are patrimoniu de

repartizat, în consecință nu are activ - pasiv și creditori.

2. Societatea nu are datorii și nu are în proprietate

active, bunuri imobile sau mijloace fixe, iar dizolvarea și

radierea se fac fără numire lichidator.

(27/2.005.458)

Societatea Comercială 

DENISEBI - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat, astăzi, 9.03.2011

la actul constitutiv al  S.C. DENISEBI - S.R.L.

Eu, Matei Mihaela, domiciliată în Galați, bd. Dunărea

nr. 42A, bl. PR 1, ap. 37, județul Galați, născută la data

de 19.03.1966 în comuna Ivești, județul Galați, cod

numeric personal 2660319173150, asociat unic al

Societății Comerciale  DENISEBI - S.R.L., cu sediul în

Galați, bd. Dunărea nr.  42A, bl. PR 1, ap. 37, județul

Galați, și înmatriculată la Oficiul registrului comerțului   cu

nr. J 17/647/2008, prin împuternicit Diaconu Leana,

conform procurii nr.  199 din 1.08.2011, am hotărât

modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 1. Începând cu data de 9.03.2011, în Societatea

Comercială DENISEBI - S.R.L., aderă ca asociat Șerpaz

Georgeta, născută la data de 8.05.1979 în mun. Galați,

județul Galați, cod numeric personal  2790508170341,

domiciliată în  Galați, Str. Răchitei nr. 4, cetățean român, 

Șerpaz Georgeta, aduce ca aport la capitalul social

suma de 100 lei.

Șerpaz Georgeta va avea aceleași drepturi, obligații

ca și ceilalți asociați.

Asociatul nou intrat preia, proporțional cu aportul său

la capitalul social, creanțele active și pasive ale societății.

Art. 2. Societatea își majorează capitalul social  de la

200 la 300 lei.

Diferența de 100 lei reprezintă aportul nou constituit

din numerar,  adus de asociata Șerpaz Georgeta,

conform foii de depunere numerar din data de 9.03.2011,

anexată.

Art. 3. Capitalul social majorat este de 300 lei, divizat

în 30 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.

Participarea asociaților la capital este următoarea:

Matei Mihaela -  200 lei - 20 părți sociale;

Șerpaz Georgeta - 100 lei - 10 părți sociale.

Participarea asociaților la beneficii și pierderi este

direct proporțională cu aportul la constituirea  capitalului

social.

Art. 4. Se eliberează din funcția de administrator Matei

Mihaela.

Se alege în funcția de administrator pe o perioadă de

60 ani, Șerpaz Georgeta, născută la data de 8.05.1979 în

mun. Galați, județul Galați, CNP 2790508170341,

domiciliat în  Galați, Str. Răchitei nr. 4, județul Galați,

cetățean român.

Art. 5. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 299 din

Legea nr.  31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 6. Șerpaz Georgeta a achiesat la clauzele din

actul constitutiv și prezentul act adițional.

Art. 7. Celelalte  clauze ale actului constitutiv rămân

valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate

modificările la zi.

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv al S.C. DENISEBI - S.R.L.

(28/2.005.188) 
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Societatea Comercială 

DENISEBI - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

DENISEBI - S.R.L., cu sediul în Galați, Bd. Dunărea 

nr. 42A, bl. PR1, ap. 37, județul Galați, înregistrată sub 

nr. J 17/647/2008, cod unic de înregistrare 23600292,

care a fost înregistrat sub nr. 13432 din 11.03.2011.

(29/2.005.189)

Societatea Comercială 

IOLSI - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 9.03.2011

la actul constitutiv al S.C. IOLSI - S.R.L.

Eu, Muscă Lucreția, domiciliată în  Galați, str. Galații

Noi nr. 8, bl. L 3, ap. 17, județul Galați, născută la data de

31.05.1965 în comuna Pechea, județul Galați, cod

numeric personal 2650531170348, asociat unic al S.C.

IOLSI - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Galații Noi nr. 8, bl.

L 3, ap. 17, județul Galați, înmatriculată la Oficiul

registrului comerțului  cu nr.  J 17/2868/1993, am hotărât:

Art. 1. Societatea își majorează capitalul social de la

210 lei la 150.210 lei.

Diferența de 150.000 lei, reprezintă  aport nou

constituit din numerar adus de asociatul unic din contul

455 - asociați conturi curente, conform documetelor

contabile anexate (balanță de verificare din 28.02.2011,

nota contabilă din  9.03.2011.

Art. 2. Capitalul social majorat este 150.210 lei, divizat

în 15.021 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.

Aportul asociatului unic la constituirea capitalului

social.

Muscă Laurențiu - 150.210 lei - 15.021 părți sociale.

Art.  3. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân

valabile.  Se redactează un nou act constitutiv cu toate

modificările la zi.

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv al S.C. IOLSI - S.R.L.

(30/2.005.190) 

Societatea Comercială 

IOLSI - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

IOLSI - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Galații Noi, bl. L3,

ap. 17, județul Galați, înregistrată sub nr. J 17/2868/1993,

cod unic de înregistrare 4921695, care a fost înregistrat

sub nr. 13467 din 11.03.2011.

(31/2.005.191)

Societatea Comercială 

NEW PRESENCE - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL NR. 266

din 9.03.2011

la actul constitutiv 

al S.C. NEW PRESENCE - S.R.L., înmatriculată 

la Oficiul Registrului Comerțului Galați 

cu nr. J 17/2317/2005

Subscrisa S.C. NEW  PRESENCE - S.R.L., cu sediul

în Galați,  Str. Siderurgiștilor Vest nr. 15, bl. SD10 B,

camera 2, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului

cu nr.  J 17/2317/2005, reprezentată prin Popa Oana, în

calitate de asociat unic,

persoanele care, prin libera voință, constituie

prezentul act adițional sunt:

- Popa Oana, CNP 2710118170388, născută la data

de 18.01.1971 în mun. Galați, domiciliată în  Galați, str.

Vadul Sacalelor nr. 1, bl. Pescăruț,  sc. 1, et. 3, ap. 11,

județul Galați, de naționalitate și cetățenie română,

identificată cu  C.I. seria GL nr.  240942, eliberată de

mun. Galați la data de 6.12.2002, și

- Popa Constantin, CNP 1400420170391, născut la

data de 20.04.1940, domiciliat în  mun. Galați, Str. Brăilei

nr.  210 bis,  bl. C3B, sc. 1, et. 1, ap. 4, județul Galați, de

naționalitate și cetățenie română, identificat cu C.I. seria

GL nr.  380442.

Se modifică actul constitutiv al societății după cum

urmează:

1. Popa Oana cedează toate acțiunile sociale în

număr de 20 părți sociale lui Popa Constantin. Prin

urmare, aportul asociatului unic la constituirea  capitalului

social și părți sociale îi revin lui Popa Constantin - 20 părți

sociale, în valoare nominală de 10 lei, reprezentând 200

lei și 100 % capitalul social.
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2. Se eliberează din funcția de administrator Popa

Oana și se numește  Popa Constantin. Prin urmare

administratorul societății este Popa Constantin și este

numit pe o perioadă de 30 de ani.

Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al S.C. NEW

PRESENCE - S.R.L. rămân neschimbate.

Încheiat în Galați astăzi, 9.03.2011, data semnării în

4 exemplare originale, câte 2 pentru fiecare parte.

(32/2.005.192) 

Societatea Comercială 

ZODIAC TOUR - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi,  9.03.2011

la actul constitutiv al S.C. ZODIAC TOUR - S.R.L.

Eu, Arhip (fosta Croitoru) Diana Mihaela, domiciliată

în Galați, str. Al. Lăpușneanu nr. 41, bl. B 2, sc. 8, ap. 71,

județul Galați, în calitate de asociat unic al S.C. ZODIAC

TOUR - S.R.L., cu sediul în Galați, str. A. Lahovari nr. 4

bis,  cam. 2, județul Galați, în conformitate cu  prevederile

legale am hotărât:

Art. 1. Societatea își majorează capitalul social de la

200 lei la 200.200 lei, în conformitate cu prevederile art.

210 coroborat cu art. 221 din Legea nr. 31/1990,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Diferența de 200.000 lei reprezintă  aport nou adus în

numerar de către asociatul unic, suma provenită din

contul 4551 - fonduri proprii, așa cum rezultă din nota

contabilă din data de 9.03.2011 și balanța analitică din

31.01.2011, anexate.

Art. 2. Capitalul social  majorat este de  200.200 RON,

divizat în 20.020 părți sociale  egale a 10 lei fiecare.

Aportul asociatului unic la constituirea capitalului

social și părțile sociale care îi revin:

- Arhip Dana Mihaela - 200.200 lei RON - respectiv

20.020 părți sociale - 100 %.

Art. 3. Se anulează actul constitutiv anterior și se

întocmește unul nou astăzi,  9.03.2011.

Art. 4. Prezentul act adițional face parte integrantă din

actul constitutiv al S.C. ZODIAC TOUR - S.R.L.

(33/2.005.193)

Societatea Comercială 

ZODIAC TOUR - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

ZODIAC TOUR - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Iacob

Lahovary nr. 4 bis, parter, camera 2, județul Galați,

înregistrată sub nr. J 17/1003/2006, cod unic de

înregistrare 18782627, care a fost înregistrat sub nr.

13490 din 11.03.2011.

(34/2.005.194)

Societatea Comercială 

SUINTEC - S.R.L., Tecuci, județul Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat, astăzi, 9.03.2011

la actul constitutiv al S.C. SUINTEC - S.R.L.

Eu, Hrițcu Jenica-Daniela,  domiciliată în Tecuci, str.

Gheorghe Petrașcu nr.  3, bl. C0, sc. 3, ap. 45, județul

Galați, născută la data de 21.12.1974 în mun. Focșani,

județul Vrancea, cod numeric personal 2741221173207,

asociat unic al Societății Comerciale  SUINTEC - S.R.L.,

cu sediul în Tecuci, str. Vasile Pârvan nr. 4A, camera 1,

județul Galați, și înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 17/1152/2010, am hotărât modificarea

actului constitutiv astfel:

Art. 1. Începând cu data de 9.03.2011, în Societatea

Comercială SUINTEC - S.R.L., aderă ca asociat Coman

Mihai, născut la data de 4.11.1968 în mun. Tecuci, județul

Galați, cod numeric personal  1681104173213, domiciliat

în Tecuci, str. Vasile Pârvan nr. 4A, camera 1, județul

Galați, cetățean român.

Coman Mihai aduce ca aport la capitalul social suma

de 200 lei.

Coman Mihai va avea aceleași drepturi, obligații ca și

ceilalți asociați.

Asociatul nou intrat preia, proporțional cu aportul său

la capitalul social, creanțele active și pasive ale societății.

Art. 2. Societatea își majorează capitalul social  de la

200 la 400 lei.

Diferența de 200 lei reprezintă aportul nou constituit

din numerar, adus de asociatul Coman Mihai, conform foii

de vărsământ din data de 9.03.2011, anexată.

Art. 3. Capitalul social majorat este de 400 lei, divizat

în 40 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.

Participarea asociaților la capital este următoarea:

Hrițcu Jenica Daniela -  200 lei - 20 părți sociale;

Coman Mihai - 200 lei - 20 părți sociale.

Participarea asociaților la beneficii și pierderi este

direct proporțională cu aportul la constituirea  capitalului

social.
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Art. 4. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în

conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 299 din

Legea nr.  31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 6. Coman Mihai a achiesat la clauzele din actului

constitutiv și prezentul act adițional.

Art. 7. Celelalte  clauze ale actului constitutiv rămân

valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate

modificările la zi.

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv al S.C. SUINTEC - S.R.L.

(35/2.005.195) 

Societatea Comercială 

SUINTEC - S.R.L., Tecuci, județul Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

SUINTEC - S.R.L., cu sediul în municipiul Tecuci,  str.

Vasile Pârvan nr.  4A, camera 1, județul Galați,

înregistrată sub nr. J 17/1152/2010, cod unic de

înregistrare 27797600, care a fost înregistrat sub nr.

13507 din 11.03.2011.

(36/2.005.196)

Societatea Comercială 

ARCIF AG - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv  al S.C. MIRAPLAST - S.R.L.

Noi,

- Petrea Dumitru Calin, domiciliat în Galați, Str. 1

Decembrie 1918, nr. 7, bl. S4, sc. 3, ap. 60, identificat cu

C.I. seria GL nr.  167551, eliberată de Poliția Galați la

data de 24.08.2001, cod numeric personal

1770808170326,

- Malureanu Daniela,  domiciliată în  București, str.

Bârsănești nr. 6, bl. 154, sc. 1, et. 6,  ap. 27, sectorul 6,

identificat cu  actul de identitate C.I. seria RX nr.  083196,

eliberat de Poliția București la data de 24.11.1998, cod

numeric personal 2731008340033;

- Anton Anilena, domiciliată în Brăila, Șoseaua

Buzăului nr. 17, bl. B 30, sc. 2, ap. 50, identificat cu  C.I.

seria XR nr.  049798 eliberată de Poliția Brăila la data de

27.02.2001, cod numeric personal 2671126090090,

asociați ai Societății Comerciale  MIRAPLAST -

S.R.L., cu sediul în Galați, Bd. Oțelarilor nr. 25, bl. D9  E,

mezanin, biroul nr. 3, județul Galați, înmatriculată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați cu nr. J 17/1165/2002, cod unic de înregistrare

15073752, am hotărât modificarea actului constitutiv

astfel:

Art. 1. Schimbarea denumirii societății din S.C.

MIRAPLAST - S.R.L. în S.C. ARCIF AG - S.R.L.,

începând cu data de 1.03.2011.

Art. 2. Majorarea capitalului social subscris și vărsat

de 200 lei la 10.000 lei, prin emiterea de 980 noi părți

sociale, majorare care se efectuează ca urmare a

aportului în numerar efectuat de dl Petrea Dumitru Călin,

modificându-se structura asociaților astfel:

Petrea Dumitru Călin - 9.920 lei, respectiv 992 părți

sociale;

Malureanu Daniela 60 lei, respectiv 6 părți sociale;

Anton Anilena -  20 lei, respectiv 2 părți sociale.

Art. 3.  Modificarea obiectului principal de activitate din

2221 - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din

material plastic, în  4291 - construcții hidrotehnice.

Art. 4. Introducrea în cadrul activităților secundare a

următoarelor activități:

2221 - fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor

din material plastic;

4213 - construcția de poduri și tuneluri;

4221 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare

pentru fluide;

4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare

pentru electricitate și telecomunicații;

7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică

legate de acestea.

Art. 5.  Se anulează vechiul act constitutiv al societății

și se întocmește un nou act constitutiv.

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv al Societății Comerciale MIRAPLAST- S.R.L.,

redactat și semnat în data de 1.03.2011.

(37/2.005.197) 

Societatea Comercială 

ARCIF AG - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

ARCIF AG - S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Oțelarilor

nr. 25, mezanin,  bloc D9E, biroul 3, județul Galați,
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înregistrată sub nr. J 17/1165/2001, cod unic de

înregistrare 15073752, care a fost înregistrat sub nr.

13508 din 11.03.2011.

(38/2.005.198)

Societatea Comercială 

NISS-B - S.R.L., Galați

HOTĂRÂREA NR. 1/3.03.2011

a adunării generale a asociaților 

SC NISS-B - S.R.L., cu sediul în Galați, 

str. Saturn, zona Uzina de Apă nr. 38, jud. Galați,

J17/832/1992, CUI 1625920

Având în vedere faptul că:

- Asociatul unic al societății, în persoana dlui Buruiană

Nistor a decedat la data de 12.01.2011, așa cum reiese

din Certificatul de Deces seria DZ nr. 172060/13.01.2011

eliberat de Consiliul Local Galați.

- Art. 4 din Statut stabilește că „Societatea va fi

continuată de moștenitori” și ca urmare a dezbaterii

succesiunii, moștenitorii asociatului unic sunt:

Buruiană Stanca, conform Certificatului de Moștenitor

nr. 18/11.02.2011 cu o cotă legală de moștenire de 2/8,

reprezentând părți sociale în valoare de 3.115,91 Ron.

Buruiană Mihai-Alexandru, reprezentat prin curator

Elisei Georgeta conform Dispoziției nr. 901/21.02.2011

eliberată de Primăria Municipiului Galați, conform

Certificatului de Miștenitor nr. 18/11.02.2011 cu o cotă

legală de moștenire de 3/8, reprezentând părți sociale în

valoare de 4.673,88 Ron.

Popa Simona-Violeta (fostă Buruiană conform

certificatului de căsătorie seria CE nr. 741108/30 mai

2009, eliberat de Primăria Orașului Sinaia) conform

Certificatului de Moștenitor nr. 18/11.02.2011 cu o cotă

legală de moștenire de 3/8, reprezentând părți sociale în

valoare de 4.673,88 Ron

Subsemnații:

Buruiană Stanca, domiciliată în Galați, str. Episcopul

Melchisedec nr. 74, jud. Galați identificată cu C.I. seria

GL nr. 366909, eliberată la data de 29.09.2004 de către

Poliția Galați, CNP 2590901170318

Buruiană Mihai-Alexandru domiciliat în mun. Galați,

str. Vultur nr. 74, jud. Galați, identificat cu CI seria GL nr.

603073, emisă de SPCLEP Galați, la data de 9.03.2009,

CNP 1950304170067, reprezentat prin curator Elisei

Georgeta, domiciliată în mun. Galați, str. Gheorghe Doja

nr. 6, bl. 3A, sc. 4, et. 3, ap. 69, jud. Galați, identificată CI

seria GL nr. 369758, emisă de Poliția Mun. Galați la data

de 27.10.2004, CNP 2670408170407, conform

Dispoziției nr. 901/21.02.2011 eliberată de Primăria

Municipiului Galați,

Popa Simona-Violeta, domiciliată în mun. București,

Ale. Meseriașilor nr. 2, bl. C91, sc. 1, et. 3, ap. 21,

sector 6, identificată cu CI seria RD nr. 621111, emisă de

SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 19.06.2009, CNP

2800728170068

În calitate de asociați la SC NISS-B - S.R.L., în

conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății

și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

(modificată și republicată) am hotărât următoarele:

Art. 1.

Structura capitalului social se stabilește după cum

urmează: capital social subscris și vărsat în valoare de

12.463,67 lei, divizat în 8 părți sociale cu o valoare

nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de

12.463,67 lei, reprezentând 100 % capitalul social, având

următoarea repartizare între asociați:

- Buruiană Stanca deține 2 părți sociale în valoare

nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de 3.115,91

lei reprezentând 25 % din capitalul social și va răspunde

pentru beneficii și pierderi în limita aportului la capitalul

social.

- Buruiană Mihai-Alexandru, reprezentat prin curator

Elisei Georgeta, deține 3 părți sociale în valoare

nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de 4.673,88

lei reprezentând 37,5 % din capitalul social și va

răspunde pentru beneficii și pierderi în limita aportului la

capitalul social.

- Popa Simona-Violeta deține 3 părți sociale în valoare

nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de 4.673,88

lei reprezentând 37,5 % din capitalul social și va

răspunde pentru beneficii și pierderi în limita aportului la

capitalul social.

Art. 2.

Se cesionează cele 2 părți sociale deținute de către

dna Buruiană Stanca, către dna Popa Simona-Violeta,

după cum urmează:

- Buruiană Stanca cedează 2 părți sociale deținute,

fiecare având o valoare nominală de 1.557,958 lei și

împreună o valoare totală de 3.115,91 lei, reprezentând

25 % din capitalul social, către dna Popa Simona-Violeta.

Art. 3.

Ca urmare a cesiunii stipulate mai sus, Buruiană

Stanca se va retrage din societate și nu va mai îndeplini

calitatea de asociat. Situația capitalului social va fi

următoarea: capital social subscris și vărsat în valoare

12.463,67 lei divizat în 8 părți sociale cu o valoare

nominală de 1.557,958 lei, având următoarea repartizare

între asociați:
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- Popa Simona-Violeta va deține 5 părți sociale în

valoare nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de

7.789,79 lei, reprezentând 62,5 % din capitalul social și

va răspunde pentru beneficii și pierderi în limita aportului

său la capitalul social.

- Buruiană Mihai-Alexandru, reprezentat prin curator

Elisei Georgeta va deține 3 părți sociale în valoare

nominală de 1.557,958 lei și în valoare totală de 4.673,88

lei, reprezentând 37,5 % din capitalul social și va

răspunde pentru beneficii și pierderi în limita aportului

său la capitalul social.

Art. 4.

Se eliberează din funcția de administrator pe dl

Buruiană Nistor, ca urmare a decesului, așa cum reiese

din Certificatul de Deces seria DZ nr. 172060/13.01.2011

eliberat de Consiliul Local Galați. Se numește în funcția

de administrator dl Popa Paul-Valentin, cetățean român,

născut în oraș Sinaia, jud. Prahova la data de

28.09.1979, domiciliat oraș Sinaia, Calea Moroieni nr. 26,

bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Prahova, identificat cu CI

seria PH nr. 342563, emisă de Poliția Sinaia la data de

5.11.2002, CNP 1790928296183.

Administratorul are puteri depline în conformitate cu

prevederile Actului Constitutiv. Durata mandatului

administratorului este nelimitată.

Art. 5.

Se completează obiectul secundar de activitate cu

următoarele activități, cod CAEN:

6810 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare

proprii;

6820 - închirierea și subînchirierea bunuri lor

imobiliare proprii sau închiriate;

6831 - agenții imobiliare;

6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision

sau contract.

Această hotărâre a fost luată cu respectarea

dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și a Actului constitutiv al SC

NISS-B - S.R.L.

Conținutul acestei hotărâri va fi înaintat spre

înregistrare și la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Galați.

(39/2.005.199)

Societatea Comercială 

NISS-B - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați 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

NISS-B - S.R.L., cu sediul în Municipiul Galați, județ

Galați, str. Saturn, Zona Uzina de Apă nr. 38, înregistrată

sub nr. J17/832/1992, cod unic de înregistrare 1625920,

care a fost înregistrat sub nr. 13377 din 11.03.2011.

(40/2.005.200)

Societatea Comercială 

PENSION MERISANI - S.R.L., satul Merișani

comuna Merișani, județul Argeș

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv 

al S.C. PENSION MERISANI - S.R.L.

I. Subsemnata Deaconu Gabriela-Ellen asistată de

Toma Bogdan Daniel în calitate de reprezentant legal al

minorei conform dispoziției nr. 445/3.02.2011 emisă de

Primarul Municipiului Pitești și subsemnatul Deaconu

Alexandru-David reprezentat de Fieraru Eugen conform

dispoziț iei nr. 446/3.02.2011 emisă de Primarul

Municipiului Pitești, ambii minori asociați în cadrul SC

PENSION MERISANI - S.R.L., cu sediul în județul Argeș,

Merișani, Hanul „Parc”, înmatriculată la Registrul

Comerțului sub nr. J03/636/3.09.1997, CUI 9751907,

Atribut fiscal R din 12.09.1997, am hotărât următoarele:

II. Majorarea capitalului social, cu sumele depuse de

dna Deaconu Constanța, respectiv suma de 100 lei și de

dl Preda Ilie respectiv suma de 100 lei.

III. Cooptarea în societate în calitate de asociați a dlui

Preda Ilie și a dnei Deaconu Constanța după cum

urmează:

1. Deaconu Constanța un nr. de 10 părți sociale în

valoare de 100 lei

2. Preda Ilie un nr. de 10 părți sociale în valoare de

100 lei.

În urma majorării capitalului social în modalitatea

arătată mai sus și a cooptării în societate a persoanelor

menționate, actul constitutiv al societății se modifică după

cum urmează:

Secțiunea I, Cap. I, Art. 1:

„Asociații societății sunt:

1. Deaconu Gabriela-Ellen, domiciliată în mun. Pitești,

str. Gheorghe Țițeica, bl. S5, sc. F, ap. 8, jud. Argeș,

identif icată CI seria AS nr. 600376, având CNP

2940809035340, asistată de Toma Bogdan Daniel

domiciliat în Municipiul Pitești, str. Găvana nr. 26,

posesor al CI seria AS nr. 215343 în calitate de

reprezentant legal conform dispoziției nr. 445/3.02.2011

emisă de Primarul Municipiului Pitești;
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2. Deaconu Alexandru-David, domiciliat în mun.

Pitești, str. Gheorghe Țițeica, bl. S5, sc. F, ap. 8, jud.

Argeș, identificat cu certificat de naștere seria NX nr.

093174, având CNP 1970219035339, reprezentat de

Fieraru Eugen, domiciliat în comuna Bascov, sat Bascov,

str. Lăbușești, posesor al CI seria AS nr. 412905 în

calitate de reprezentant legal conform dispoziției nr.

446/3.02.2011 emisă de Primarul Municipiului Pitești;

3. Deaconu Constanța, domiciliată în mun. Pitești, str.

Gheorghe Țițeica, bl. S5, sc. F, ap. 8, jud. Argeș,

identificată CI seria AS nr. 327708/2004, eliberată de Pol.

Mun. Pitești, având CNP 2681103340011”;

4. Preda Ilie, domiciliat în Mun. Pitești, Str. Găvenii, bl.

T1, sc. A, et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria AS nr.

640423, eliberată de Pol. Mun. Pitești, la data de

8.07.2009, având CNP 1650303035001.

Secțiunea II, Cap. II, Art. 5: „Capitalul social total” este

de 8300 RON integral subscris și vărsat, din care un

numerar 400 RON, iar 7900 RON echivalentul a 8760

dolari USA, aport în natură, reprezentând contravaloarea

unui autovehicul.

Capitalul social total se divide în 830 părți sociale, cu

o valoare nominală de 10 RON numerotate de la 1 la 830,

deținute de asociați astfel:

1. Deaconu Gabriela-Ellen, un nr. de 405 părți sociale

în valoare de 4050 lei numerotate de la 1 la 405

reprezentând 49 % din capitalul social;

2. Deaconu Alexandru-David un nr. de 405 părți

sociale în valoare de 4050 lei numerotate de la 406 la 810

reprezentând 49 % din capitalul social;

3. Deaconu Constantin un nr. de 10 părți sociale în

valoare de 100 lei numerotate de la 811 la 820

reprezentând 1 % din capitalul social;

4. Preda Ilie un nr. de 10 părți sociale în valoare de

100 lei numerotate de la 821 la 830 reprezentând 1 % din

capitalul social;

Cap. IV, Art. 20: „Participarea la împărțirea profitului și

suportarea pierderilor” este de 49 % pentru Deaconu

Gabriela-Ellen, de 49 % pentru Deaconu Alexandru-

David, de 1 % pentru Deaconu Constanța și de 1 %

pentru Preda Ilie.

Prezentul act adițional a fost întocmit în Pitești, într-un

număr de 8 exemplare.

(41/2.005.226)

Societatea Comercială 

PENSION MERISANI - S.R.L., satul Merișani

comuna Merișani, județul Argeș

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Argeș 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

PENSION MERISANI - S.R.L., cu sediul în sat Merișani,

comuna Merișani, județ Argeș, Hanul „Parc”, înregistrată

sub nr. J3/636/1997, cod unic de înregistrare 9751907,

care a fost înregistrat sub nr. 6396 din 9.02.2011.

(42/2.005.227)

Societatea Comercială 

ALEXIM 92 - S.R.L., Pitești, județul Argeș

HOTĂRÂRE

Noi, Tudoraș Simion cu domiciliul în Pitești, str. Calea

Câmpulung nr. 39A, jud. Argeș, identificat prin CI seria

AS nr. 238127/2003 eliberat de Pol. Pitești, CNP

1600628034987, în calitate de asociat și administrator și

Tudoraș Mariana cu domiciliul în mun. Pitești, str. Calea

Câmpulung nr. 39A, jud. Argeș, posesoare a CI seria AS

nr. 239033/13.02.2003, eliberată de Pol. Pitești, CNP

2580825035014, ținând cont de faptul că bunurile aport

în natură la capitalul social nu mai prezintă interes pentru

desfășurarea activități i  societăți i ,  am hotărât

următoarele:

- reducerea capitalului societății în sumă totală de

200.000 lei, din care 78.831,7 lei aport în natură și

121.168,3 lei aport în numerar, prin:

a) retragerea aportului în natură reprezentat de

imobilul - spațiu comercial (clădire-magazin cu anexe)

situat în Pitești, str. Eremia Grigorescu, bl. P1, parter, jud.

Argeș în construită de 444,02 m.p., cu teren în suprafață

de 313,35 m.p., din care 44,42 m.p. în indiviziune, care s-a

aportat la capitalul social conform actului adițional de

majorare de capital autentificat sub nr. 4800/23.12.2001

la BNP Stan Ana din Pitești și intabulat în cartea funciară

nr. 12814 a localității Pitești, partea I și a II-a, la poziția nr.

4796/23.05.2002 la Biroul de Carte Funciară al

Judecătoriei Pitești. Prin retragerea aportului acest imobil

reintră în patrimoniul personal al asociatului Tudoraș

Simion, ca bun propriu.

b) retragerea sumei de 1.168,3 lei din capitalul în

numerar al societății, astfel încât capitalul social al

societății să rămână în sumă de 120.000 lei reprezentând

depunere în numerar.
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Pentru realizarea obiectului arătat mai sus, se

împuternicește domnul Tudoraș Simion cu domiciliul în

Pitești, str. Calea Câmpulung nr. 39A, jud. Argeș,

identificat prin CI seria AS nr. 238127/2003 eliberat de

Pol. Pitești, CNP 1600628034987 pentru a semna actul

adițional de reducere de capital și pentru îndeplinirea

tuturor procedurilor, până la îndeplinirea definitivă a

mandatului acordat.

Prezenta se întocmește cu respectarea disp. Legii

31/1990 modificată și republicată și se publică pentru

opozabilitate față de terți.

Redactată la data de 3.03.2011 în 4 exemplare și

autentificată la data de 11.03.2011 la sediul Biroului

Notarial Mihaela Vlad cu sediul în Pitești, Bd. 19

Noiembrie nr. 13, jud. Argeș.

(43/2.005.228)

Societatea Comercială 

GEOVITA - S.R.L., Bascov, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 7027/7.03.2011

Subsemnatul Leoveanu Gheorghe, domiciliat în

județul Argeș, localitatea Pitești, Aleea Spitalului nr. 5,

CNP 1541101035056, în calitate de asociat unic,

reprezentând 100 % capitalul social al S.C. GEOVITA -

S.R.L., astăzi, 7.03.2011 la sediul societății din Strada

Serelor nr. 9A, com. Bascov, județ Argeș, decide:

Art. 1. Dizolvarea și modul de lichidare al SC

GEOVITA - S.R.L., în temeiul art. 17, lit. d, din actul

constitutiv al societății, precum și al art. 235 și art. 227,

alin. (1), lit. d), din Legea nr. 31/1990, republicată, privind

societățile comerciale.

Art. 2. Declar că societatea nu are active și pasive.

Art. 3. Restul prevederi lor din statut rămân

neschimbate până la data radierii societății.

(44/2.005.229)

Societatea Comercială 

CONSTRUCT MEGA COM D&S - S.R.L.

Pitești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1/9.03.2011

Subsemnatul Neagoe Daniel, în calitate de asociat

unic, având și acordurile de voință ale dlor Mocanu Ion-

Daniel, Neagoe Daniela-Carmen și Ghiță

Valentin-Dumitru, astăzi 9.03.2011, am hotărât cooptarea

în societate începând cu data de 9.03.2011, a dlor

Mocanu Ion-Daniel, Neagoe Daniela-Carmen și Ghiță

Valentin-Dumitru, ca urmare a cesionării către a ceștia a

60 % din părțile sociale pe care le dețin în societate, conf.

contractului de cesiune. Capitalul social al societății este

de 100.200 lei, se divide în 10.020 de părți sociale,

numerotate de la 1 la 10.020, deținute după cum

urmează: Neagoe Daniel-4008 părți sociale numerotate

de la 1 la 4008, în valoare totală de 40080 lei,

reprezentând 40 % din capitalul social total, Mocanu Ion-

Daniel, născut în com. Teiu, jud. Argeș, la data de

26.08.1976, cu domiciliul în Mun. Pitești, str. Ion

Minulescu nr. 6, bl. B12, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Argeș,

cetățean român, identificat cu CI seria AS nr. 709297,

emisă de SPCLEP Pitești la data de 11.08.2010, având

c.n.p. 1760826037840 - 2004 părți sociale, numerotate

de la 4009 la 6012, în valoare totală de 20040,

reprezentând 20 % din capitalul social total, Neagoe

Daniela-Carmen, născută în Mun. Pitești, jud. Argeș, la

data de 27.11.1974, cu domiciliul în Mun. Pitești, Str.

Stejarului nr. 1, bl. A26, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Argeș,

cetățean român, identificat cu C.I. seria AS nr. 364988,

emisă de Pol. Mun. Pitești la data de 8.07.2004, având

c.n.p. 27411277034988 - 2004 părți sociale, numerotate

de la 6013 la 8016, în valoare totală de 20040,

reprezentând 20 % din capitalul social total, Ghiță

Valentin-Dumitru, cetățean român, născut în Mun. Pitești,

jud. Argeș, la data de 25.05.1969, domiciliat în Mun.

Pitești, str. Ștefan cel Mare nr. 39, bl. P18, sc. D, et. 1,

ap. 7, posesor al CI seria AS nr. 632647, emisă de

SPCLEP Pitești la data de 19.05.2009, având codul

numeric personal 1690525034970 - 2004 părți sociale,

numerotate de la 8017 la 10020, în valoare totală de

20040, reprezentând 20 % din capitalul social total.

Participarea la profit și pierderi a asociaților este conf.

procentului de părți sociale deținut.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul

societății, sub rezerva îndeplinirii condițiilor legii de

menționare la ORC Argeș și publicare în Monitorul

Oficial. Redactată în 6 exemplare, astăzi 9.03.2011, sub

semnătură privată.

(45/2.005.230)

Societatea Comercială 

VIDEO MEDIA INTERNATIONAL - S.R.L.

Pitești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 10.08.2010 

a Adunării Generale Extraordinare a Asociaților 

SC VIDEO MEDIA INTERNATIONAL - S.R.L.,

județul Argeș, municipiul Pitești, 

strada Craiovei - Coloane Helas, 

bloc G1/Supergola, J03/640/2002; CUI 14876613

Subsemnații:

Eftime Ion, cetățean român, fără antecedente penale

ce se identifică cu CI seria RR nr. 534011, emisă de

SPCEP Mun. București la 15.07.2008, CNP
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1520829034979, având domiciliul în bd. Iancu de

Hunedoara nr. 9, bl. I1, sc. 2, ap. 43, sector 1, București

și

Eft ime Ionuț Adrian, cetățean român, fără

antecedente penale ce se identifică cu CI seria DP nr.

136806, eliberată de DEPABD la 13.02.2010, CNP

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 decează toate cele 20 părți sociale, în valoare

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

KIDZONE SOLUTION LTD, 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.

4832321 din 4.06.2010, reprezentată de Devdier Boris,

cetățean al Republicii Moldova, născut la data de

1.01.1992 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 7.07.2008, CNP 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, va fi plătit la

data semnării contractului.

2. Se ratifică Hotărârea Adunării Extraordinare a

Asociaților nr. 1 din 28.07.2010 în sensul că în loc de

revocarea mandatului administratorului Eftime Ion, se va

scrie revocarea mandatului fostului administrator Sima

Claudia, care va f i  descărcat de gestiune, noul

administrator fiind numit KIDZONE SOLUTION LTD,

reprezentată de Devdier Boris, pe durata de 6 luni și

puteri depline.

(46/2.005.231)

Societatea Comercială 

OFIM GRUP - S.R.L., Pitești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 10.03.2011 a adunării generale 

a asociaților a S.C. OFIM GRUP - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:

Dlui Obancea Cristian Mihai, de cetățenie română,

născut la data de 2.10.1977, în Pitești, județ Argeș,

domiciliat în Municipiul Pitești, aleea Nicolae Gane nr. 4,

bl. P7a, sc. A, ap. 2, județ Argeș, CNP 1771002035028,

identificat cu CI seria AS nr. 497862, eliberată de Spclep

Pitești, la data de 22.01.2007, deținând un număr de 10

părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al

societății,

Dlui Florea Ion, de cetățenie română, născut la data

de 5.02.1962, în com. Negreni, județ Olt, domiciliat în

Municipiul Pitești, str. Eugen Ionescu nr. 5, bl. Q5, sc. C,

et. 2, ap. 6, județ Argeș, CNP 1620205284379, identificat

cu CI seria AS nr. 618804, eliberată de SPCLEP Pitești,

la data de 5.02.2009, deținând un număr de 10 părți

sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al

societății,

legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al

societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din data

de 10.03.2011, hotărăște:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C. OFIM

GRUP - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1) lit.

d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 2. Declarăm că societatea nu are active sau

pasive.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân

neschimbate până la data radierii societății.

(47/2.005.232)

Societatea Comercială 

ELECTRO CRANES GMB - S.R.L., Pitești

județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 7.03.2011 

a adunării generale a asociaților 

a S.C. ELECTRO CRANES GMB - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:

Dnei Nițescu Lenuța, de cetățenie română, născută la

data de 10.02.1977, în sector 3, județ București,

domiciliată în Municipiul Pitești, str. Carpați nr. 7, bl. F1,

sc. D, ap. 5, județ Argeș, CNP 2770210038621,

identificată CI seria AS nr. 520771, eliberată de Spclep

Pitești, la data de 7.06.2007, deținând un număr de 10

părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al

societății,

Dlui Morteanu Gheorghe, de cetățenie română,

născut la data de 22.03.1963, în Domnești, județ Argeș,

domiciliat Municipiul Pitești, Bd. Libertății nr. 22, bl. D6bis,

sc. A, ap. 2, județ Argeș, CNP 1630322034984,

identificat cu CI seria AS nr. 519436, eliberată de Spclep

Pitești, la data de 29.05.2007, deținând un număr de 10

părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al

societății,

legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al

societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din data

de 7.03.2011, hotărăște:
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Art. 1. Cooptarea în societate a dnei Stănescu

Luminița-Cornelia, care majorează capitalul social cu

suma de 200 lei, numerar, conform foii de vărsământ,

societate urmând să funcționeze având același sediu

social.

După modificare, capitalul social subscris și vărsat al

societății este de 400 lei, fiind împărțit într-un număr de

40 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte

socială.

Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a. Nițescu Lenuța, aport la capitalul social 25 %,

reprezentând un număr de 10 părți sociale, cu o valoare

nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de

100 lei, participare la profit 25 % și participare la pierderi

25 %;

b. Morteanu Gheorghe, aport la capitalul social 25 %,

reprezentând un număr de 10 părți sociale, cu o valoare

nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de

100 lei, participare la profit 25 % și participare la pierderi

25 %;

c. Stănescu Luminița-Cornelia, aport la capitalul social

50 %, reprezentând un număr de 20 părți sociale, cu o

valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare

totală de 200 lei, participare la profit 50 % și participare la

pierderi 50 %;

Art. 2. Revocarea din funcția de administrator a

domnului Morteanu Gheorghe.

Revocarea din funcția de administrator a doamnei

Nițescu Lenuța.

Numirea în funcția de administrator a doamnei

Stănescu Luminița-Cornelia, pe o perioadă nelimitată.

Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorul

societății este:

- dna Stănescu Luminița-Cornelia, cetățean român,

născută la data de 19.04.1986, în Găești, jud. Dâmbovița,

domiciliată în Udeni-Zăvoi nr. 6, județ Argeș, posesoare a

CI seria AS nr. 737045, eliberată de Spclep Topoloveni,

la data de 18.01.2011, CNP 2860419150448;

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân

neschimbate.

Subsemnații declarăm că înainte de semnarea

prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și

corespunde întocmai acordului nostru de voință.

(48/2.005.233)

Societatea Comercială 

ELECTRO CRANES GMB - S.R.L., Pitești

județul Argeș

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Argeș 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

ELECTRO CRANES GMB - S.R.L., cu sediul în

Municipiul Pitești, județ Argeș, Str. Sfânta Vineri nr. 76,

camera 2, bloc D26, etaj 3, înregistrată sub 

nr. J3/1042/209, cod unic de înregistrare 26061001, care

a fost înregistrat sub nr. 11261 din 10.03.2011.

(49/2.005.234)

Societatea Comercială 

PRODAGRO FARM - S.R.L., Moldova Nouă

județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv 

al S.C. PRODAGRO FARM - S.R.L.

Subsemnați i  asociați Perian Cosmin, CNP

1780804110135, domiciliat în Bocșa, str. Târnăveni nr. 1,

județul Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS

nr. 320789/14.08.2009/SPCLEP Bocșa și Străin Maria,

CNP 2620927111128, domiciliată în Moldova Nouă, str.

Titulescu, bl. 25, ap. 3, județul Caraș-Severin, identificată

cu C.I. seria KS/181876/3.11.2004.Moldova Nouă.

În executarea hotărârii nr. 1/18.02.2011, prin care s-a

stabilit deschiderea unui punct de lucru, redactăm

prezentul act adițional, pentru următoarea completare:

Art. 1. Se declară deschiderea unui punct de lucru al

Societății PRODAGRO FARM - S.R.L. în Moldova Nouă,

Str. Unirii nr. 144, județul Caraș-Severin.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 exemplare.

(50/1.983.622)

Societatea Comercială 

DELPEDRO - S.R.L., satul Grădinari

comuna Grădinari, județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul David Petru, domiciliat în Oravița,

str. Zona Gării, bl. B7, sc. A, ap. 3, județul Caraș-Severin,

identificat cu C.I. seria KS nr. 045531, eliberată de Poliția

Oravița  la data de 16.05.2001, CNP 1660517372262,

asociat unic al S.C. DELPEDRO - S.R.L., J 11/278/2007,
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am hotărât în data de 16.02.2011 să modific art. 4 din

actul constitutiv al societății referitor la obiectul secundar

de activitate în urma completării cu codurile: 0161, 1091,

1092, 4110, 4291, 4311, 4312, 4313, 4623, 4624, 4633,

4661, 4671, 4675, 4743, 4751, 4754, 4763, 4771, 4772,

8130, 8292.

Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma

prezentată.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat

azi, 16.02.2011, în 4 exemplare de Biroul de asistență al

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea

solicitantului, potrivit cereri i  de servici i

nr. 334/16.02.2011.

(51/1.983.623)

Societatea Comercială 

DELPEDRO - S.R.L., satul Grădinari

comuna Grădinari, județul Caraș-Severin

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin 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

DELPEDRO - S.R.L., cu sediul în satul Grădinari,

comuna Grădinari, județul Caraș-Severin, înregistrată

sub nr. J 11/278/2007, cod unic de înregistrare

21412381, care a fost înregistrat sub nr. 3313 din

22.02.2011.

(52/1.983.624)

Societatea Comercială 

AURMAR PREST - S.R.L., satul Glimboca

comuna Glimboca, județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnata Pascotă Aurica, domiciliată în satul

Glimboca nr. 415 A, județul Caraș-Severin, identificat cu

C.I. seria KS nr. 324282, eliberată de SPCLEP Oțelu

Roșu  la data de 30.09.2009, CNP 2670818110649, în

calitate de asociat unic la S.C. AURMAR PREST - S.R.L.,

înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.

J 11/124/2005, am hotărât în data de 15.02.2011 să

modific actul constitutiv al societății referitor la date de

identificare asociat unic/administrator Pascotă Aurica,

obiectul secundar de activitate și reluare activitate firmă,

astfel:

1. Preambulul actului constitutiv se modifică cu noile

date de identificare ale asociatului/administrator Pascotă

Aurica, așa cum rezultă din alin. 1 al prezentului act.

2. Se completează art. 4 privind obiectul secundar de

activitate cu codurile:

0161, 0312, 0322, 1032, 1052, 1071, 1072, 1073,

1082, 4110, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291,

4299, 4311, 4312, 4313, 4391, 4775, 4939, 5520, 5530,

5590, 5621, 5629, 7120, 7420, 7711, 7712, 7721, 7722,

7729, 7731, 7732, 7733, 7734, 7739, 7820, 7830, 7911,

7912, 8121, 8122, 8129, 8130, 8292, 8559, 9601.

3. Se reia activitatea societății începând cu data de

22.02.2011.

4. Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma

prezentată.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat

azi, 15.02.2011, în 4 exemplare de Biroul de asistență al

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea

solicitantului, potrivit cereri i  de servici i

nr. 327/15.02.2011.

(53/1.983.625)

Societatea Comercială 

AURMAR PREST - S.R.L., satul Glimboca

comuna Glimboca, județul Caraș-Severin

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin 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

AURMAR PREST - S.R.L., cu sediul în satul Glimboca,

comuna Glimboca, județul Caraș-Severin, înregistrată

sub nr. J 11/124/2005, cod unic de înregistrare

17215101, care a fost înregistrat sub nr. 3319 din

22.02.2011.

(54/1.983.626)

Societatea Comercială 

HAR ABYEL - S.R.L., Reșița

județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Gîrnod Adela, domiciliată în Reșița,

Colonia Oltului nr. 12, ap. 2, județul Caraș-Severin,

identificat cu C.I. seria KS nr. 095648, eliberată de Reșița

la data de 13.11.2002, CNP 2770316113698 și Gîrnod

Ilie, domiciliat în Reșița, Colonia Oltului nr. 12, ap. 2,
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județul Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.

307796, eliberată de SPCLEP Reșița la data de

6.01.2009, CNP 1761231113676, asociați la S.C. HAR

ABYEL - S.R.L., J 11/88/2010, am convenit de comun

acord în data de 22.02.2011, deschiderea unor puncte de

lucru în Reșița, Bd. Republicii nr. 21, Spațiu Comercial,

județul Caraș-Severin și Reșița, str. Horia nr. A7, Spațiul

Comercial, județul Caraș-Severin.

Prezentul act adițional a fost redactat azi, 22.02.2011,

în 4 exemplare la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe

răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii

nr. 391/22.02.2011.

(55/1.983.627)

Societatea Comercială 

V.T.G.O. SURVIVE TAXI OK - S.R.L., Reșița

județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Garabet Iasmina, domiciliată în Reșița,

str. Mociur nr. 13, județul Caraș-Severin, identificată cu

C.I. seria KS nr. 304515, eliberată de SPCLEP Reșița la

data de 29.10.2008, CNP 2911102115182, Oance Maria-

Eugenia, domiciliată în Reșița, bd. Revoluția din

Decembrie nr. 33, sc. 3, ap. 2, județul Caraș-Severin,

identificată cu C.I. seria KS nr. 066520, eliberată de

Poliț ia Reșița la data de 22.01.2002, CNP

2730215110140, Vit Ioan-Iosif, domiciliat în Reșița, Bd.

Muncii nr. 17, sc. 5, ap. 3, identificat cu C.I. seria KS nr.

212396, eliberată de SPCLEP Reșița la data de

4.11.2005, CNP 1640504110135 și Telescu Ion,

domiciliat în Reșița, aleea Herculane nr. 2, sc. 1, et. 4,

ap. 18, identificat cu C.I. seria KS nr. 295355, eliberată de

SPCLEP Reșița la data de 26.06.2008, CNP

1660217113674, asociați la S.C. V.T.G.O. SURVIVE

TAXI OK - S.R.L., J 11/61/2011, am convenit de comun

acord în data de 21.02.2011, deschiderea unui punct de

lucru în Reșița, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, județul

Caraș-Severin.

Prezentul act adițional a fost redactat azi, 21.02.2011,

în 4 exemplare la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe

răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii

nr. 377/21.02.2011.

(56/1.983.628)

Societatea Comercială 

E-SOLUTIONS ON DEMAND - S.R.L.

Caransebeș, județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Ilie Bogdan Gabriel, domiciliat în

Caransebeș, str. Mihail Eminescu nr. 10, județul Caraș-

Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 273635, eliberată de

SPCLEP Caransebeș  la data de 3.10.2007, CNP

1770130110671, asociat unic la S.C. E-SOLUTIONS ON

DEMAND - S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului

de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin  sub nr.

J 11/529/2005, am hotărât în data de 21.02.2011, să

modific activitatea principală din 6202 în 8559. Codul

6202 trece la activitatea secundară. Totodată obiectul de

activitate se completează cu următorul cod: 7220.

Prezentul act adițional a fost redactat azi, 21.02.2011,

în 4 exemplare  de către Compartimentul de asistență din

cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea

solicitantului, potrivit cereri i  de servici i

nr. 370/22.02.2011.

(57/1.983.629)

Societatea Comercială 

E-SOLUTIONS ON DEMAND - S.R.L.

Caransebeș, județul Caraș-Severin

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin 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

E-SOLUTIONS ON DEMAND - S.R.L., cu sediul în

municipiul Caransebeș, str. Mihail Eminescu nr. 10,

județul Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J 11/529/2005,

cod unic de înregistrare 17642846, care a fost înregistrat

sub nr. 3371 din 22.02.2011.

(58/1.983.630)

Societatea Comercială 

VDM - HERGAN - S.R.L., satul Liubcova

comuna Berzasca, județul Caraș-Severin

ACT ADIȚIONAL

Subsemnații Hergan Marian-Valentin, domiciliat în

satul Birda nr. 116, sc. 1, ap. 4, comuna Birda, județul

Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 807947, eliberată de

SPCLEP Deta la data de 5.03.2010, CNP

1720826111126, în nume propriu și în reprezentarea dlui
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Di Leta Vincenzo, cetățean italian, domiciliat în Italia,

Treviso, S. Luera di Piove, str, A. de Gaspersi, nr. 11,

posesor al PAS seria Y nr. 026632, eliberat de autoritățile

italiene la data de 3.05.2002, conform procurii nr.

306/10.02.2011, asociați la  S.C. VDM - HERGAN -

S.R.L., J 11/480/2009, am hotărât suspendarea activității

societății pentru o perioadă de 3 ani, respectiv de la

22.02.2011 până la 21.02.2014.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat

azi, 22.02.2011, în 4 exemplare de Biroul de asistență al

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea

solicitantului, potrivit cereri i  de serviciu

nr. 400/22.02.2011.

(59/1.983.631)

Societatea Comercială 

MANUELA - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

MANUELA - S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău, cart.

Dorobanți 1, Biroul nr. 1, bl. 6D, et. 1, ap. 5, județul

Buzău, înregistrată sub nr. J 10/822/2003, cod unic de

înregistrare 15775633, care a fost înregistrat sub nr. 3950

din 11.02.2011.

(60/1.982.677)

Societatea Comercială 

FOCUS IMPEX - S.R.L., Buzău

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv de societate actualizat semnat

cu dare de dată certă sub nr. 757/14.05.2007 

la O.R.C.T. Buzău

Adunarea generală a asociaților din cadrul Societății

FOCUS IMPEX - S.R.L., cu sediul în Buzău, Str. Libertății

nr. 95, județul Buzău, cu un capital social în valoare de

200 lei, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub

nr. J 10/223/1993, CUI 3662010, reprezentată de domnul

Folea A. Marian-Virgil, de naționalitate română, născut la

data de 5.05.1969 în Buzău, județul Buzău, cu domiciliul

în Buzău, Str. Libertății nr. 95, județul Buzău, cu cetățenie

română, posedând C.I. seria XZ nr. 475925, cod numeric

personal 1690505100141, eliberată de SPCLEP Buzău

la data de 22.10.2010, adunare ce a avut loc în data de

14.02.2011, a hotărât următoarele modificări:

1. Completarea obiectului de activitate existent astfel:

0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei

și caolinului;

1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;

1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și

tâmplărie pentru construcții;

1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;

1629 - fabricarea produselor din lemn; fabricarea

articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale

împletite;

2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru

construcții;

2361 - fabricarea articolelor din beton pentru

construcții;

2511 - fabricarea de construcții metalice și părți

componente ale structurilor metalice;

2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;

4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale;

4211 - lucrări de construcți i  a drumurilor și

autostrăzilor;

4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru fluide;

4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

n.c.a.;

4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 - lucrări de pregătire a terenului;

4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321 - lucrări de instalații electrice;

4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat;

4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 - lucrări de ipsosărie;

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4339 - alte lucrări de finisare;

4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții;

4399 - alte lucrări speciale de construcții, n.c.a.;

4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi

și gazoși și al produselor derivate;

4941 - transporturi rutiere de mărfuri;

4942 - servicii de mutare;

8292 - activități de ambalare.

2. Radierea din obiectul de activitate existent a

următoarelor activități:

6420 - activități ale holdingurilor;
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7010 - activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor

administrative centralizate;

7735 - activități de închiriere și leasing cu

echipamente de transport aerian;

8560 - activități de servicii suport pentru învățământ.

3. Radierea punctului de lucru situat în Buzău, Str.

Mică nr. 18, județul Buzău.

4. Schimbarea datelor de identificare ale asociatului

Folea A. Marian-Vurgil.

Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.

Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al

C.C.I.A. Buzău și semnat de reprezentant în 6

exemplare, în conformitate cu prevederile art. 204 din

Legea nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al

României nr. 1.066/17.11.2004.

(61/1.982.678)

Societatea Comercială 

FOCUS IMPEX - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

FOCUS IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău,

Str. Libertății nr. 95, județul Buzău, înregistrată sub nr.

J 10/223/1993, cod unic de înregistrare 3662010, care a

fost înregistrat sub nr. 4071 din 14.02.2011.

(62/1.982.679)

Societatea Comercială 

SESAME TIENDA - S.R.L., Buzău

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al Societății Comerciale

SESAME TIENDA - S.R.L., încheiat conform art. 5

și alin. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, 

la data de 14.12.2010

Asociatul unic dl Mirea-Lupașcu I. Eugen, născut la

data de 2.06.1981 în Buzău, de naționalitate și cetățenie

române, domiciliat în mun. Buzău, str. Ecaterina Varga nr.

4, județul Buzău, identificat cu C.I. seria XZ nr.  315074,

eliberată de SPCLEP Buzău la data de  20.11.2006, CNP

1810602100177 din cadrul Societății Comerciale

SESAME TIENDA - S.R.L. și are sediul în mun. Buzău,

str. Ecaterina Varga nr. 4, camera 1, județul  Buzău,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Buzău cu nr. J 10/781/2010, CUI 27816354,

a hotărât modificarea actului constitutiv al societății

după cum urmează:

1. Completarea obiectului de activitate secundar cu

activitatea:

5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi data dării de

dată certă, de consilier juridic Voinea Eugen Mihai și

semnat de asociatul unic în trei exemplare.

(63/1.982.680) 

Societatea Comercială 

SESAME TIENDA - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

SESAME TIENDA - S.R.L., cu sediul în Buzău, str.

Ecaterina Varga nr.  4, camera 1, județul Buzău,

înregistrată sub nr. J 10/781/2010, cod unic de

înregistrare 27816354, care a fost înregistrat sub nr. 4189

din 15.02.2011.

(64/1.982.681)

Societatea Comercială 

ND DONI CARGO - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

ND DONI CARGO - S.R.L., cu sediul în Buzău, cartier

Micro III, Str. Unirii, bloc E1, sc. B, et. 4, ap. 55, județul

Buzău, înregistrată sub nr. J 10/507/2010, cod unic de

înregistrare 27296944, care a fost înregistrat sub nr. 4269

din 16.02.2011.

(65/1.982.682)
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Societatea Comercială 

RECOMPLAST - S.R.L.,  Buzău

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al Societății Comerciale

RECOMPLAST - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților din cadrul Societății

Comerciale RECOMPLAST - S.R.L., cu sediul în Buzău,

Str. Mesteacănului nr. 10A, județul Buzău, cu un capital

social de 300.000 lei, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului  cu nr. J 10/2060/1991, fomată din:

Burlacu A. Ion, născut la data de 20.09.1950 în satul

Scurtești, comuna Vadu Pașii, județul Buzău, domiciliat în

Buzău, Str. Episcopiei, bl. C6, ap. 10, județul Buzău,

cetățean român, identificat cu  C.I. seria XZ nr.  206694,

eliberată de Poliția Buzău la data de 30.03.2004, cod

numeric personal 1500920100010,

Burlacu I. Sorin Lucian,  născut la data de 1.03.1982

în mun. Buzău, județul Buzău, domiciliat în Buzău, cartier

Episcopiei, bl. C6, ap. 10, județul Buzău, cetățean român,

identificat cu   C.I. seria XZ nr. 291926 eliberată de

SPCLEP Buzău la data de 24.03.2006, cod numeric

personal 1820301100147,

Oncel I. Anca Noemi, născută la data de 13.01.1975

în Iași, județul Iași, domiciliat în Buzău, Bd. Unirii, bl. 8H,

ap. 8, județul Buzău, cetățean român, identificat cu C.I.

seria XZ nr.  421387 eliberată de Poliția Buzău la data de

14.07.2009, cod numeric personal 2750113100052,

Muler Serdenciuc V. Victor, născut la data de

27.05.1952, domiciliat în Buzău, cartier Broșteni, bl. I1,

sc. A, et. 4, ap. 18, județul Buzău, cetățean român,

identificat cu C.I. seria XZ nr. 290124 eliberată de

SPCLEP Buzău  la data de 14.03.2006, cod numeric

personal 1520527100021,

Maftei I. Constantin, născut la data de 2.05.1948 în

Roman, județul Buzău, cetățean român, identificat cu B.I.

seria GK seria 739499 eliberat de Poliția Buzău la data

de 21.12.1993, cod numeric personal 1480502100036,

în temeiul hotărârii nr. 1 din 7.02.2011, a hotărât

următoarele modificări ale actului constitutiv:

1. Introducerea în actul constitutiv a unor obiecte

secundare de activitate (CAEN Rev. 2):

3312 - repararea mașinilor;

4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

7711- activități de închiriere și leasing cu autoturisme

și autovehicule rutiere ușoare.

2. Autorizarea unor activități (CAEN Rev. 2):

3312 - repararea mașinilor;

4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale;

4690 - comerț cu ridicata nespecializat;

7711- activități de închiriere și leasing cu autoturisme

și autovehicule rutiere ușoare.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestui act

adițional privind înscrierea mențiunilor la ONRC Buzău

se  împuternicește consilier juridic Pislaru Simona

Cătălina, domiciliată în  Buzău, Str. Pietroasele, bl. B12,

sc. A, ap. 17, județul Buzău, identificată cu C.I. seria XZ

nr. 190952 eliberată de  SPCLEP Buzău la data de

26.11.2003, CNP 2770427100048.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân

valabile.

Data: 7.02.2011.

(66/1.982.683) 

Societatea Comercială 

RECOMPLAST - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

RECOMPLAST - S.R.L., cu sediul în Buzău, Str.

Mesteacănului nr. 10 A,  județul Buzău, înregistrată sub

nr. J 10/2060/2011, cod unic de înregistrare 1153363,

care a fost înregistrat sub nr. 4294 din 16.02.2011.

(67/1.982.684)

Societatea Comercială 

CLIMA SERVICE - S.R.L., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

CLIMA SERVICE - S.R.L., cu sediul în Buzău, Cart.

Dorobanți Extindere, bl. 32 F, ap. 7, județul Buzău,

înregistrată sub nr. J 10/186/1998, cod unic de

înregistrare 10326226, care a fost înregistrat sub nr. 4358

din 16.02.2011.

(68/1.982.685)
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Societatea Comercială 

SILVIUS & CIPRIAN RGL20 - S.R.L.

Râmnicu Sărat, județul Buzău

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al societății sub semnătură

privată din data de 16.03.2010 al S.C. SILVIUS &

CIPRIAN RGL20 - S.R.L.

Asociații Radu Elena, naționalitate română, născută la

data de 6.05.1988 în mun. Rm.  Sărat,  județul Buzău,

domiciliată în satul Ziduri, comuna Ziduri, județul Buzău,

cetățean român, identificat cu Cld seria XZ nr. 416474,

cod numeric personal 2880506105033, eliberată de

SPCLEP Rm. Sărat la data de 29.05.2009, Grigore I.

Silvius-Victoraș, naționalitate română, născut la data de

9.06.1986 în mun. Rm Sărat, județul  Buzău, domiciliat în

mun. Rm. Sărat, Str. Plopilor nr. 7, județul  Buzău,

cetățean român, identificat cu  CId seria XZ nr. 338837,

cod numeric personal 1860609105045, eliberată de

SPCLEP Rm. Sărat la data de 19.05.2007, și Grigore I.

Florin, naționalitate română, născut la data de

29.10.1977 în Rm. Sărat, județul  Buzău, domiciliat în

Rm. Sărat, Str. Plopilor nr. 7, județul Buzău, cetățean

român, identificat cu CId seria XZ nr. 148951, cod

numeric personal 1771029104977, eliberată de Poliția

mun. Rm. Sărat la data de 30.01.2003, din cadrul

Societății Comerciale  SILVIUS & CIPRIAN RGL20 -

S.R.L., domiciliat în mun. Rm. Sărat, Str. Unirii nr.  17,

județul Buzău, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului  cu nr.  J 10/163/2010, cod unic de înregistrare

26666844 și având un capital social de 210 lei, au hotărât

de comun  acord  următoarele modificări și completări:

1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele

activități:

4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale;

4211 - lucrări de construcție a drumurilor și

autostrăzilor;

4212 - lucrări de construcție a căilor ferate de

suprafață și subterane;

4213 - construcția de poduri și tuneluri;

4221 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare

pentru fluide;

4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare

pentru electricitate și telecomunicații;

4291 - construcții hidrotehnice;

4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești

n.c.a.;

4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 - lucrări de pregătire a terenului;

4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4321 - lucrări de instalații electrice;

4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat;

4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;

4331 - lucrări de ipsoserie;

4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4339 - alte lucrări de finisare;

4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții;

4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

2. Radierea punctului de lucru din mun. Rm. Sărat, Str.

Primăverii nr. 10, județul Buzău.

Restul prevederilor nemodificate din actul constitutiv

de societate rămân valabile.

Prezentul înscris a fost redactat de părți într-un număr

de 4 (patru) exemplare și semnat de cei trei asociați

conform art. 5 alin. 6 și art. 204 din Legea nr. 31/1990,

republicată.

(69/1.982.686) 

Societatea Comercială 

SILVIUS & CIPRIAN RGL20 - S.R.L.

Râmnicu Sărat, județul Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

SILVIUS & CIPRIAN RGL20 - S.R.L., cu sediul în

Râmnicu Sărat, Str. Unirii nr. 17, județul Buzău,

înregistrată sub nr. J 10/163/2010, cod unic de

înregistrare 26666844, care a fost înregistrat sub nr. 4460

din 17.02.2011.

(70/1.982.687)

Societatea Comercială 

ECOFOREST - S.A., Buzău

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al S.C. ECOFOREST - S.A.,

Buzău, cu nr. 464/25.01.2011

Adunarea generală ordinară și extraordinară a

acționari lor din cadrul Societăți i  Comerciale

ECOFOREST - S.A. din data de 16.02.2011, cu sediul în

municipiul Buzău, str. Dorobanți nr. 262, județul Buzău,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
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Tribunalul  Buzău cu nr. J 10/324/2002, având cod unic

de înregistrare RO 14684529 și capital social subscris și

vărsat de 200.000 lei, împărțit în 100 acțiuni la purtător în

valoare nominală de 2.000 lei fiecare, în conformitate cu

prevederi le actului constitutiv al societăți i ,  prin

împuternicit AGA, Țîrlea C. Mihai-Constantin - președinte

al consiliului de administrație, domiciliat în municipiul

Buzău, Bd. Stadionului, bl. 1A, ap. 18, județul Buzău,

cetățean român, identificat cu  XZ nr.  412735 eliberată

de SPCLEP Buzău la data de 21.04.2009, născut la data

de 5.05.1956 în mun. Sf. Gheorghe, județul Covasna,

CNP 1560505100042, a hotărât cu  majoritatea de voturi

prevăzută de lege (100 % din capitalul social)

modificarea și completarea actului constitutiv al societății

astfel:

1. În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și

modificată și a actului constitutiv se revocă prin vot secret

începând cu data de 16.02.2011 mandatul

administratorului Pavel C. George și mandatul

administratorului Brai D. Titi cu descărcarea de gestiune

a acestora.

2. Se aleg prin vot secret pentru un mandat de 8 (opt)

luni, valabil până la data de 29.10.2011, în funcția de

administrator al societății, cu datele de identificare: Țîrlea

C. Mihai-Constantin,  de naționalitate română, domiciliat

în  municipiul Buzău, Str. Stadionului, bl. 1A, ap. 18,

județul  Buzău, cetățean român, identificat cu  C.I. seria

XZ nr. 412735 eliberată de SPCLEP Buzău la data de

21.04.2009, născut la data de 5.05.1956 în mun. Sfântu

Gheorghe, județul Covasna, CNP 1560505100042 -

administrator - membru al consiliului de administrație și

Mărăcine C. Ion, naționalitate română, domiciliat în  satul

Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, județul Buzău, cetățean

român, identificat cu  C.I. seria XZ nr. 369766 eliberată de

SPCLEP Buzău la data de 22.02.2008, născut la data de

10.06.1965 în comuna Vadu Pașii, județul Buzău, CNP

1650610100038 - administrator - membru al consiliului

de administrație.

3. Se numește președinte al consil iului de

administrație al S.C. ECOFOREST - S.A. dl Țîrlea C.

Mihai-Constantin.

4. Se modifică obiectul principal de activitate al

societății, acesta urmând să fie: 4619 - intermedieri în

comerțul cu produse diverse, iar domeniul principal de

activitate va fi:

461 - activități de intermediere în comerțul cu ridicata,

și obiectul  principal de activitate existent până la această

dată:

(2511 - fabricarea de construcții metalice și părți

componente ale structurilor metalice) va fi introdus în

obiectul secundar de activitate al societății.

5. Se aprobă completarea obiectului de activitate al

societății cu următorul domeniu de  activitate:

4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv  rămân

valabile.

Prezentul act adițional  a fost redactat în 6 (șase)

exemplare, conform hotărârii adunării generale ordinare

și extraordinare a acționarilor S.C. ECOFOREST - S.A.

din data de 16.02.2011, de  consilier juridic Toma

Cătălina-Vasilica, și a fost semnat sub semnătură privată

de către  președintele consiliului de administrație Țîrlea

C. Mihai-Constantin, în baza împuternicirii date prin

hotărârea adunării generale ordinare și extraordinare a

acționarilor S.C. ECOFOREST - S.A. din data de

16.02.2011, conform art. 204 alin. 2 din Legea

nr. 31/1990, republicată, și modificată.

(71/1.982.688) 

Societatea Comercială 

ECOFOREST - S.A., Buzău

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Buzău 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

ECOFOREST - S.A., cu sediul în Buzău, str. Dorobanți

nr. 262,  județul Buzău, înregistrată sub nr.

J 10/324/2002, cod unic de înregistrare 14684529, care a

fost înregistrat sub nr. 4582 din 18.02.2011.

(72/1.982.689)
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