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Societatea ERBASU EDIL CONSTRUCT - S,A.

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 5.04.2021
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Acţionarii S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT - S.A., 
întruniţi în şedinţa Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 05.04.2021, reprezentând 99,5% 
din capitalul social, adunare legală şi statutară, în urma 
dezbaterii problemelor înscrise pe ordinea de zi:

1. Discutarea şi aprobarea revocării din funcţie a doi 
administratori (Erbaşu Romeo-Cristian şi Prodanescu 
Rosetei), aie căror mandate încetează ia data de
05.04.2021.

2. D iscutarea şi aprobarea a legerii unor noi 
administratori ai societăţii. Fixarea duratei mandatului şi 
remuneraţiei acestora. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliul şi calificarea 
profesionaiă ale persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul 
social al societăţii, putând fi consultată şi completată de 
aceştia.

3. Mandatarea unui cabinet de avocatură în vederea 
redactării formei actualizate a actului constitutiv, ca 
urmare a stabilirii prin vot a componentei nominaJe a 
Consiliului de Adm inistraţie, precum şi pentru 
îndeplinirea la Oficiul Registrului Comerţului, a tuturor 
formalităţilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 
31/1990, completată şi modificată; mandatarea unui 
acţionar, pentru semnarea formei actualizate a Actului 
Constitutiv al societăţii, mandatarea unui acţionar, pentru 
semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la
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contractele de mandat, după caz, cu administratorii aleşi 
de adunarea generală.

4. Diverse.
Cu unanim itatea voturilor acţionarilor prezenţi 

hotărăsc:
Art. 1. Se aprobă revocarea şi descărcarea de 

gestiune a doi d in tre  membrii C onsiliu lu i de 
Administraţie, respectiv;

1. Erbaşu Romeo Cristian:
Calitate: Administrator;
Funcţie; Preşedinte în Consiliul de Administraţie;
Puteri; Administrator Neexecutiv,
2. Prodanescu Rosetei:
Calitate; Administrator;
Funcţie: Membru în Consiliul de Administraţie;
Puteri; Administrator Executiv,
Art. 2 Se aprobă alegerea:
1. Diui Erbaşu Romeo Cristian, cetăţean român, 

domiciliat în mun. Bucureşti, Sectorul 1, str. Nicolae G. 
Caramfil nr. 72, bloc 22A, sc. 1, et. 2, ap. 6, identificat cu 
C.l. seria RT nr. 900442 emisă de mun. Bucureşti la data 
de 14.05.2013, născut la data de 02.04.1971 în mun. 
Bucureşti, starea civilă: căsătorit, CNP 1710402463037, 
având:

a. Calitate: Administrator;
b. Funcţie Preşedinte în Consiliul de Administraţie;
c. Puteri: Administrator Neexecutiv Durata mandatului 

administratorului este de 4 (patru) ani, respectiv până la 
data de 05.04.2025.

Remuneraţia lunară netă a administratorului ales este 
cea stabilită de acţionari în adunarea generală ordinară.

2. DIui Prodanescu Rosetei, cetăţean român, 
domiciliat în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Brădetului nr. 24A, 
SC. 1, et. 6, ap. 18, identificat cu C.l. seria RK nr. 657308,



emisă de S.P.C.E.P. sectorul 4 la data de 16.12.2020, 
născut la data de 09.06.1967 în mun. Bucureşti, starea 
civilă: căsătorit. C N P 1670609441513, având:

a. Calitate: Administrator;
b. Funcţie: Membru în Consiliul de Administraţie;
c. Puteri: Administrator Executiv.
Durata mandatului administratorului este de 4 (patru) 

ani, respectiv până la-data de 05.04.2025.
Remuneraţia lunară netă a administratorului ales este 

cea stabilită de acţionari în adunarea generală ordinară.
Art. 3. Se aprobă:
- M andatarea Cabinetului de avocatură „Arin 

Alexandru Avramescu”, în vederea redactării formei 
actualizate a actului constitutiv, ca urmare a stabilirii prin 
vot a componentei nominale a Consiliului de 
Administraţie, precum şi pentru îndeplinirea la Oficiul 
Registrului Comerţului, a tu turor fo rm a lită ţilo r de 
publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990, completată şi 
modificată;

- Mandatarea DIui Erbaşu Romeo Cristian, acţionar 
pentru semnarea Actului Constitutiv al societăţii, în forma 
actualizată;

- Mandatarea DIui Antoniu Sergiu, Acţionar, pentru 
semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat, cu 
administratorii aleşi de adunarea generală.

(1/6.515.743)

Societatea ERBASU EDIL CONSTRUCT - S.A.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
ERBASU EDIL CONSTRUCT - S.A. cu sediul în 
Bucureşti Sectorul 6, Bd. Uverturii nr. 194-200, încăperile 
1-12, etaj 3, înreg istra tă  sub nr, J40/6833/2001, 
ide n tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/6833/2001, cod unic de înregistrare 
14090275, care a fost înregistrat sub nr. 131468 din
08.04.2021.

(2/6.515.744)

Societatea MUNTENIA HEALTH SUPORT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
MUNTENIA HEALTH SUPORT - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti sectorul 1, strada Popa Tatu nr. 1-3, etaj parter, 
ap. 1, înregistrată sub nr. J40/6514/2020, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/6514/2020, cod

unic de înregistrare 42644813, care a fost înregistrat sub 
nr. 141484 din 9.04.2021.

(3/6.515.783)

Societatea CAREER ADVISOR - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din 09.04.2021 a asociatului unic al CAREER  
ADVISOR - S.R.L., J40/5306/2005, C.U.I.:

17381163, Bucureşti, str. Oituz nr. 31, corp C I,  
sectorul 2

Subsemnata: UCEANU MADALINA-ANCA, născută 
la data de 27.07.1975, în sectorul 8, mun. Bucureşti, 
domiciliată în Bucureşti, str. Grigore Gafencu nr. 9, sc. A, 
et. 2, ap. 24, sectorul 1, identificată cu C.l. seria RK nr.
467808, eliberată de SPCEP sectorul 1, la data de
03.12.2019, CNP 2750727421511, în calitate de asociat 
unic, am decis:

1. Cesiunea de către dna UCEANU MADALINA- 
ANCA a unei părţi sociale în valoare nominală de 100 lei, 
pe care o deţine în cadrul societăţii, după cum urmează:

UCEANU MADALINA-ANCA, în calitate de cedent, 
cesionează dnei MILUSHEV ANCA, născută la data de 
16.08.1980, în mun. Constanţa, jud. Constanţa, 
domiciliată în Bucureşti, şos. Gheorghe lonescu Şiseşti 
nr. 146-156, bl. A, et. 5, ap. 38, sectorul 1, identificată cu 
C.l. seria RK nr. 104946, eliberată de SPCEP sectorul 1, 
la data de 13.04.2018, CNP 2800816134130, care 
acceptă, un număr de 1 (una) parte socială în valoare 
nominală de 100 lei, reprezentând 10% din capitalul 
social al societăţii, devenind astfel asociat în cadrul 
societăţii.

2. în urma cesiunii, structura capitalului social este:
Capital total: 1.000 lei, împărţit în 10 părţi sociale, cu

o valoare nominală de 100 lei fiecare şi, reprezentând 
100% capitalul social.

Capitaluî social pe asociaţi:
UCEANU MADALINA-ANCA - deţine un număr de 9 

părţi sociale, în valoare nominală de 100 lei fiecare, 
totalizând 900 lei, numerotate de la 1 la 9 inclusiv, 
reprezentând 90% din capitalul social;

MILUSHEV ANCA - deţine un număr de 1 (una) parte 
socială, în valoare nominală de 100 lei, totalizând 100 lei, 
numerotată 10, reprezentând 10% din capitalul social.

3. în urma cesiunii părţilor sociale, deciziile asociatului 
unic devin hotărârile adunării generale ale asociaţilor.

4. Se completează art. 3 din Actul Constitutiv cu 
următoarele dispoziţii:

,Administratorul va avea următoarele atribuţii:
(a) să stabilească organigrama Societăţii;
(b) să angajeze şi să desfacă contractele de muncă 

ale salariaţilor Societăţii, să numească, să suspende sau 
să destituie directorii executivi ai Societăţii (dacă este 
cazul);

(c) să pună în aplicare hotărârile adunărilor generale 
ale asociaţilor;



(d) să conducă şi să coordoneze activitatea Societăţii;
(e) să stabilească regulamentele de organizare ale 

Societăţii şi sucursalelor, ale punctelor de lucru sau ale 
altor sedii secundare;

(f) să stabilească atribuţiile şi obligaţiile conducerii 
sucursalelor Societăţii, ale punctelor sale de lucru şi ale 
altor sedii secundare ale Societăţii;

(g) să încheie acte de dispoziţie asupra patrimoniului 
social al societăţii;

(h) să convoace adunarea generală a asociaţilor ori 
de câte ori va considera necesar şi util pentru luare de 
decizii referitoare la activitatea societăţii;

(i) să reprezinte societatea în orice raporturi juridice cu 
persoane fizice şi/sau juridice, private şi/sau publice din 
România şi/sau străinătate;

G) să supună spre aprobare bilanţul anual, contul de 
profits! pierderi şi bugetul de venituri şi cheltuieii necesar 
pentru activitatea Societăţii;

(k) să-şi exercite orice alte atribuţii şi să acţioneze în 
conform ita te  cu a tr ibu ţiile  care îi revin conform  
prevederilor legale sau hotărârilor adunărilor generale 
ale asociaţilor.”

5. După art. 3 din Actul Constitutiv se introduce art. 3 \  
cu următoarele prevederi:

„Conducerea societăţii
Conducerea soc ie tă ţii se rea lizează de către 

Adunarea Generală a Asociaţilor.
Adunarea Generală se convoacă de către 

administrator ori de câte ori este necesar sau la cererea 
asociaţilor reprezentând ce! puţin 25% din capitalul 
social.

Adunarea Generală se convoacă prin scrisoare 
recomandată sau email şi se ţine de regulă la sediul 
societăţii, prin convocare putând fi stabilită şi o altă 
locaţie din România. Este legal îndeplinită dacă este 
comunicată cu cel puţin 6 zile înainte de data fixată, 
arătârd-se data, locul, ora şi proiectul ordinii de zi.

Adunările Generale ordinare au loc obligatoriu, o dată 
pe an la cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului 
economico-financiar, pentru a examina bilanţul şi contul 
de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea 
programului de activitate şi bugetul pe anul următor. Ele 
pot analiza şi decide şi asupra activităţii curente a 
societăţii.

Adunările Generale extraordinare se întrunesc ori de 
câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru mărirea 
sau reducerea capitalului social, schimbarea obiectului 
societăţii, mutarea sediului, dizolvarea anticipată a 
societăţii şi orice altă modificare a actului constitutiv, 
precum şi pentru alte probleme privind societatea.

Adunarea Generală este prezidată de administratorul 
societăţii sau de o altă persoană aleasă cu majoritate 
absolută de către asociaţi.

Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale va fi 
redactat de către un asociat sau de un salariat al 
societăţii. Acest proces-verbal va fi semnat de cel care I-

a întocmit şi de către asociaţii care participă la Adunarea 
Generală.

Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa 
unui număr de asociaţi care deţin minim 50% + 1 din nr. 
părţilor sociale. Hotărârile Adunării Generale privind 
activitatea societăţii se iau cu votul simplu al asociaţilor 
reprezentând 50% + 1 din nr. părţilor sociale.

Prin derogare de la art. 192 alin. 2 din Legea nr. 
31/1990, hotărârile privind modificarea actului constitutiv 
se iau cu votul simplu al asociaţilor, reprezentând 50% + 
1 din nr. părţilor sociale.

în Adunarea Generală numărul voturilor fiecărui 
asociat este egal cu numărul părţilor sociale ce le deţine. 
Un asociat poate fi reprezentat în Adunarea Generală pe 
bază de procură specială. Votul poate fi exprimat şi prin 
corespondenţă.

Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele 
atribuţii principale:

“ să aprobe b ilanţu l contabil şi repartizarea 
beneficiului net;

- să desemneze administratorii şi cenzorii societăţii, 
dacă este cazul, să-i revoce şi să le dea descărcare de 
activitatea lor;

- să stabilească salariile administratorilor şi cenzorilor;
- să numească lichidatorii şi să stabilească puterile !or;
- să hotărască asupra oricăror alte probleme privhd 

societatea care intră în competenţa sa sau sunt supuse 
atenţiei de către administrator;

- să modifice actul constitutiv;
- hotărăşte în ceea ce priveşte contractarea de 

împrumuturi, acordarea de garanţii, realizarea de 
investiţii noi etc.

Enum erarea a tr ib u ţiilo r Adunării G enerale a 
Asociaţilor nu este limitativă.”

6. Completarea art. 9 din Actul Constitutiv astfel:
„9.4. Cesiunea părţilor sociale
Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi.
Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara 

societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de 
asociaţi care deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul 
social.

în cazul cesiunii părţilor sociale între asociaţi, 
transmiterea se va face la valoarea nominală a părţior 
sociale în condiţiile prevăzute în actul constitutiv.”

7. Restul d ispoziţiilor Actului Constitutiv rămân 
neschimbate.

încheiată astăzi, 09.04.2021, în 3 exemplare.
(4/6.515.806)

Societatea CAREER ADVISOR - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţuiui de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederiie art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , repubiicată, cu 
modificăriie şi compietăriie ulterioare, depunerea textului



actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
CAREER ADVISOR - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, Strada Oituz nr. 31, Corp C I, înregistrată sub 
nr. J40/5306/2005, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/5306/2005, cod unic de înregistrare 
17381163, care a fost înregistrat sub nr. 142163 din
12.04.2021.

(5/6.515.807)

Societatea PAD FASHION SPORT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 12.04.2021, a asociatului unic 
al PAD FASHION SPORT - S.R.L.

Subsemnatul:
PARASCHIV ALEXANDRU DANIEL, de cetăţenie 

română, născut la data de 07.10.1986, în Bucureşti, 
sectorul 3, domiciliat în municipiul Bucureşti, bd. Theodor 
Pallady nr. 9, bl. R5, sc. D, et. 5, ap. 136, sectorul 3, CNP 
1861007430061, identificat cu CI, seria RX nr. 697388, 
eliberată de SPCEP S3, la data de 20.04.2015, deţinând 
un număr de 20 părţi sociale, reprezentând 100% din 
capitalul social al societăţii decid:

A rt. 1. Extinderea ob iectu lu i de ac tiv ita te  cu 
următoarele activităţi: clasa CAEN 5320 - Alte activităţi 
poştale şi de curier, 5310 - Activităţi poştale desfăşurate 
sub obligativitatea serviciului universal.

Restul prevederilor din actul constitu tiv rămân 
neschimbate.

(6/6.515.810)

Societatea PAD FASHION SPORT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
PAD FASHION SPORT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
sectorul 3, Bulevardul Theodor Pallady nr. 9, bloc R5, 
scara D, etaj 5, ap. 136, în reg istra tă  sub nr. 
J40/13996/2015, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/13996/2015, cod unic de înregistrare 
35232550, care a fost înregistrat sub nr. 142210 din
12.04.2021.

(7/6.515.811)

Societatea INTEGRAL ATOMIC - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
INTEGRAL ATOMIC - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
Sectorul 1, Strada Maltopol nr. 23, camera 303, modul Y, 
etaj 3, ap. 3, înregistrată sub nr. J40 /1050/2013, 
identificator unic la nivel european  
ROONRC.J40/1050/2013. cod unic de înregistrare 
31153578, care a fost înregistrat sub nr. 142671 din
12.04.2021.

(8/6.515.839)

Societatea DEFENCE GUARD - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifica, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DEFENCE GUARD - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 5, Strada Dr. Nicofae Manolescu nr. 10, parter, 
camera 2, în reg is tra tă  sub nr. J40/4605/2021, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/4605/2021, cod unic de înregistrare 
43910000, care a fost înregistrat sub nr. 142689 din
12.04.2021.

(9/6.515.841)

Societatea
MERCK SHARP & DOHME ROMANIA - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaţilor
MERCK SHARP & DOHME ROMANIA - S.R.L.
Subscrisele,
(1) MSD HUMAN HEALTH HOLDING B.V., persoană 

juridică olandeză, cu sediul în Kloosterstraat nr. 6, 5349 
AB OSS, Olanda, înregistrată la Camera de Comerţ a 
Olandei, Registrul Comercial nr. 17131899, şi

(2) OBS HOLDINGS B.V., persoană juridică olandeză, 
cu sediul în Kloosterstraat nr. 6, 5349 AB OSS, Olanda, 
înregistrată la Oficiul Camera de Comerţ a Olandei, 
Registrul Comercial nr. 51502763,

în calitatea lor de asociaţi („Asociaţii” ), deţinând 
împreună 100% capitalul social al MERCK SHARP & 
DOHME ROMANIA - S.R.L., o societate cu răspundere 
limitată, organizată şi funcţionând în conformitate cu 
legislaţia din România, având sediul social în Bulevardul 
Poligrafiei nr. IA , etaj 5, sectorul 1, Bucureşti, mregistratâ 
la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/16097/2006, şi având codul unic de înregistrare 
(CUI) 19090390, („Societatea”), în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv al Societăţii şi cu Legea 
Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată, şi 
renunţând prin prezenta, cu unanimitate de voturi, la 
formalităţile prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii cu



privire la convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, 
hotărăsc prin prezenta, în unanimitate, după cum 
urmează:

1. Numirea unui nou administrator al Societăţii
Asociaţii aprobă prin prezenta numirea în poziţia de

administrator al Societăţii, cu un mandat pe o perioadă de 
4 ani, începând cu data de 22 martie 2021, a următoarei 
persoane:

- dl George Boshra Zaki Demian, cetăţean egiptean, 
născut la data de 14 august 1983, în Giza, Egipt, cu 
domiciliul în Am Matterhof 2d, 6010 Kriens (Luzem-Sud), 
Elveţia, identificat cu paşaportul tip P nr. A27303415, 
eliberat de autorităţile egiptene, la data de 20 septembrie 
2020, valabil până la 19 septembrie 2027.

Ca urmare a implementării prezentei hotărâri, 
administratorii Societăţii vor fi, după cum urmează:

- dl George Boshra Zaki Demian, cetăţean egiptean, 
născut la data de 14 august 1983, în Giza, Egipt, cu 
domiciliul în Am Matterhof 2d, 6010 Kriens (Luzern-Sud), 
Elveţia, identificat cu paşaportul tip P nr. A27303415, 
eliberat de autorităţile egiptene, la data de 20 septembrie 
2020, valabil până ta 19 septembrie 2027;

- dl Konstantinos Papagiannis, cetăţean grec, născut 
la data de 10 aprilie 1979, în Patra, Grecia, cu domiciliul 
în Samou 3, Iliouopoli, Grecia, 16342, identificat cu 
paşaportul tip P nr. AN 1248578, eliberat de Poliţia 
Elenă/Centrul Naţional de Paşapoarte, la data de 14 
aprilie 2016, valabil până la 13 aprilie 2021;

- dna Daniela-Simona Catană, cetăţean român, 
născută la data de 14 decembrie 1979 în Buzău, judeţul 
Buzău, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, str. Berveni nr. 
87, identificată cu CI seria RD nr. 868811. emisă de 
SPCEP SI la data de 06 iulie 2017, valabilă până la data 
de 14 Decembrie 2027, CNP 2791214100011; şi

- dl Emmanuel Guy Mărie Thiery, cetăţean francez, 
născut la data de 26 octombrie 1963, în Paris, Franţa, cu 
domiciliul în rue de Vouille nr. 47, Paris 75015, Franţa, 
identificat cu paşaportul nr. 12D142281, eliberat de 
Prefectura Paris la data de 26 decembrie 2012.

2. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii
Asociaţii aprobă în mod unanim modificarea Actului

Constitutiv al Societăţii pentru a reflecta modificările sus 
menţionate privind numirea unui nou administrator, în 
forma ataşată prezentei hotărâri ca Anexa 1.

3. împuternicire
Asociaţii aprobă împuternicirea lui:
a) lonut Lechea, cetăţean român, născut la 04 iunie 

1997, în Vidra, jud. Vrancea România, domiciliat în satul 
Negrileşti (corn. Negrileşti), jud. Vrancea, România, 
identificat prin cartea de identitate seria VN nr. 722562, 
eliberată de SPCLEP Vidra la data de 05 februarie 2019;

b) Mădălina-Gabriela Arcana, cetăţean român, 
născută la 21 mai 1996, în mun. Petroşani, jud. 
Hunedoara, domiciliată în mun. Vulcan, jud. Hunedoara, 
România, identificată prin cartea de identitate seria HD 
nr. 710390, eliberată de SPCLEP Vulcan la data de 24 
mai 2014; şi

c) Câiina-Maria Pavel, cetăţean român, născută la 14 
aprilie 1996, în Târgu Mureş, judeţul Mureş, România, 
domiciliată în Târgu Mureş, judeţul Mureş, România, 
identificată prin cartea de identitate seria MS nr. 810951, 
eliberată de SPCLEP Tg. Mureş, la data de 24 mai 2014;

fiecare dintre aceşti mandatari putând acţiona separat 
şi nu împreună, cu puterea de a-şi substitui orice 
persoană pentru a îndeplini oricare şi toate formalităţile 
necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerţului şi 
la orice altă autoritate relevantă şi pentru publicarea în 
Monitorul Oficial a prezentei hotărâri, inclusiv, dar fără a 
se limita la semnarea oricăror documente, inclusiv a 
actului constitutiv actualizat al Societăţii, şi plata oricăror 
taxe necesare în acest sens.

în îndeplinirea mandatului lor, mandatarii sus 
menţionaţi au dreptul de a reprezenta Societatea, 
inclusiv dar fără a se limita la, operaţiunile de (i) depunere 
a documentelor necesare, (ii) reprezentare în faţa 
oricăror autorităţi competente, în orice stadiu procedural, 
şi (iii) semnarea oricăror documente relevante, inclusiv a 
oricăror declaraţii relevante, şi (iv) ridicare a oricăror 
documente originale.

Prezenta îm putern ic ire  este va labilă  până la 
îndeplinirea formalităţilor sus-menţionate.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data de 23 martie 
2021, în două (2) exemplare originale,

(10/6.515.844)

Societatea
MERCK SHARP & DOHME ROMANIA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
MERCK SHARP & DOHME ROMANIA- S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, sectorul 1, Bulevardul Poligrafiei nr. IA, etaj 
5, înregistrată sub nr. J40/16097/2006, identificator unic 
la nivel european ROONRC.J40/16097/2006, cod unic 
de înregistrare 19090390, care a fost înregistrat sub nr. 
142718 din 12.04.2021.

(11/6.515.845)

Societatea GENŢI EXPRESS - S.R.L.

HOTĂRÂREA AGA NR. 2/10.03,2021

a societăţii GENŢI EXPRESS - S.R.L.
J40/7932/2016, CUI 36172660  

HADADI RENANI SAID, cetăţean iranian, născut la 
data de 21.03.1966 în Iran, domiciliat în mun. Bucureşti, 
sectorul 5, Str. Frânarului nr. 25, identificat cu permis 
şedere seria RO nr. 0449886, eliberat la data de 
30.03.2017 de către IG1 Bucureşti fiind valabil până la



data de 29.032027, având CNP 7660321910011, şi 
GOLPARVAR ALEREZA, cetăţean iranian, născut ia data 
de 20.09.1964 în iran, domiciliat în mun. Bucureşti, 
sectomi 1, Bd. Dinicu Goiescu nr. 37, bi. 4, sc. A, ap. 14, 
identificat cu permis şedere seria RO nr. 0561130, 
eliberat la data de 17.10.2019 de către IGI Bucureşti fiind 
valabil până la data de 16 .10 .2024 , având CNP  
7640920340019, în calitate de asociaţi ai societăţii 
GENŢI EXPRESS - S.R.L., cu sediul social situat în 
Bucureşti, sectorul 1, str. Guşti Dimitrie Sociolog nr. 15, 
Construcţia C2, având număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/7932/2016 şi CUI 36172660, am hotărât 
următoarele:

1. Schimbarea sediului social la adresa Bucureşti, 
sectorul 5, Str. Frinarului nr. 25.

2. Radierea punctului de lucru de la adresa Bucureşti, 
sectorul 1. STATtA DE METROU GARA DE NORD, 
MAGAZIN GNOVY08.

Prezenta hotărâre a fost redactată, semnată şi 
procesată, astăzi, 10.03.2021.

(12/6.515.846)

Societatea GENŢI EXPRESS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
GENŢI EXPRESS - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 5, Strada Frânarului nr. 25. înregistrată sub nr. 
J40/7932/2016, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/7932/2016, cod unic de înregistrare 
36172660, care a fost înregistrat sub nr. 142758 din
12.04.2021.

(13/6.515.847)

Societatea DRACMA CONTAB - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 7/01.01.2021

a adunării generale a asociaţilor societăţii 
DRACMA CONTAB - S.R.L.

Subsemnaţii:
- Bianchi Luigi, cetăţean italian, născut la Corteno 

Golgi (BS) - Italia, la data de 02.10.1946, domiciliat în 
Italia, Brescia (BS), str. Bissoiatf nr. 49, identificat cu CI 
seria AA nr. 2797736, eliberată la data de 17.03.2011 de 
către Autorităţile Italiene, valabilă până la data de 
16.05.2021;

- Olah Zoitan Francisc, cetăţean român, născut la 
Oradea (BH) la data de 07 .06 .1974, domiciliat în 
Bucureşti, sectorul 1, Şos. Nordului nr. 94X, et. 1, ap. 8, 
posesor al C. I. seria RD nr. 964376, emisă de S.P.C.E.P.

sectorul 1, la data de 15.12.2017, valabilă până la data 
de 07.06.2027, CNP 1740607054725;

în calitate de asociaţi ai societăţii DRACMA CONTAB 
- S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Biharia nr. 26, et. 3, 
biroul nr. 1 B, sectorul 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/15969/2004, cod 
fiscal RO 16816855 şi

- Pereanu Monica-Alexandra, cetăţean român, 
născută la Bucureşti, sectorul 6, la data de 11.10.1982, 
domiciliată în municipiul Bucureşti, sectorul 6, str. Lt. 
Gheorghe Caranda nr. 42, et. 3, ap. 21, posesoare a C.l. 
seria RX nr. 567004, emisă de SPCEP S6, la data de
04.09.2014, valabilă până la data de 11.10.2024. CNP 
2821011460037, în calitate de invitat, având în vedere 
dispoziţiile Legii nr. 31 /199 0  privind societăţile  
comerciale, am decis următoarele:

Art. 1. în conformitate cu Contractul de cesiune de 
părţi sociale nr. 1 din data de 30.12.2020, asociatul 
Bianchi Luigi a cesionat 51 părţi sociale, în valoare totală 
de 2.040 lei, având o valoare nominală de 40 lei fiecare, 
reprezentând 51% din capitalul social total, cu o cotă de 
participare la beneficii şi pierderi de 51%, pe care le 
deţine în cadrul societăţii DRACMA CONTAB - S.R.L., 
aport în numerar, împreună cu drepturile şi obligaţiile 
aferente, la valoarea lor nominală, dnei Pereanu Monica- 
Alexandra.

Art. 2. în urma acestei cesiuni, capitalul social total al 
societăţii DRACMA CONTAB - S.R.L., în valoare de
4.000 lei, împărţit în 100 de părţi sociale, fiecare parte 
socială având valoarea nominală de 40 lei va fi repartizat 
astfel;

- Pereanu Monica-Alexandra - 51 părţi sociale, în 
valoare totală de 2.040 îei, având o valoare nominală de 
40 lei fiecare, reprezentând 51% din capitalul social total, 
cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 51%;

- OLAH ZOLTAN FRANCISC - 49 părţi sociale, în 
valoare totală de 1.960 !ei, având o valoare nominală de 
40 lei fiecare, reprezentând 49% din capitalul social total, 
cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 49%;

Art. 3. Se revocă din funcţia de administrator dl 
Bianchi Luigi şi se aprobă descărcarea de gestiune a 
Administratorului pentru activitatea desfăşurată de la 
data numirii până la data revocării.

Art. 4. Se numeşte în funcţia de Administrator al 
societăţii dna Pereanu Monica-Alexandra, cetăţean 
român, născut la Bucureşti, sectorul 6, la data de
11.10.1982, domiciliată în municipiul Bucureşti, sectorul 
6, str. Lt. Gheorghe Caranda nr. 42, et. 3, ap. 21, 
posesoare a C.l. sena RX nr. 567004, emisă de SPCEP 
S6, la data de 04.09.2014, valabilă până la data de
11.10.2024, CNP2821011460037, peodurată nelimitată 
şi cu puteri depline.

Art. 5. Se adaugă următoarele activităţi la obiectul 
secundar de activitate al societăţii:

6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate



7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a 
opiniei publice.

Restul prevederilor actului constitutiv al societăţii 
rămân neschimbate.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 01.01.2021, 
în limba română, într-un număr de trei exemplare.

(14/6.515.848)

Societatea DRACMA CONTAB - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registfiilui Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
DRACMA CONTAB - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
sectorul 1, Strada Biharia nr. 26, Biroul nr. 1 B, etaj 3, 
înregistrată sub nr. J40/15969/2004, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/15969/2004, cod unic de 
înregistrare 16816855, care a fost înregistrat sub nr. 
142775 din 12.04.2021.

(15/6.515.849)

Societatea PSICOM PROTECT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
PSICOM PROTECT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
sectorul 6, strada Sculptorilor nr. 4, camera 5, înregistrată 
sub nr. J40/1747/2020, identifica tor unic la nivel 
european ROONRC.J40/1747/2020, cod unic de 
înregistrare 34133788, care a fost înregistrat sub nr. 
142911 din 12.04.2021.

(16/6.515.863)

Societatea DDA INTERNATIONAL - S.R.L.

DECIZIA NR. 10/02.04.2021 

a asociatului unic
al S.C. PDA INTERNATIONAL - S.R.L.

Subsemnata Ene Daniela Vetina, născută la
3.09.1965 în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, strada 
Baltagului nr. 5A, sectorul 5, posesoare a C.l. seria RX nr. 
968008, eliberată de SPCEP Sector 5 la data de
6.09.2016, CNP 2650903400061, în calitate de asociat 
unic al S.C. DDA INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, strada Sirenelor nr. 9, sectorul 5, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40 /3482/2002, CUI 
14608203, numită în cele ce urmează Societatea, am 
hotărât următoarele:

- Schimbarea sediului social din Strada Sirenelor nr. 9, 
sectorul 5 în strada Baltagului nr. 5A, sectorul 5, în baza 
contractului de comodat nr. 2-2021;

- Restul prevederilor actului constitutiv rămân 
neschimbate.

Prezenta decizie se va comunica Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin cerere 
de menţiuni, iar pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 
legale necesare acestei comunicări, este împuternicită 
dna Ene Daniela Vetina.

(17/6.515.865)

Societatea MOINESTI DEVELOPMENT - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 08.04,2021 a Adunării Generale a
Asociaţilor MOINESTI DEVELOPMENT - S.R.L,
Asociaţii Societăţii, reprezentând 100% capitalul 

social al Societăţii, după cum urmează;
- Jose Aguinaga Cardenas, cetăţean spaniol, născut 

pe data de 09.03.1957, în Bilbao (Vizcaya, Spania), 
domiciliat în România, municipiul Bucureşti, str. EmanoiI 
Porumbare nr. 82 12, identificat cu document naţional de 
identitate nr. 14930101L, emis de autorităţile spaniole şi 
valabil până la data de 06.03.2027, posesor a! cârtii de 
rezidenţă permanentă seria RPU nr. 41876 emisă de
I. G.I. Bucureşti la data de 23.02.2017, valabilă până la 
data de 22.02.2027, CNP 7570309400014, deţinând 1 
parte sociala, reprezentând 0,0001% din capitalul social 
al Societăţii şi

-Gran Via Moinesti - S.R.L., o societate cu răspundere 
limitată, organizată şi funcţionând conform legislaţiei din 
România, cu sediul social situat în Bucureşti, sectorul 1, 
bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 15B/C, etajul 5, 
biroul nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/7146/2008, cod unic de înregistrare (CUI) RO 
19147534, deţinând 830.312 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 RON fiecare, şi o valoare nominală totală 
de 8.303.120,00 lei, reprezentând 99,9999% din capitalul 
social al Societăţii, reprezentată de Jose Aguinaga 
Cardenas,

Cu participarea;
GRAN VIA ROMANIA - S.A., o societate pe acţiuni, 

organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din 
România, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, bd. 
Mareşal Alexandru Averescu nr. 15 BC, etajul 5, biroul nr.
I I ,  înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti cu 
nr. J40/5782/2008, CUI 23611518, reprezentantă de 
Jose Aguinaga Cardenas, în calitate de invitat şi viitor 
asociat,

Având în vedere că:
Jose Aguinaga Cardenas, în caiitatea sa de asociat al 

Moinesti Development - S.R.L.. doreşte să cesioneze 
toate părţile sociale pe care le deţine în Moinesti 
Development - S.R.L., adică un număr de 1 parte socială, 
cu o valoare nominaiă de 10 RON şi o vaioare nominală



totală de 10,00 RON (.Partea Socială Cesionată JAC”), 
către Gran Via Romania - S.A., în calitate de invitat şi 
viitor asociat al Moinesti Development - S.R.L.;

Gran Via Moinesti - S.R.L., în calitatea sa de asociat 
al Moinesti Development - S.R.L., doreşte să cesioneze 
toate părţile sociale pe care le deţine în Moinesti 
Development - S.R.L., adică un număr de 830.312 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi o 
valoare nominală totală de 8.303.120 RON („Părţile 
Sociale Cesionate GVM”), către Gran Via Romania -
S.A., în calitate de invitat şi viitor asociat al Moinesti 
Development - S.R.L.;

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
Societăţii, hotărăsc după cum urmează:

1. Aprobă Cesiunea Părţii Sociale Cesionate JAC, 
proprietatea lui Jose Aguinaga Cardenas, către Gran Via 
România - S.A. („Cesiunea JAC”).

2. Aprobă Cesiunea Părţilor Sociale Cesionate GVM, 
proprietatea Gran Via Moinesti - S.R.L., către Gran Via 
România - S.A. („Cesiunea GVM”).

Cesiunea JAC şi Cesiunea GVM vor fi denumite în 
continuare „Cesiune”.

3. Cesiunea se va face la valoarea nonninală de 10 
RON pentru fiecare parte socială. Obligaţia de plată a 
preţului vânzării părţilor sociale va fi stinsă de părţi prin 
orice mijloc de plată prevăzut de Codul civil român, 
inclusiv, dar fără limitare la plată în numerar, cesiune de 
creanţă, compensaţie, confuziune etc.

4. Aprobă ca Gran Via Romania - S.A. să 
dobândească un număr de 1 parte socială, cu o valoare 
nominală de 10 RON şi o valoare nominală totală de 10 
RON de la Jose Aguinaga Cardenas şi un număr de 
830.312 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 RON 
flecare, şi o valoare nominală totală de 8.303.120 RON 
de la Gran Via Moinesti - S.R.L., şi să devină asociat unic 
al Moinesti Development - S.R.L.

5. Ca urmare a Cesiunii de părţi sociale, calitatea de 
asociat a domnului Jose Aguinaga Cardenas şi a 
Societăţii Gran Via Moinesti - S.R.L. în cadrul societăţii 
Moinesti Development - S.R.L. încetează.

6. în urma cesiunii de părţi sociale capitalul social al 
societăţii va fi deţinut integral de Societatea Gran Via 
Romania - S.A., respectiv aceasta va deţine 830.313 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială 
şi o valoare totală de 8.303.130 lei, reprezentând 100% 
capitalul social al societăţii, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 100%, fiind asociat unic.

7. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii 
în conformitate cu prezenta Hotărâre astfel încât să 
reflecte toate aceste modificări.

8. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului persoană fizică al administratorului 
Societăţii, Gran Via Moinesti - S.R.L., adică a diui Jose 
Aguinaga C ardenas, şi anume „Josă Aguinaga  
Cărdenas, cetăţean spaniol, născut în Bilbao, Spania, pe 
data de 09.03.1957, domiciliat în România, municipiul 
Bucureşti, str. EmanoiI Porumbaru nr. 8212, identificat cu

document naţional de identitate nr. 149301 OIL, emis de 
autorităţile spaniole şi valabil până la data de 06.03.2027, 
CNP 7570309400014”.

9. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului administratorului Societăţii, şi anume: 
.Antoanela-Virginia Comşa, cetăţean român, născută la 
data de 10.05.1968 în municipiul Constanţa, jud. 
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 90, et. 1, ap. 2, identificată cu CI, seria DP 
nr. 187944, emisă de DEPABD la data de 24 februarie 
2021,24.09.2013. CNP 2680510131261”.

10. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului persoană fizică al administratorului 
societăţii, respectiv ale domnului Pablo Marîn Lopez- 
Otero, şi anume „Pablo Marîn Lopez-Otero, cetăţean 
spaniol, născut la data de 19 ianuarie 1959, în Madrid, 
Spania, domiciliat în Spania, Madrid, str. Condesa de 
Santamarca nr. 17, identificat cu document naţional de 
identitate nr. 0536297IS, emis de către autorităţile 
spaniole şi valabil până la data de 2 octombrie 2029”.

11. Aprobă desfiinţarea punctelor de lucru ale 
Societăţii de la următoarele adrese:

- bd. Tim işoara nr. 58L, sectorul 6. Bucureşti, 
România;

- str. Moineşti nr. 61 A, sectorul 6, Bucureşti, România.
Prezenta Hotărâre a fost semnată în 2 (două)

exemplare originale, în limbile română şi spaniolă. în caz 
de neconcordanţe între cele două versiuni, versiunea în 
limba română va prevala,

(18/6.515.874)

S o c ie ta tea  GRAN VIA GHENCEA SUD - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 08.04.2021 a adunării generale a
asociatelor GRAN VIA GHENCEA SUD - S.R.L.

(„Hotărârea” )
Subscrisele;
GRAN VIA ROMANIA - S.A,, o societate pe acţiuni, 

organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din 
România, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, bd. 
Mareşal Alexandru Averescu 15B/C, etaj 5, biroul nr. 11, 
înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti cu nr. 
J40/5782/2008, CUI 23611518, în calitate de asociat al 
Societăţii, deţinătoare a 4.342.268 părţi sociale în 
Societate, fiecare cu o valoare nominală de 10 (zece) 
RON şi o valoare nominală totală de 43.422.690 RON, 
reprezentând 99,999977% din capita lu l social al 
Societăţii, reprezentată de Antoanela-Virginia Comsa, în 
calitate de împuternicit, conform Hotărârii Consiliului de 
Administraţie al GRAN VIA ROMANIA - S.A. din data de
12.03.2021, şi

STRADA CAPITAL - S.A., o societate comercială de 
naţionalitate spaniolă, cu sediul în Spania, Madrid, strada 
Jose Abascal nr. 59, etaj 3, dreapta, CP. 28003, 
înregistrată la Registrul Comerţului din Madrid, la pagina



cu numărul M-578048, volumul 32119, foaia 193, CIF 
A48706402, deţinătoare a unui număr de una 1 parte 
socială în Societate, cu valoarea nominală de 10 RON 
fiecare şi valoarea nominală totală de 10 RON, 
reprezentând 0,000023% din capitalul social al Societăţii, 
reprezentată de Antoanela-Virginia Comsa, în calitate de 
împuternicit, conform Deciziei STRADA CAPITAL - S A  
din data de 11.03.2021,

renunţând, conform prevederilor legale, în 
unanimitate la beneficiul convocării prealabile,

întrucât:
STRADA CAPITAL - SA ., în calitatea sa de asociat al 

GRAN V IA  G H EN C EA  SUD - S .R .L . doreşte să 
cesioneze toate părţile sociale pe care le deţine în GRAN 
VIA GHENCEA SUD - S.R.L, adică un număr de 1 (una) 
parte socială, cu o valoare nominală de 10 RON si o 
valoare nominală totafă de 10,00 RON {„Partea Sociaîă 
Cesionată”), către GRAN VIAROMANIA- S.A., în calitate 
de asociat al GRAN VIA GHENCEA SUD - S.R.L.,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu 
privire la societăţi şi ale Actului Constitutiv al Societăţii,

au decis după cum urmează:
1. Aprobă cesiunea Părţii Sociale Cesionate, 

proprietatea Societăţii STRADA CAPITAL - S.A. către 
GRAN VIA ROMANIÂ - S.A. („Cesiunea”).

2. Cesiunea se va face la valoarea nominală de 10 
RON. Obligaţia de plată a preţului vânzării părţilor sociale 
va fi stinsă de părţi prin orice mijloc de plată prevăzut de 
Codul civil român, inclusiv dar fără limitare la plată în 
numerar, cesiune de creanţă, compensaţie, confuziune 
etc.

3. Aprobă dobândirea de către GRAN VJA ROMAN IA 
- S.A. a unui număr de 1 (una) parte socială, cu o valoare 
nominală de 10 RON şi cu o valoare totală de 10,00 
RON.

4. Ca urmare a cesiunii de părţi sociale, calitatea de 
asociat al Societăţii STRADA CAPITAL - S.A. în cadrul 
Societăţii GRAN v Ia  GHENCEA SUD - S.R.L încetează.

5. în urma cesiunii de părţi sociale capitalul social al 
societăţii va fi deţinut integral de Societatea GRAN VIA 
ROMANIA - S.A., respectiv aceasta va deţine 4.342.269 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială 
şi o valoare totală de 43.422.690 lei, reprezentând 100% 
capitalul social al societăţii, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 100%, fiind asociat unic.

6. Având în vedere că se modifică majoritatea 
prevederilor din actualul Act Constitutiv, se aprobă 
expres adoptarea unui nou Act Constitutiv al Societăţii.

7. Aprobă actualizarea datelor de identificare a 
reprezentantului administratorului Societăţii, şi anume: 
,Antoanela-Virginia Comsa, cetăţean român, născută la 
data de 10 .05.1968 în municipiul Constanţa, jud. 
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 90, et. 1, ap. 2, identificată cu CI seria DP 
nr. 187944, emisă de DEPABD la data de 24 februarie 
2021, CNP 2680510131261”.

8. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului persoană fizică a administratorului 
societăţii, respectiv a domnului Pablo Marin Lopez-Otero, 
şi anume „Pablo Marin Lopăz-Otero, cetăţean spaniol, 
născut la data de 19 ianuarie 1959, în Madrid, Spania, 
dom iciliat în Spania, Madrid, str. Condesa de 
Santamarca nr. 17, identificat cu document naţional de 
identitate nr. 05362971S, emis de către autorităţile 
spaniole şi valabil până la data de 2 octombrie 2029.”.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare 
originale în limbile română şi spaniolă. în caz de 
neconcordanţe între cele două versiuni, versiunea în 
limba română va prevala.

(19/6.515.878)

Societatea GRAN VIA GHENCEA SUD - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
GRAN VIA GHENCEA SUD - S.R.L., cu sediul în  
Bucureşti, sectorul 1, str. Clucerului nr. 35, tronson 2, 
biroul 12, etaj 3, înregistrată sub nr. J40/11625/2008, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/11625/2008, cod unic de înregistrare 
24140249, care a fost înregistrat sub nr. 143132 din
12.04.2021.

(20/6.515.879)

Societatea GRAN VIA MOINESTI - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 08.04.2021 a adunării generale a 
asociaţilor GRAN VIA MOINESTI - S.R.L.

Asociaţii Societăţii, reprezentând 100% capitalul 
social al Societăţii, după cum urmează:

GRAN VIA ROMANIA - S.A., societate pe acţiuni 
organizată şi funcţionând potrivit legilor române, cu 
sediul social în Bucureşti, bd. Mareşal Alexandru 
Averescu nr. 15B/C, etaj 5, birou nr. 11, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub numărul 
J40/5782/2008, EU ID ROONRC.J40/5782/2008, cod 
unic de înregistrare 23611518, deţinătoare a unui număr 
de 6.517.969 părţi sociale în Societate, cu valoarea 
nominală de 10 RON şi valoarea totală de 65.179.690 
RON, reprezentând 99,9992% din capitalul social al 
Societăţii, reprezentată de Antoanela-Virginia Comsa, 
conform hotărârii consiliului de administraţie al GRAN 
VIA ROMANIA - S.A. din data de 12.03.2021;

STRADA CAPITAL - S.A., o societate comercială de 
naţionalitate spaniolă, cu sediul în Spania, Madrid, strada 
Jose Abascal nr. 59, etaj 3, dreapta, înregistrată la



Registrul Comerţului din Madrid, la pagina cu numărul M- 
578048, volumul 32119, foaia 193, GIF A48706402, 
deţinătoare a unui număr de 50 părţi sociale în Societate, 
cu valoarea nominală de 10 RON fiecare şi valoarea 
nominală totală de 500 RON, reprezentând 0,0008% din 
capitalul social al Societăţii, reprezentată de Antoanela- 
Virginia Comsa, conform Deciziei STRADA CAPITAL - 
S A . din data de 11.03.2021,

întrucât:
STRADA CAPITAL - S.A., în calitatea sa de asociat al 

GRAN VIA MOINESTI - S.R.L. doreşte să cesioneze 
toate părţile sociale pe care le deţine în GRAN VIA  
MOINESTI - S.R.L., adică un număr de 50 părţi sociale, 
cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi o valoare 
nominală totală de 500 RON („Părţile Sociale  
Cesionate”), către GRAN VIA ROMAN IA - SA ., în calitate 
de asociat al GRAN VIA MOINESTI - S.R.L,,

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
Societăţii,

decid după cum urmează:
1. Aprobă cesiunea Părţilor Sociale Cesionate, 

proprietatea Societăţii STRADA CAPITAL - SA. către 
GRAN VIA ROMANIA - S.A. („Cesiunea”).

2. Cesiunea se va face la valoarea nominală de 10 
RON. Obligaţia de plată a preţului vânzării părţilor sociale 
va fi stinsă de părţi prin orice mijloc de plată prevăzut de 
Codul civil român, inclusiv dar fără limitare la plată în 
numerar, cesiune de creanţă, compensaţie, confuziune 
etc.

3. Aprobă dobândirea de către GRAN VIA ROMANIA 
- S.A. a unui număr de 50 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 RON fiecare si cu o valoare totală de 500 
RON.

4. Ca urmare a cesiunii de părţi sociale, calitatea de 
asociat al Societăţii STRADA CAPITAL - S.A. în cadrul 
Societăţii GRAN VIA MOINESTI - S.R.L. încetează.

5. în urma cesiunii de părţi sociale capitalul social al 
societăţii va fi deţinut integral de Societatea GRAN VIA 
ROMANIA - S.A., respectiv aceasta va deţine 6.518.019 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială 
şi o valoare totală de 65.180.190 lei, reprezentând 100% 
capitalul social al societăţii, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 100%, fiind asociat unic.

6. Având în vedere că se modifică majoritatea 
prevederilor din actualul Act Constitutiv, se aprobă 
expres adoptarea unui nou Act Constitutiv al Societăţii.

7. Aprobă actualizarea datelor de identificare a 
reprezentantului administratorului Societăţii, şi anume: 
,Antoanela-Virginia Comsa, cetăţean român, născută la 
data de 10 .05.1968 în municipiul Constanţa, Jud. 
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 90, et. 1, ap. 2, identificată cu CI seria DP 
nr. 187944, emisă de DEPABD la data de 24 februarie 
2021, CNP 2680510131261.".

8. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului persoană fizică a administratorului 
societăţii, respectiva domnului Pablo Marin Lopez-Otero,

şi anume „Pablo Marîn Ldpez-Otero, cetăţean spaniol, 
născut la data de 19 ianuarie 1959, în Madrid, Spania, 
dom iciliat în Spania, Madrid, str. Condesa de 
Santamarca nr. 17, identificat cu document naţional de 
identitate nr. 05362971S, emis de către autorităţile 
spaniole şi valabil până la data de 2 octombrie 2029.”.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare 
originale în limbile română şi spaniolă. în caz de 
neconcordanţe între cele două versiuni, versiunea în 
limba română va prevala.

(21/6.515.884)

Societatea GRAN VIA MOINESTI - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
GRAN VIA MOINESTI - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 
15B/C, b iroul nr. 7, etaj 5, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/7146/2008, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/7146/2008, cod unic de înregistrare 
19147534, care a fost înregistrat sub nr. 143149 din
12.04.2021.

(22/6.515.885)

Societatea MARITIMO RESIDENCE - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 08.04.2021 a Adunării Generale a
Asociaţilor MARITIMO RESIDENCE - S.R.L.,
Bucureşti, sectorul 1, bd. Mareşal Alexandru 

Averescu nr. 15B/C, etaj 5, biroul nr. 10,
J40/9657/2006, CUI 18758912 („Societatea") 

(„Hotărâre”)
Asociaţii:
STRADA CAPITAL - S A., o societate comercială de 

naţionalitate spaniolă, cu sediul în Spania, Madrid, strada 
Jose Abascal nr. 59, etaj 3, dreapta, înregistrată la 
Registrul Comerţului din Madrid, la pagina cu numărul M- 
578048, volumul 32119, secţiunea 8, fila 193, GIF 
A48706402, deţinătoare a unui număr de 50 părţi sociale 
în Societate, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare şi 
valoarea nominală totală de 500 RON, reprezentând 
0,000265% din capitalul soclaf ai Societăţii, reprezentată 
de Antoanela-Virginia Comsa, conform Deciziei STRADA 
CAPITAL - S.A. din data de 11.03.2021;

GRAN VIA ROMANIA - S.A., o societate pe acţiuni de 
naţionalitate română, cu sediul în România, Bucureşti, 
sectorul 1, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 15B/C, 
etaj 5, birou nr. 11, înregistrată la Registrul Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40 /5782/2008, CUI 23611518,



deţinătoare a unui număr de 17.520.509 părţi sociale în 
Societate, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare şi 
valoarea nominală totală de 175.205.090,00 RON, 
reprezentând 99 ,999578%  din capitalul social al 
Societăţii, reprezentată de Comsa Antoanela-Virginia, 
conform Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de
12.03.2021, şi

Antoanela-Virginia Comsa, cetăţean român, născută 
la data de 10.05.1968 în municipiul Constanţa, jud. 
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 90, et. 1, ap. 2, identificată cu CI seria DP 
nr. 187944, emisă de DEPABD la data de 24 februarie 
2021, CNP 2680510131261, deţinătoare a unui număr de 
24 părţi sociale în Societate, cu valoarea nominală de 10 
RON fiecare şi valoarea nominală totală de 240,00 RON, 
reprezentând 0,000137% din capitalul social al Societăţii,

reprezentând împreună 100% capitalul social al 
Societăţii,

renunţând în unanimitate la beneficiul convocării 
prealab ile , în conform ita te  cu d ispoz iţiile  legale 
aplicabile,

cu respectarea tuturor dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 a 
societăţilor, astfel cum a fost modificată şi republicată, şi 
ale Actului Constitutiv al Societăţii,

având în vedere că:
Antoanela-Virginia Comsa, în calitatea sa de asociat 

al MARITIMO RESIDENCE - S.R.L. doreşte să 
cesioneze toate părţile sociale pe care le deţine în 
MARITIMO RESIDENCE - S.R.L., adică un număr de 24 
părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi 
o valoare nominală totală de 240,00 RON („Părţile 
Sociale Cesionate AC"), către GRAN VIA ROMANIA- 
S.A., în calitate de asociat al MARITIMO RESIDENCE - 
S.R.L;

STRADA CAPITAL - S.A., în calitatea sa de asociat al 
MARITIMO RESIDENCE - S.R.L. doreşte să cesioneze 
toate părţile sociale pe care le deţine în MARITIMO 
RESIDENCE - S.R.L., adică un număr de 50 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi o 
valoare nominală totală de 500,00 RON („Părţile Sociale 
Cesionate Strada"), către GRAN VIA ROMANIA - S.A., în 
calitate de asociat al Maritimo Residence - S.R.L.,

decid în unanimitate după cum urmează:
1. Aprobă cesiunea Părţilor Sociale Cesionate, 

proprietatea doamnei Antoanela-Virginia Comsa şi a 
Societăţii STRADA CAPITAL - S.A., către GRAN VIA 
ROMANIA - S.A. („Cesiunea").

2. Cesiunea se va face la valoarea nominală de 10 
RON pentru fiecare parte socială. Obligaţia de plată a 
preţului vânzării părţilor sociale va fi stinsă de părţi prin 
orice mijloc de plată prevăzut de Codul civil român, 
inclusiv dar fără limitare la plată în numerar, cesiune de 
creanţa, compensaţie, confuziune etc.

3. Aprobă dobâridirea de către GRAN VIA ROMANIA 
- S.A. a unui număr de 74 părţi sociale noi, cu o valoare 
nominală de 10 RON fiecare, cu o valoare totală de 740 
RON.

4. Ca urmare a cesiunii de părţi sociale, calitatea de 
asociat a doamnei Antoanela-Virginia Comsa şi a entităţii 
STRADA CAPITAL - S.A. în cadrul Societăţii MARITIMO 
RESIDENCE - S.R.L. încetează.

5. în urma cesiunii de părţi sociale capitalul social al 
societăţii va fi deţinut integral de Societatea GRAN VIA 
ROMANIA - S.A., respectiv aceasta va deţine 17.520.583 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială 
şi o valoare totală de 175.205.830 lei, reprezentând 
100% capitalul social al societăţii, participarea la beneficii 
şi pierderi fiind de 100%, fiind asociat unic.

Având în vedere că se modifică m ajoritatea  
prevederilor din actualul Act Constitutiv se aprobă expres 
adoptarea unui nou Act Constitutiv al Societăţii.

7. Aprobă actualizarea datelor de identificare a 
reprezentantului administratorului Societăţii, şi anume: 
„Antoanela-Virginia Comsa, cetăţean român, născută la 
data de 10.05.1968 în municipiul Constanţa, jud. 
Constanţa, domiciliată în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca nr. 90, et. 1, ap. 2, identificată cu CI seria DP 
nr. 187944, emisă de DEPABD la data de 24 februarie 
2021, CNP 2680510131261.”,

8. Aprobă actualizarea datelor de identificare ale 
reprezentantului persoană fizică a administratorului 
societăţii, respectiv a domnului Pablo Marin Lopez-Otero, 
şi anume „Pablo Marin Lbpez-Otero, cetăţean spaniol, 
născut la data de 19 ianuarie 1959, în Madrid, Spania, 
dom ic ilia t în Spania, M adrid, str. Condesa de 
Santamarca nr. 17, identificat cu document naţional de 
identitate nr. 05362971S, emis de către autorităţile 
spaniole şi valabil până la data de 2 octombrie 2029.”.

Prezenta hotărâre a fost redactată şi semnată în trei
(3) exemplare originale în limba română şi spaniolă. în 
caz de neconcordanţă între cele două versiuni, versiunea 
în limba română va prevaia.

(23/6.515.890)

Societatea MARITIMO RESIDENCE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
MARITIMO RESIDENCE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 
15B/C , biroul nr. 10, etaj 5, înregistrată sub nr. 
J40/9657/2006, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/9657/2006, cod unic de înregistrare 
18758912, care a fost înregistrat sub nr. 143168 din
12.04.2021.

(24/6.515.891)



HOTĂRÂREA NR. 2/07.04.2021  

a Adunării Generale
Noi, asociaţii:
MARES COSTIN ALIN - asociat şi administrator, 

domiciliat în Bucureşti, Str. Complexului nr. 10, bl. 40, sc. 
2, et. 2, ap. 44, sectorul 3.

BRAN GEORGE ADRIAN - asociat, domiciliat în 
Bucureşti, Int. Horbotei nr. 4, bl. G5, sc. 1, et. 3, ap. 14, 
sectorul 3 am hotărât:

Cesionarea a 100 părţi sociale, reprezentând 50% din 
capitalul social de către dl BRAN GEORGE ADRIAN 
către dnul MARES COSTIN ALIN.

Noua structură: MARES COSTIN ALIN - asociat unic
şi administrator deţinând 200 părţi sociale, reprezentând 
100% din capitalul social.

(25/6.515.935)

Societatea DEMIZIO ONLINE - S.R.L* 

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
DEMIZIC CNLINE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
sectorul 3, Aleea Barajul Lotru nr. 11, parter, camera 1, 
bloc M4A1, scara 1, ap. 4, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/10115/2017, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/10115/2017, cod unic de înregistrare 
37820913, care a fost înregistrat sub nr. 143186 din
12.04.2021.

(26/6.515.936)

Societatea ESAB ROMANIA TRADING - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/2.03.2021

a adunării generale a asociaţilor 
ESAB ROMANIA TRADING - S.R.L.

Subscrisele:
EXELVIA HOLDINGS B.V., o socie ta te  de 

naţionalitate olandeză, organizată şi funcţionând în mod 
legal în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social 
în Amersfoortsestraat 124 D, 3769 AN Soesterberg, 
Olanda, înregistrată la Registrul Comerţului din Olanda 
sub numărul de înregistrare 30130343, reprezentată de 
N.J.C.M . Gdetjes -Ho şi Zedra Management B.V., 
reprezentată la rândul ei de B.W. de Sonnaville şi R.H.W. 
Funnekotter în calitate de administratori şi

EXELVIA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., o 
societate de naţionalitate olandeză, organizată şi 
funcţionând în mod legal în conformitate cu legile din 
Olanda, cu sediul social în Amersfoortsestraat 124 D,

Societatea DEMIZIO ONLINE - S.R.L. 3769 AN Soesterberg, Olanda, înregistrată la Registrul 
Comerţului din Olanda sub numărul de înregistrare 
30065505, reprezentată de N.J.C.M. G6etes-Ho şi Zedra 
Management B.V., reprezentată la rândul ei de B.W. de 
Sonnaville şi R .H .W . Funnekotter în calitate de 
administratori

în calitate de asociaţi (denumiţi în cele ce urmează 
„Asociaţii”), deţinând 100% capitalul social al ESAB 
Romania Trading - S.R.L., o societate cu răspundere 
limitată din România, cu sediul social în strada Polonă nr. 
68-72, etaj 2, birou nr. 2, sectorul 1, Bucureşti, România, 
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/9254/2007, cod unic de înregistrare 21719387 având 
un capital social în valoare de 2.064.000 RON, împărţit în
10.000 de părţi sociale, fiecare având o valoare nominală 
de 206 .4  RO N, (denum ită în cele ce urm ează  
„Societatea")

Având în vedere că, capitalul social al Societăţii este 
în prezent deţinut de:

• Exelvia Holdings B.V. care deţine o parte socială cu 
o valoare totală de 206.4 RON, reprezentând 0,01% din 
capitalul social al Societăţii;

• Exelvia International Holdings B.V., care deţine un 
număr de 9.999 părţi sociale cu o valoare nominală de
206.4 HON fiecare şi o valoare totală de 2.063.793.6 
RON, reprezentând 99.99% din capitalul social al 
Societăţii;

Având în vedere că, Exelvia Holdings B.V. doreşte să 
transfere participaţia pe care o deţine în Societate către 
Exelvia International Holdings B.V.;

Având în vedere că, urmare a transferului de părţi 
sociale descris mai sus, Exelvia Holdings B.V. îşi pierde 
calitatea de Asociat al Societăţii iar Exelvia International 
Holdings B.V. devine asociat unic al Societăţii;

Prin urmare, constatându-se îndeplinite condiţiile 
legale şi statutare pentru ţinerea şedinţei şi adoptarea 
valabilă a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor 
Societăţii, se declară deschisă şedinţa şi cu unanimitate 
de voturi;

Hotărâm după cum urmează:
1. Cesiunea părţii sociale
1.2. Se aprobă cesiunea unei părţi sociale deţinute de 

către Exelvia Holdings B.V., având o valoare totală de
206.4 RON, reprezentând 0.01% din capitalul social al 
Societăţii către Exelvia International Holdings B.V.

1.3. Ca urmare a cesiunii părţii sociale, Exelvia 
Holdings B.V nu va mai avea calitatea de Asociat al 
Societăţii, şi va pierde toate drepturile şi obligaţiile 
accesorii părţii socia le  transfera te  iar Exelvia 
International Holdings B.V. devine asociat unic al 
Societăţii.

2. Aprobarea noii structuri de asociaţi a Societăţii
2.2 Capitalul social al Societăţii de 2.064.000 RON

împărţit în 10.000 părţi sociale, având o valoare nominală 
individuală de 206.4 RON este deţinut de:

• Exelvia International Holdings B.V., care deţine un 
număr de 10.000 părţi sociale cu o valoare nominală de



206.4 RON fiecare şi o valoare totală de 2.064.000 RON, 
reprezentând 100% capitalul social al Societăţii:

2.3. Detalierea structurii capitalului social în ceea ce 
priveşte participaţia asociaţilor la capitalul social în RON 
sau în moneda străină se regăseşte în actul constitutiv.

4. Actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii
3.3 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al 

Societăţii, în conformitate cu hotărârile luate mai sus.
3.4 Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al 

Societăţii, care nu sunt contrare prevederilor acestei 
hotărâri, rămân în vigoare şi produc efecte depline.

Prezenta Hotărâre este semnată bilingv, în limbile 
română şi engleză.

Semnat astăzi, 2 martie 2021 în The Netherlands în 2 
(două) exemplare originale.

(27/6.515.945)

Societatea ESAB ROMANIA TRADING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
ESAB ROMANIA TRADING - S .R .L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 1, Strada Polonă nr. 68-72, biroul nr.
2, etaj 2, înregistrată sub nr. J40/9254/2007, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/9254/2007, cod 
unic de înregistrare 21719387, care a fost înregistrat sub 
nr. 143261 din 12.04.2021.

(28/6.515.946)

Societatea MADGOAT STUDIO - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2021

a adunării generale a asociaţilor
MADGOAT STUDIO - S.R.L., persoană juridică 

română cu sediul în Bucureşti, bd. Basarabia nr, 256 
Clădirea Climalux Center, Corp A, Biroul 5, et. 1, sectorul
3, având cod unic de înregistrare 41039490, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/5749/2019, reprezentată prin 
asociaţii ei;

1. TURCUS RAUL-ANDREI, cetăţean român, asociat 
deţinător a 33,34% din capitalul social, domiciliat în 
Timişoara, Str. Lacului nr. 24, bl. D42, sc. A, et. 3, ap. 8, 
jud. Timiş, având CNP 1971227350031;

2. lORDACHE CLAUDIU-ALEXANDRU, cetăţean 
român, asociat deţinător a 33,33% din capitalul social, cu 
domiciliat în Bucureşti, Şos. Pandurilor nr. 25, bl. P3A, sc. 
1, et. 5, ap. 23, sectorul 5. având CNP 1971013460062;

3. lORDACHE CLAUDlU-CRISTIAN, cetăţean român, 
asociat deţinător a 33,33%  din capitalul social, cu 
domiciliat în Bucureşti, Şos. Pandurilor nr. 25, bl. P3A, sc. 
1, et. 5, ap. 23, sectorul 5. CNP 1951012460055;

care s-au întrunit astăzi, 03.04.2021, în Adunarea 
Generală a Asociaţilor, capitalul social fiind reprezentat în 
proporţie de 100% şi, cu unanimitate de voturi, prin 
prezenta, hotărâm:

1. Societatea S.C. MADGOAT STUDIO - S.R.L. îşi va 
extinde obiectul de activitate, în sensul că pe lângă 
activităţile enumerate în Actul Constitutiv prin care a fost 
înfiinţată societatea, se va include ca obiect de activitate:

532 - Alte activităţi poştale şi de curier;
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier.
2. Se îm puterniceşte lO RDACHE C LAUDIU- 

ALEXANDRU, având calitatea de Administrator, cu 
efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru ducerea 
prezentei hotărâri la îndeplinire, respectiv redactarea şi 
semnarea Actului Constitutiv reactualizat, completarea şi 
depunerea cererii de înscriere menţiuni la Registrul 
Comerţului competent, în conformitate cu dispoziţiilor 
legii 31/1990, modificată şi republicată.

Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare 
orig inale, din care unul va fi îna in ta t Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

(29/6.515.949)

Societatea MADGOAT STUDIO - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
MADGOAT STUDIO - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 3, bulevardul Basarabia nr. 256, Clădirea 
Climalux Center, corp A, biroul 5, etaj 1, înregistrată sub 
nr. J40/5749/2019, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/5749/2019, cod unic de înregistrare 
41039490, care a fost înregistrat sub nr. 143366 din
12.04.2021.

(30/6.515.950)

Societatea CNC EXPERT ASIGURĂRI - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/09.04.2021

a asociatului unic al Societăţii CNC EXPERT
ASIGURĂRI - S.R.L., sectorul 3, Bucureşti, str.

Alexandru Papiu Marian nr, 33, camera 2, 
J40/14684/2016, CUI 36716702

Subsemnatul:
Cobzaru Cezar Costin, cetăţean român, născut la 

data de 14.11.1988, în Bucureşti, domiciliat în sectorul 3, 
Bucureşti, str. Alexandru Papiu llarian nr. 33, identificat 
cu CI seria RT nr. 878762 eliberat de SPCEP S3 la data 
de 03.04.2013, CNP 1881114440039, în calitate de 
asociat unic şi deţinând 100% din capitalul social al 
societăţii am decis:



Art. 1. înscrierea contractului de cesiune părţi sociale 
nr. 1/09.04.2021 dintre cedentul Cobzaru Cezar Costin, 
şi cesionarul Dincâ Ada - Gabriela, domiciliată în mun. 
Bucureşti, strada Alexandru Papiu llarian nr. 33, sectorul 
3, legitimată cu C.l seria RR nr. 836929, eliberată de 
către S.P.C.E.P. sectoiul 3 la data de 27.10.2011, CNP 
270110414543,

conform contractului de cesiune, cedentul Cobzaru 
Cezar Costin, vinde cesionarului Dincâ Ada - Gabriela un 
număr de 20 părţi sociale pe care le deţine în cadrul 
acestei societăţi comerciale, în valoare nominală de 10 
lei fiecare, însumând 200 lei, reprezentând 100% din 
capitalul social, aport în numerar.

în urma acestui contract, structura capitalului social al
S.C. BUSINESS LUNCH - S.R.L. va fi împărţit astfel: 

Dincă Ada - Gabriela în calitate de asociat unic, deţine 
20 părţi sociale în valoare nominală de 10 lei, însumând 
200 lei, reprezentând 100% din capita lu l socia l, 
participare beneficii şi pierderi 100%

2. Se revocă din funcţia de administrator al societăţii 
începând cu data prezentei hotărâri, dl Cobzaru Cezar 
Costin şi se numeşte adm inistrator pe o perioadă 
nelimitată cu puteri depline dna Dincă Ada - Gabrieia, 
domiciliată în mun. Bucureşti, strada Alexandru Papiu 
llarian nr. 33, sectorul 3, legitimată cu C.l. seria RR nr. 
836929, eliberată de către S.P.C.E.P. sectorul 3 la data 
de 27.10.2011, CNP 270110414543.

(31/6.515.957)

Societatea CNC EXPERT ASIGURĂRI - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
CNC EXPERT ASIGURĂRI - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti sectorul 3, Strada Alexandru Papiu llarian nr. 
33, camera 2, înregistrată sub nr. J40/14684/2016, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/14684/2016, cod unic de înregistrare 
36716702, care a fost înregistrat sub nr. 143486 din
12.04.2021.

(32/6.515.958)

Societatea GLOBAL APPS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din 07.04.2021, a asociatului unic al GLOBAL 
APPS - S.R.L., nr. Reg. Corn.: J40/3223/2016, CUI 

35751892, Capital social: 200 lei, Sediul social: 
mun. Bucureşti, str. Marin Constantin nr. 2, bl. Z I ,  

SC . 1 ,  et. 4, ap. 20, camera 1, sectorul 5 
Cristinescu Daniel-Ştefan, cetăţean român, născut la 

data de 08.01.1979, în mun. Bucureşti, sec. 3, domiciliat

în mun. Bucureşti, sec. 4, Ale. Uioara nr. 5, bl. 46, sc. 2, 
et. 2, ap. 30, posesor al C.I., seria RX nr. 827125, eliberat 
de S.P.C.E.P. sectorul 4, la data de 10.12.15, CNP 
1790108424559, în calitate de asociat unic, în temeiul 
prevederilor actului constitutiv şi ale Legii 31/1990, 
modificată şi actualizată, la sediul şi data de mai sus, a 
decis următoarele:

Alt. 1. Sediul social al societăţii se schimbă din mun. 
Bucureşti, str. Marin Constantin nr. 2, bl. Z1, sc. 1, et. 4, 
ap. 20, camera 1, sector 5 în mun. Bucureşti, sectorul 1, 
str. Argentina nr. 25, parter.

Redactată şi semnată, astăzi, 07.04.2021 în 3 
exemplare originale.

(33/6.515.959)

Societatea GLOBAL APPS - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
GLOBAL APPS - S.R.L., cu sediul în Bucureşti sectorul 1, 
Strada Argentina nr. 25, parter, înregistrată sub nr. 
J40/3223/2016, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/3223/2016, cod unic de înregistrare 
35751892, care a fost înregistrat sub nr. 143499 din
12.04.2021.

(34/6.515.960)

Societatea ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 06.04.2021 
a Adunării Generale a Asociaţilor

Subsemnaţii:
CALAGIU DANIEL, cetăţean român, domiciliat în 

Bucureşti, str. Dr. Loius Pasteur nr. 47, sectorul 5, 
identificat cu CI seria RK nr. 474692 eliberată de 
S.P.C.E.P. sectorul 5 la data de 17.12.2019, având CNP 
1570104400012, şi

lOANA-MARIA CALAGIU, cetăţean român, născută în 
mun. Bucureşti, la data de 06.01.1994, domiciliată în 
mun. Bucureşti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 47, sectorul 5, 
posesoare a CI seria RK nr. 457388 eliberată de către 
S.P.C.E.P. sectoru l 5 la data 13.11.2019, CNP 
2940106450033,

întruniţi legal şi statutar cu renunţare la termenele de 
convocare hotărâm;

Art. 1. Aprobarea vânzării a 1.050 de părţi sociale 
emise de ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L.. având o 
valoare nominală de 10 lei fiecare şi o valoare totală de
10.500 de lei, deţinute de asociatul CALAGIU DANIEL 
către DAN-ANDREI CALAGIU, cetăţean român, născut 
în Bucureşti, la data de 21 .12 .1991, domiciliat în 
Bucureşti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 47, sectorul 5, 
posesor al Cărţii de Identitate seria RD nr. 984004



eliberată de către S .P .C .E .P . sectorul 5 la data
26.01.2018, CNP 1911221450047. Preţul total al părţilor 
sociale este reprezentat de valoarea nominală a 
acestora, respectiv suma de 10.500 lei, şi a fost achitat 
integral.

Art. 2. Aprobarea vânzării a 1.045 de părţi sociale 
emise de ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L.i având o 
valoare nominală de 10 lei fiecare şi o valoare totală de 
10.450 de lei, deţinute de asociatul CALAGIU DANIEL 
către asociatul lOANA-MARIA CALAGIU. Preţul total al 
părţilor sociale este reprezentat de valoarea nominală a 
acestora, respectiv suma de 10.450 lei, şi a fost achitat 
integral.

Alt. 3. Ca urmare a procedurii de cesiune, capitalul 
social al ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L. va fi 
deţinut după cum urmează:

a. Dl DANIEL CALAGIU va deţine un număr de 750 de 
părţi sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei 
şi o valoare totală de 7.500 de Iei, reprezentând 25% din 
capitalul social al ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L.;

b. Dl DAN-ANDREI CALAGIU va deţine un număr de 
1.050 de părţi sociale, fiecare având o valoare nominală 
de 10 lei şi o va loare tota la de 10.500 de lei, 
reprezentând 35% din capitalul social al ALLIANCE 
SERVICE IMPEX-S.R.L.;

C. Dna lOANA-MARIA CALAGIU va deţine un număr 
de 1.200 de părţi sociale, fiecare având o valoare 
nominală de 10 lei şi o valoare totală de 12.000 de lei, 
reprezentând 40% din capitalul social al ALLIANCE 
SERVICE IMPEX-S.R.L.

Art. 4. Actul constitutiv al ALLIANCE SERVICE IMPEX 
-S.R.L. va fi modificat în conformitate cu cele decise prin 
prezenta Decizie.

Art. 5. Se împuterniceşte SCA VOLOSEVICI Şl 
PLĂCINTĂ - Societate civilă de avocaţi, precum şi orice 
avocat din această societate, pentru îndeplinirea în faţa 
autorităţilor publice şi la Oficiul Registrului Comerţului a 
tuturor condiţiilor de formă şi publicitate necesare pentru 
executarea prezentei hotărâri.

(35/6.515.961)

Societatea ALLIANCE SERVICE IMPEX - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat ai actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
ALLIANCE SERVICE IMPEX - S .R .L .,’ CU sediul în 
Bucureşti Sectorul 5, Strada Dr. Louis Pasteur nr. 47, 
înregistrată sub nr. J40/474/2014, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/474/2014, cod unic de 
înregistrare 32672409, care a fost înregistrat sub nr. 
143501 din 12.04.2021.

(36/6.515.962)

HOTĂRÂRE

din 30.03.2021 a adunării generale a asociaţilor
S.C. LINE LIGHTING - S.R.L., Bucureşti, Calea
Floreasca nr. 169, Corp X, demisol, cam. 8 şi 9,

«Floreasca Cube Bussines HubO, sectorul 1, 
J40/6060/2016, CUI 36002568

Subsemnaţii asociaţi
ATAŞ MAZLUM, domiciliat în România, în mun. 

Bucureşti, C-tin Cristescu nr. 3, et. 2, ap. 3, sectorul 1, 
identificat cu CI seria RX nr. 487542, eliberat SPCEP 
Sector 1 la data de 07.05., CNP 1951210410085,

ATAS-NAIME, cu domiciliul în mun. Bucureşti, str. C- 
tin Cristescu nr. 3, ap. 3, sectorul 1, identificată cu Permis 
de Şedere seria RO nr. 04085828 eliberat de IGI la data 
de 05.01.2016 valabil până la data de 04.01.2021, CNP 
8800201400012, am hotărât următoarele;

Art. 1. Se decide schimbarea sediului social în 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169, Corp X, demisol 
(parter), camera 9, sectorul 1.

(37/6.515.963)

Societatea LINE LIGHTING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
LINE LIGHTING - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 
1, calea Floreasca nr. 169, corp X, demisol (parter), 
camera 9, în reg is tra tă  sub nr. J40/6060/2016, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/6060/2016, cod unic de înregistrare 
36002568, care a fost înregistrat sub nr. 143505 din
12.04.2021.

(38/6.515.964)

Societatea NESGAM ACTIV - S.R.L.

DECIZIA NR. 01/07.04.2021

a asociatului unic al Societăţii „NESGAM ACTIV" - 
S.R.L., înreg la Reg. Corn. sub nr. J40/17421/2017,

CUI 38353115, sediul social: mun. Bucureşti, bd.
Regina Maria nr. 37-39, corp A, parter, ap. 7, 

sectorul 4
Subsemnatul:
- POPESCU GABRIEL ADRIAN, cetăţean român, 

dom în mun. Buzău, Ale. Şiretului nr. 3, bl. 18, et. 8, ap. 
34, jud. Buzău, posesor CI seria XZ nr. 597169 eliberată 
de SPC LEP Buzău la data de 08 .0 5 .2 0 1 3 , CNP  
1770804100033, în calitate de asociat unic al societăţii şi

Societatea LINE LIGHTING - S.R.L.



- POPESCU MIHAELA, cetăţean român, născută la 
data de 17.05.1979 în mun. Buzău, jud. Buzău, dom. în 
mun. Buzău, Ale. Şiretului nr. 3, bl. 18, et. 8, ap. 34, jud. 
Buzău, posesoare Ci seria XZ nr. 597172 eliberată de 
SPCLEP Buzău la data de 08.05.2013, CNP 
2790517100050, în calitate de invitat, de comun acord 
am hotărât următoarele:

1. Cesiunea de către asociatul POPESCU GABRIEL 
ADRIAN a unui nr. de 10 părţi sociale a 10 RON fiecare, 
în valoare totală de 100 RON, reprezentând o participare 
la capital, beneficii/pierderi de 50% către dna POPESCU 
MIHAELA.

în urma cesiunii, structura capitalului social total de 
200 RON, împărţit în 20 părţi sociale a 10 RON fiecare, 
este următoarea:

- POPESCU GABRIEL ADRIAN deţine 10 părţi 
sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, 
cu o cotă de participare la capital, beneficii/pierderi de 
50%;

- POPESCU MIHAELA deţine 10 părţi sociale a 10 
RON fiecare, în valoare totală de 100 RON, cu o cotă de 
participare fa capital, beneficii/pierderi de 50%.

2. Adoptarea unui act constitutiv actualizat cu doi 
asociaţi.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 
neschimbate.

(39/6.515.965)

Societatea NESGAM ACTIV - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
NESGAM ACTIV - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 
4, Bulevardul Regina Maria nr. 37-39, corp A, parter, ap. 
7, înregistrată sub nr. J40/17421/2017, identificator unic 
la nivel european ROONRCJ40/17421/2017, cod unic 
de înregistrare 38353115, care a fost înregistrat sub nr. 
143507 din 12.04.2021.

(40/6.515.966)

Societatea AEG ENERGY ADVISOR - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din 09.04.2021 a asociatului unic al AEG ENERGY 
ADVISOR - S.R.L., nr. Reg. Corn.: J40/3530/2019,

C.U.I.: 40797381, capital social: 200 lei, sediul 
social: mun. Bucureşti, str. Poiana cu Aluni nr. 6, 

bl. 17, SC. 3, et. 4, ap. 89, camera nr. 2, sectorul 2
Giglio Giuseppe, cetăţean italian, născut la data de 

31.05.1984, în Italia, domiciliat în jud. Cluj, mun. Cluj- 
Napoca, Ale. Bălţa nr. 7, bl. K3, sc. 1, ap. 5, posesor al 
Certificat de înregistrare nr. 123377, eliberat de I.G.I.- 
Cluj, la data de 06.09.2018, valabil până la 05.09.2023,

CNP 7840531400037, în calitate de asociat unic, în 
temeiul prevederilor actului constitutiv şi ale Legii 
31/1990, modificată şi actualizată, la sediul şi data de mai 
sus, a decis următoarele:

Art. 1 Sediul social al societăţii se schimbă din mun. 
Bucureşti, str. Poiana cu Aluni nr. 6, bl. 17. sc. 3, et. 4, ap. 
89, camera nr. 2, sectorul 2, în mun. Bucureşti, sectorul 
1, str. Argentina nr. 25, parter.

Redactată şi semnată astăzi, 09.04.2021, în 3 
exemplare originale.

(41/6.515.967)

Societatea NOAH ONLINE - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
NOAH ONLINE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti sectorul 3, 
Aleea Barajul Lotru nr. 11, parter, camera 1, bloc M4A1, 
scara 1, ap. 4, înregistrată sub nr, J40/5271/2019, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRCJ40/5271/2019, cod unic de înregistrare 
40995168, care a fost înregistrat sub nr. 143571 din
12.04.2021.

(42/6.515.972)

Societatea INTERCOM FOOD - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
INTERCOM FOOD - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, Piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, bloc B2, scara 1, 
etaj 5, ap. 28, înregistrată sub nr. J40/11216/2018, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/11216/2018, cod unic de înregistrare 
32178864, care a fost înregistrat sub nr. 143726 din
12.04.2021.

(43/6.515.989)

Societatea RIFIL - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2

a Adunării Generale a Acţionarilor 
S.C. RIFIL - S.A., Săvineşti, jud. Neamţ, str.

Gheorghe Caranfil nr. 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub numărul J27/37/1991, cod unic de 

înregistrare RO 2050285
Adunarea generală s-a desfăşurat în prima convocare

la data de 07.05.2021 prin conferinţă on-line, în urma
trimiterii documentelor supuse dezbaterii conform ordinii



de zi către acţionari pe e-mail şi a primirii buletinelor de 
vot în mod electronic, pe e-mail, cu respectarea 
prevederilor legale şi statutare referitoare la convocare, 
cvorum, validitate.

La adunarea Generală au participat:
Fraver SpA - Italia, deţinător a 568.904 acţiuni 

nominative, adică 42,38% din capitalul social. Acţionarul 
a fost reprezentat de dl Giovanni Verzoletto;

KRP - S.R.L. - Italia, deţinător a 28.897 acţiuni 
nominative, adică 2,15% din capitalul social. Acţionarul a 
fost reprezentat de dl Stefano Verzoletto;

OLMISATE - S.R.L. - Italia, deţinător a 253.332 acţiuni 
nominative, adică 18,87% din capitalul social. Acţionarul 
a fost reprezentat de dl Olmo Falco;

dl Luigi Bodo, în nume propriu, deţinător a 72.241 
acţiuni nominative, adică 5,38% din capitalul social;

Moldofil - S A. România deţinător a 73.077 acţiuni 
nominative, adică 5,44% din capitalul social. Acţionarul a 
fost reprezentat de dl Ion Antohi;

dl Ion Antohi deţinător 6.784 acţiuni nominative, adică 
0,51% din capitalul social, în nume propriu;

dna Leonte Valerica deţină to r 6.784 acţiun i 
nominative, adică 0,51% din capitalul social, în nume 
propriu:

dl Strătilă Ion deţinător 6.784 acţiuni nominative, adică 
0,51% din capitalul social, în nume propriu;

Acţionarii cu drept de vot au 75,75% din capitalul 
social cu un număr de 1.016.802 acţiuni din totalul de 
1.342 313 total acţiuni. Adunarea Generală este legal 
constituită.

Preşedinte al Adunării Generale este desemnat dl 
Bodo Luigi.

S ecre ta ria tu l este asigurat de dl Teodorescu 
Constantin.

în urma prezentării ord in ii de zi s tab ilite  prin 
convocare, şi a numărării voturilor celor prezenţi, 
Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte;

1. Aprobă contractarea de către C onsiliu l de 
Administraţie a următoarelor credite;

CREDITE PENTRU PRODUCŢIE
• Contractarea unei linii de credit de la BRD-GSG, cu 

un plafon în sumă de 7.000.000 euro din care 2.000.000 
euro utilizabil lei, pentru cheltuieli de aprovizionare, 
producţie şi desfacere, cu dobânda de piaţa negociabilă.

Creditul este garantat cu:
- ipotecă asupra clădiri (spaţii de producţie, depozit de 

produse finite şi birouri) şi teren în suprafaţă de 59.693 
mp, înscris în Cartea Funciară 50590 nr. cadastral 68/1, 
Cartea Funciară 50591 nr, cadastral 68/2, Cartea 
Funciară 50592 nr. cadastral 68/3, Cartea Funciară 
50593 nr. cadastral 68/4, Cartea Funciară 50594 nr. 
cadastral 68/5, Cartea Funciară 50595 nr. cadastral 68/6, 
Cartea Funciară 50596 nr. cadastral 68/7, situate în 
Săvineşti, Neamţ, proprietatea împrumutatului.

- ipotecă asupra conturilor bancare deschise la BRD- 
Groupe Societe Generale - S.A., precum şi asupra 
soldului creditor al acestora.

- ipotecă asupra universalităţii de creanţe, cu excepţia 
celor constituite deja în garanţie favoarea Citibank.

• Contractarea (prelungirea) de la CITIBANK 
EUROPE PLC, DUBLIN Sucursala România (i) a unei 
linii de credit în sumă de 2.500.000 euro, reprezentând 
credit pentru activitatea curentă.

Garantarea facilităţilor de credit existente acordate de 
CITIBANK EUROPE PLC, Sucursala România cu 
următoarele garanţii:

1. o ipotecă mobiliară asupra echipamentelor 
finanţate prin creditele de investiţii contractate anterior;

2. o ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ale 
RIFIL - S.A. deschise la CITIBANK EUROPE PLC, 
Sucursala România, precum şi o ipoteca mobiliară 
asupra conturilor deschise la Trezoreria Municipiului 
Piatra-Neamţ;

3. cesiunea creanţelor RIFIL - S.A, de încasat de la 
terţe părţi acceptabile pentru CITIBANK EUROPE PLC, 
Sucursala România, precum şi cesiunea drepturilor din 
poliţa de asigurare încheiată cu Euler Hermes aferentă 
acestora;

4. cesiunea creanţelor RIFIL - S.A. de încasat de la 
terţe părţi acceptabile pentru CITIBANK EUROPE PLC, 
Sucursala România identificate ca beneficiari ai unui 
drept de folosinţa (închiriere) asupra bunurilor imobile 
aduse în garanţie în favoarea Băncii;

5. o ipoteca imobiliară asupra imobilului situai în 
Piatra-Neamţ, str. Cuza Vodă, Complex Comercial RIFIL, 
judeţul Neamţ, reprezentând „Spaţiu birouri” (tronson A), 
compus din construcţie  S + P + 2E în suprafaţă 
desfăşurată de 855,69 mp şi suprafaţa utilă de 731,82 
mp, şi teren aferent în cota indiviză din suprafaţa totală 
de 530 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 7911/N/S a 
localităţii Piatra-Neamţ, astfel:

(i) Imobil având nr. cadastral 589/-1; 4: hol acces 
tronson A în suprafaţa utilă de 7,52 mp şi suprafaţa 
construită de 9,67 mp, cu cota indiviza de teren de 
3,13/530 mp din care 0,78 mp sub clădire şi 2,35 mp 
teren liber de construcţie;

(ii) Imobil având nr. cadastral 589/6: birouri tronson A, 
et. 2, compuse din 3 birouri, grup sanitar, spălător şi hol, 
în suprafaţă utilă de 54,34 mp şi suprafaţa construită de 
64,62 mp, cu cota indiviză de teren de 20,92/530 mp din 
care 16,15 mp sub clădire şi 4,77 mp teren liber de 
construcţie;

(iii) Imobil având nr. cadastral 589/7: birou tronson A, 
et. 2, compus din birou în suprafaţă utilă de 49,59 mp şi 
suprafaţa construită de 58,32 mp, cu cota indiviză de 
teren de 18,88/530 mp din care 15,84 mp sub clădire (din 
care 13,32 mp/4 nivele şi 2,52/2 nivele) şi 3,04 mp teren 
liber de construcţie;

(iv) Imobil având nr. cadastral 589/8: birouri tronson A, 
et. 2, compuse din 2 birouri, grup sanitar, spălător şi hol, 
în suprafaţă utilă de 61,39 mp şi suprafaţa construită de 
66,71 mp, cu cota indiviză de teren de 21,59/530 mp din 
care 20,13 mp sub clădire (din care 13,28 mp/4 nivele şi 
6,85/2 nivele) şi 1,46 mp teren liber de construcţie;



(v) Imobil având nr. cadastral 589/9: complex 
comercial S + P + 2E tronson A. compus din: la subsol: 2 
magazii, cameră evacuare ape reziduale, 3 grupuri 
sanitare, hol, casa scării şi casa liftului (suprafaţa 
construită de 98,08 mp); la parter: birou, hol, casa scării 
şi casa lift (suprafaţa construită de 116,11 mp); la etajul I: 
2 holuri, casa scării, casa lift. 2 grupuri sanitare şi 9 birouri 
(suprafaţa construită de 123,20 mp); la etajul II: hol, casa 
scării, casa lift, 2 birouri, grup sanitar şi spălător 
(suprafaţa construită de 201 mp), cu o suprafaţa totală 
utilă de 461,50 mp şi suprafaţa totală construită de 
538,19 mp, cu cota indiviză de teren de 174,34/530 mp 
din care 134,54 mp sub clădire şi 39,80 mp teren liber de 
construcţie;

(vi) Imobil având nr. cadastral 589/10: casa scării şi 
casa lift tronson A, compus din: la subsol: casa lift
(suprafaţa construită de 2,59 mp); la parter: hol, casa 
scării şi casa lift (suprafaţa construită de 42,08 mp); !a 
etajul I: hol, casa scării, casa lift (suprafaţa construită de 
37,82 mp); la etajul II: hol, casa scării, casa lift (suprafaţa 
construită de 35,69 mp), cu o suprafaţa totală utilă de 
97,48 mp şi suprafaţa totală construită de 118,18 mp, cu 
cola indiviză de teren de 38,26/530 mp din care 29,54 mp 
sub clădire şi 8,72 mp teren liber de construcţie;

6. o ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în 
satul Săvineşti, Str. Uzinei nr. 1, judeţul Neamţ, compuse 
din:

(i) Imobil, reprezentând teren în suprafaţă de 10.315 
mp, având nr. cadastral 1386 şi construcţiile:

- C9 - Atelier bobina] (nr. cadastral 1386-C9) în 
suprafaţă de 56 mp, construcţie cu fundaţii din beton, 
pereţi şi acoperiş din tabla cutată, compus din 1 încăpere:

- CIO '  Grup social Pale Filare IV (nr, cadastral 1386- 
C10) în suprafaţă de 1.069 mp, construcţie P + I, cu 
fundaţii din beton armat, structura de rezistenţă din beton 
armat, închideri din zidărie de cărămidă, acoperiş tip 
terasă din beton armat termohidroizolat, compusă din: 
Parter - 5 ateliere, 1 cameră compresor, 1 cameră 
electrică, 8 vestiare, 1 cameră boiler, 4 magazii, 2 băi, 3 
grupuri sociale, 3 holuri, 1 sas, 2 scări, etaj -12  birouri, 1 
cameră arhivă, 5 vestiare, 2 băi, 2 grupuri sanitare, 1 wc, 
2 holuri, 2 scări;

- C11 - Instalaţie Pale 4 (nr. cadastral 1386-C11) în 
suprafaţă de 6.032 mp, clădire parter, cu o zonă etajată 
pentru centrale de climă, construcţie cu fundaţie din 
beton armat, structură din beton armat, pereţi din zidărie 
de cărămidă, acoperiş tip terasă din beton armat 
termohidroizolat, compusă din: Parter - 1 hală de 
producţie blindată (având 4 canale din beton armat în 
pardoseală, acoperite cu grătare pentru circulaţia aerului 
spre centralele de climă şi tavan fals din plăci 
melaminate), 2 birouri, 1 hală autoclave, 4 laboratoare, 3 
ateliere, 4 camere de ventilaţie, 1 cameră electrică, 1 
hală convertizoare, 3 magazii, 6 boxe şi 5 holuri, etaj - 3 
centrale de aer climatizat;

- CI 4 - Atelier mecanic (nr cadastral 1386-C14) în 
suprafaţă de 225 mp, construcţie P + I, cu fundaţii de

beton, pereţi din prefabricate din beton armat, acoperiş 
tip terasă din prefabricate, compusă din: Parter - 3 
ateliere, 1 magazie, 1 hol; etaj - 2 ateliere. 2 birouri, 2 
vestiare, 1 magazie;

- C I 5 - Atelier AMC (nr. cadastral 1386-C15) în 
suprafaţă de 6 mp, construcţie cu fundaţii din beton, 
pereţi din prefabricate din beton armat, acoperiş tip 
terasă din prefabricate, compus din 1 încăpere,

înscrise în Cartea Funciară nr. 50827 a localităţii 
Săvineşti, Piatra-Neamţ (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 1703/N); pe terenul de mai sus se află 
construcţia C I 2 - Post trafo 32, în suprafaţa construită de 
233 mp,’ proprietatea S.C. FIBREX NYLON - S.A. - 
această construcţie nu face obiectul acestui contract;

(ii) Imobil, reprezentând teren în suprafaţă de 12.658 
mp, având nr. cadastral 1387 şi constructiUe-.

- C7 - Instalaţie filare IV (nr. cadastral 1387-C7)în 
suprafaţă de 8.096 mp, clădire parter cu 3 travee având 
centrale de ventilaţie în partea superioară a halei - 
construcţie cu fundaţii de beton armat, structură din beton 
armat, pereţi exteriori vitraţi cu tâmplărie metalică, 
acoperiş tip terasă din beton armat termohidroizolat, 
compusă din 1 hală de producţie şi 1 sas;

- C8 - Presă cablu (nr. cadastral 1387-C8) în suprafaţă 
de 1.132 mp, construcţie cu fundaţii din beton armat, 
structură din beton armat, zidărie din cărămidă, acoperiş 
tip terasă din beton armat termohidroizolat, compusă din 
1 hală, 1 cameră încălzire, 1 st. condens, înscrise în 
Cartea Funciară nr. 50828 a localităţii Săvineşti, Piatra- 
Neamţ (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
1704/N);

(iii) Imobil, reprezentând teren în suprafaţă de 7.382 
mp, având nr. cadastral 1390 şi construcţia C13 - Depozit 
produse finite şi termofixare (nr. cadastral 1390-C13)în 
suprafaţă de 6.917 mp, construcţie P şi parţial P + I, 
construcţii cu fundaţii izolate sub stâlpi şi continue sub 
zidărie, structură de rezistenţă din stâlpi şi grinzi 
prefabricate din beton armat, închideri cu prefabricate din 
beton armat şi zidărie, acoperiş tip terasă din prefabricate 
din beton armate, compusă din: Parter -1 hală

presă puf, 1 hală lo tizare puf, 1 hală maşină 
termofixare, 1 hală omogenizare, 1 hală presă LVD, 1 
hală lotizare pale, 1 hală depozit, 2 garaje, 2 ateliere 
auto, 4 magazii, 1 cameră ventilaţie, 1 atelier şi 3 holjii; 
etaj I - 1 vestiar şi 1 grup social, înscrise în Cartea 
Funciară nr. 50826 a localităţii Săvineşti, Piatra-Neamţ 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1707/N);

7. o ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în 
Botoşani, Cafea Naţionafâ nr. 1, apartament 5, judeţul 
Botoşani, reprezentat de spaţiul administrativ P+1 cu 
destinaţia vestiare şi birouri, în suprafaţă de 519 mp, 
suprafaţa construită desfăşurată de 1.038,80 mp, 
suprafaţa utilă 484,91 mp, suprafaţa utilă desfăşurată 
972 mp, împreună cu o cotă părţi comune de 12,50% (1/8 
părţi comune) şi cotă teren indiviză de 4 ,685%  
(2176/10000 cote teren), cu număr cadastral 53188-C1-



U5, înscris în Cartea Funciarâ 53188-C1-U5 Botoşani şi 
în Cartea Funciară colectivă 53188 Botoşani;

8. garantarea facilităţilor de credit contractate de 
NOVAFIL - S A. de la CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN 
Sucursala Romania, Societatea având atât calitatea de 
codebitor solidar, precum şi calitatea de garant prin 
constituirea de garanţii asupra bunurilor identificate mai 
sus. Facilităţile de credit garantate sunt următoarele:

- credit prin descoperit de cont în sumă de 500.000 
EUR;

- linie de trezorerie în sumă maximă de 330.000 EUR, 
care va fi utilizată împreună cu RIFIL - S.A.;

- credite de investiţii în sumă iniţială de: (a) 1.750.000 
EUR, (b) 2 .000.000 EUR, (c) 1 .000.000 EUR, (d)
1.000.000 EUR şi (e) 800.000 EUR;

• Garantarea pentru S.C. ROLANA TEX - S.R.L., în 
calitate de fideiusor, şi cu ipotecă imobiliară asupra imobil 
reprezentând teren şi construcţii în suprafaţă utilă de 
9.202,41 mp intabulate în C F ’53188, 53188-C1-U1, 
53188-C1-U2, 53188-C1-U6, 53188-C1-U7, 53188-C1- 
U8 şi 53188-C1-U9, şi terenul de 2.046 mp intabulat în 
CF 53189 Botoşani, situate în loc. Botoşani, Calea 
Naţională nr. 1, apartament 1,2, 6, 7, 8, 9, pentru linia de 
credit în sumă de 14.000.000 euro acordată în baza 
contractului de credit nr. PNEA/5/2014 din 16.06.2014 şi 
garantarea în calitate de fideiusor pentru contractul de 
cred it nr. PNEA/273/2016 cu valoarea in iţia lă  de
1.226.000 euro; contractul de credit cu nr. BOTO/14/2017 
din 19.06.2017 cu valoarea iniţială de 1.400.000 euro; 
contractul de credit cu nr. BOTO/22/2017 din 17.11.2017 
cu valoarea iniţială de 1.600.000 euro; contractate de la 
UNICREDIT BANK.

• Menţinerea garanţiilor constituite, respectiv pentru 
creditul de investiţii în sumă iniţială de 5.000.000 EUR 
acordat RIFIL - S.Â. în baza contractului PNEA/284/2016 
din 08.12.2016: ipotecă mobiliară asupra conturilor 
bancare ale RIFIL - S.A. deschise la UniCredit Bank - 
S.A.; bilet la ordin emis în alb de S.C. RIFIL - S.A. în 
favoarea UniCredit Bank - S.A.; ipotecă imobiliară asupra 
imobil reprezentând teren şi construcţii în suprafaţă utilă 
de 9.202,41 mp intabulate în CF 53188, 53188-C1-U1, 
53188-C1-U2, 53188-C1-U6, 53188-C1-U7, 53188-CI- 
U8 şi 53188-C1-U9, şi terenul de 2.046 mp din CF 53189 
Botoşani, situat în loc. Botoşani, Calea Naţională nr. 1, 
apartament 1, 2, 6, 7, 8, 9.

Menţinerea garanţiilor deja constituite pentru linia de 
trezorerie în sumă de 300.000 EUR acordată RIFIL - S.A. 
în baza centratului PNEA/285/2016 din 08,12.2016: 
ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ale RIFIL - 
S.A. deschise la UniCredit Bank - S.A. şi bilet la ordin 
emis în alb de S.C. RIFIL - S.A. în favoarea UniCredit 
Bank - S.A.

• Contractarea unui credit nou pentru investiţii pentru 
că a fost aprobat proiectul: UNITATE DE COGENERARE 
DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ, conform notei de aprobare nr. 
40031 din 20.04.2021, în valoare maximă de 1.500.000

euro. Diferenţa de cheltuieli eligibile şi neeligibile va fi 
suportată din fonduri proprii.

Aceste credite vor fi garantate cu elemente 
patrimoniale, prin ipoteci, gaj fără deposedare şi/sau 
cesiuni de creanţe la nivelul solicitat de băncile cu care 
vor fi încheiate contractele de creditare.

în vederea semnării în numele şi pe seama Societăţii 
a documentaţiei necesare obţinerii facilităţilor de credit 
menţionate mai sus, a contractului de credit şi a anexelor 
acestuia, a contractelor de garanţie mobiliară şi 
imobiliară, a actelor adiţionale la aceste contracte de 
garanţie, inclusiv a anexelor acestora şi a oricăror altor 
documente necesare sau în legătură cu documentele 
mai sus menţionate, se împuterniceşte dna Leonte 
Valerica, în calitate de director general şi economic, sau 
dl preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii.

Se împuterniceşte dna Leonte Valerica, Director 
General, pentru a semna prezenta hotărâre.

Hotărârile au fost luate cu votul a 100% totalul 
acţionarilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea 
Generală, conform buletinelor de vot.

(44/6.552.692)

Societatea ENERGOPETROL COM - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1/23.04.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C. ENERGOPETROL COM - S.A.

Ca urmare a convocării efectuate de administratorul 
unic al societăţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1187 din 23 martie 2021, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 şi a Legii nr. 
31/1990, republicată, astăzi, 23.04.2021, ora 13.00, s-a 
întrunit legal şi statutar la prima convocare, la sediul 
societăţii în Câmpina, Strada Schelelor nr. 32, jud. 
Prahova, Adunarea Generală a Acţionarilo r S.C. 
ENERGOPETROL COM - S.A., fiind reprezentaţi la 
adunarea acţionarilor, reprezentând 57,84% din capitalul 
social, ocazie cu care aceştia, în unanimitate de votjri, 
au hotărât următoarele:

Art. 1 S-a luat act de raportul administratorului unic 
pentru anul 2020.

Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare ale anului 2020, 
pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic, 
respectiv se aprobă bilanţul, contul de profit şi pierdere.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului pentru anul 
2020 .

Art. 4. Se aproba descărcarea de gestiune a 
administratorului unic pentru exerciţiului financiar al 
anului 2020.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli 
aferente al anului 2021.

Art. 6. Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de 
înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele Hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi 
data de 19.05.2021 ca ex-date.



Art. 7. Se stabileşte persoana împuternicită să 
efectueze formaiităţiie legaie privind pubiicarea, 
înregistrarea şi efectuarea menţiunilor la autorităţile de 
drept în persoana domnişoarei Ibris Florentina Tatiana, 
care se legitimează cu CI seria PX nr. 241163, CNP 
2800329295891.

(45/6.552.727)

Societatea
SPRINGWALD SILAGHI TRANSPORT - S.R.L.

GERMANIA FILIALA SATU MARE

DECIZIA NR. 1/10.05.2021
Asociatul unic, SPRINGWALD SILAGHI 

TRANSPORT GMBH, cu sediul în loc. Tătăreşti, nr. 238, 
reprezentată prin SILAGHI VASILE DĂNUT, având CNP 
170100230199, în baza drepturilor conferite de actul 
constitutiv al societăţii şi a legislaţiei în vigoare, decide:

1. Dizolvarea şi lichidarea voluntară a Societăţii 
SPRINGW ALD SILAGHI TRANSPORT - S.R.L. 
GERMANIA FILIALA SATU MARE, în temeiul art. 235 şi 
art. 227 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

2. Declar că societatea nu are active sau pasive.
3. Restul prevederilor rămân neschimbate până la 

data radierii.
(46/6.552.746)

Societatea U.M.T. - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 28.04.2021, a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor S.C. UMT - S.A.

în baza d ispoz iţiilo r Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, având în vedere prevederile 
statutului UMT - S.A., Timişoara, cu sediul în Timişoara, 
Calea Bogdăneştilor nr. 2, e t 1, având GIF: RO 1822638 
şi J35/55/1991, prin Călin Olariu - administrator, potrivit 
d ispoziţiilor procesului-verbal al Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din 28.04.2021, la a doua 
convocare, adunarea fiind legală şi statutară, prin votul 
acţionarului prezent, OMCC FAMILY HOLDING - S.R.L., 
deţinând în total 60.866.925 acţiuni, reprezentând 
98,98% din capitalul social, se emite următoarea 
hotărâre;

Art. 1. Adunarea generală a aprobat Bilanţul, Contul 
de Profit şi Pierdere pentru anul 2020, descărcarea de 
gestiune a administratorului unic pentru anul 2020, 
conform procesului-verbal al A.G.O.A. din 28.04.2021.

Art. 2. Prin grija secretariatuiui A.G.O.A., prevederile 
prezentei hotărâri vor face obiectul cererii de depunere şi 
menţionare la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, 
împutemicindu-se dl Olariu Călin-lon - administrator unic, 
pentru semnarea tuturor actelor necesare menţiunii.

(47/6.552.858)

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 27.04.2021, a asociaţilor
Subsemnatele, SIDOROV NICOLETA, cetăţean 

român, născută la data de 28.03.1981, domiciliată în jud. 
Argeş, mun. Piteşti, având CNP 2810328032299, şi 
RÂDULESCU DANIELA, cetăţean român, născută la 
data de 18.09.1975, domiciliată în jud. Argeş, mun. 
Piteşti, având CNP 2750918034981, în calitate de 
asociaţi, astăzi, 27.04.2021, am hotărât:

- Continuarea activităţii societăţii cu unic asociat şi 
administrator, în persoana dnei RÂDULESCU DANIELA, 
care va primi de ia dna SiDOROV NiCOLETA ceie 13 
părţi sociale, numerotate de la 1 la 13. cu o valoare totală 
de 130 lei şi cu o valoare nominală de 10 lei/p.s., 
reprezentând 52% din capital, conform Contractului de 
cesiune nr. 02 din data de 27.04.2021.

- De la această dată, se retrage definitiv din societate 
cedenta SIDOROV NICOLETA şi se descarcă de 
gestiune, din calitatea de administrator.

- Din acest moment, societatea este reprezentată şi 
administrată cu puteri depline, exercitate pentru un 
mandat de 50 de ani, de către dna RÂDULESCU 
DANIELA.

Urmare celor hotărâte, capitalul social total subscris şi 
vărsat integral, în numerar, în valoare totală de 250 (ei, se 
divide în 25 părţi sociale deţinute în totalitate de către 
asociatu l unic RÂDULESCU DANIELA, a cărei 
participare la profit şi pierdere este de 100%.

- Asociaţii renunţă la contractul de societate şi se 
redactează un nou act constitutiv corespunzător noilor 
modificări, toate celelalte prevederi statutare rămânând 
nemodificate. Pe tot parcursul prezentului statut se va 
înlocui sintagma „asociaţi" respectiv „adunare generală” 
cu cea de „asociat unic”, după caz.

Prezentul act reprezintă voinţa liberă şi neviciată a 
părţilor îndeplinind procedura legală.

Red. în 4 ex., astăzi, 27.04.2021.
(48/6.552.919)

Societatea DMT EURO SERVICES LKW - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 02

din data de 28 aprilie 2021, a asoda jllo r
Subsemnaţii, MIHAI MARIAN, cetăţean român, 

născut la data de 01.02.1968, domiciliat în corn. 
Budeasa, satul Gâlăşeşti, nr. 262, jud. Argeş, având CNP 
1680201034996, şi DUMITRU NICOLAE-NARCIS, 
cetăţean român, născut la data de 25.12.1984, domiciliat 
în, jud. Argeş, mun. Piteşti, având CNP 1841225035325, 
în calitate de asociaţi, astăzi, 28.04.2021, am hotărât:

Societatea
DMT EURO SERVICES ARGEŞ - S.R.L.



- Continuarea activităţii societăţii cu unic asociat şi 
administrator în persoana diui Ml HAI MARIAN, care va 
primi de ia di DUMiTRU NICOLAE-NARCIS 12 părţi 
sociaie, numerotate de ia 4.609 la 4.620, reprezentând 
0,26% din capital, cu o valoare totală de 120 lei/RON, 
conform contractului cesiune nr. 01 din data de 
28.04.2021; calitatea de administrator va fi deţinută în 
continuare în aceleaşi condiţii de către Ml HAI MARIAN.

- De la această dată, cedentul DUMITRU NICOLAE- 
NARCIS se retrage definitiv din societate şi astfel se 
renumerotează părţile sociale de la 1 la 4.620, fiecare 
parte socială având o valoare nominală de 10 
lei/RON/p.s. şi o valoare totală de 46.200 lei/RON, capital 
subscris şi vărsat integral, deţinute în totalitate de către 
asociatul unic MIHAI MARIAN, care va participa la profit 
şi pierdere 100%.

-Asociaţii renunţă la contractul de societate, asociatul 
cesionar preia întreg activul, patrimoniul şi pasivul 
socie tă ţii şi se redactează un nou act constitu tiv 
corespunzător noilor modificări, toate celelalte prevederi 
statutare rămânând nemodificate. Pe tot parcursul 
prezentului act constitutiv, se va înlocui sintagma 
„asociaţi” , respectiv „adunare generală” cu cea de 
„asociat unic”, după caz. Prezenta hotărâre reprezintă 
voinţa liberă şi neviciată a părţilor şi îndeplineşte 
procedura legală. Red. în 4 ex., astăzi, 28.04.2021.

(49/6.552.921)

Societatea INDCOM - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3 

din 14.05.2021
a adunării generale ordinare a acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, 
întrunită la data de 14.05.2021, ora 10.00, la sediul 
societăţii din Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 129, et. 2, 
constatând că sunt întrunite condiţiile legale privind 
convocarea, validarea dezbaterilor şi a deliberării, 
hotărăşte;

1. Repartizarea profitului net aferente exerciţiului 
financiar pe anii: 2017, 2018, 2019 şi 2020 în sumă totală 
de 1.630.897,03 lei, în dividende de plata ce vor putea fi 
ridicate până la data împlinirii termenului de prescripţie a 
dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite.

împuterniceşte conducerea societăţii cu înregistrarea 
menţiunilor ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului.

(50/6.552.931)

Societatea AHQM DESIGN - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 10.05.2021, a Adunării Generaie a Asociaţiior
A d u n a re a  G e n e ra lă  a A so c ia ţilo r S .C . A H Q M

DESIGN - S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub

nr. J40/11037/03.07.2017, cod unic de înregistrare 
37876981, întrunită la 10.05.2021, în prezenţa tuturor 
asociaţilor Societăţii, după cum urmează:

Subsemnatele,
- Al HARAKE QUEEN MARIA, cetăţean român, 

născută la data de 14.07.1997 în România, Bucureşti, 
domiciliată în mun. Bucureşti, str. Oteşani nr. 14, bl. T8B, 
sc. 1, et. 7, ap. 43, sectorul 2, posesoare a CI seria RX nr. 
846858 eliberată la data de 26.01.2016 de SPCEP 
Sectorul 2. CNP 2970714410030. deţinând 95% din 
capitalul social al Societăţii,

- BOTGROS EMILIA, cetăţean român, născută la data 
de 09.02.1953 în România, corn. Horia, jud. Ialomiţa, 
domiciliată în Bucureşti, str. Oteşani nr. 14, bl. T8B, sc. 1, 
et. 7, ap. 43, sectorul 2, posesoare a CI seria RX nr. 
846863 eliberată la data de 26.01.2016 de SPCEP 
Sectorul 2, CNP 2530209400086, deţinând 5% din 
capitalul social al Societăţii.

Se constată că sunt prezenţi toţi asociaţii Societăţii, 
reprezentând 100% capitalul social. Se constată, de 
asemenea, că cvorumul corespunde cerinţelor legale şi 
statutare, motiv pentru care Adunarea Generală decidă:

Dizolvarea Societăţii sus-menţionate, precum şi 
lichidarea sa simultană, în temeiul art. 235 din Legea 
Societăţilor Comerciale nr. 31/1990. Societatea nu are 
datorii şi nici creanţe, iar asociaţii sunt de acord să 
împartă activele rămase potrivit contribuţiei la beneficii şi 
pierderi - 50% pentru fiecare asociat.

(51/6.553.274)

Societatea FELDROM AG. COMIMPEX - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/04.05.2021 

a asociatului unic
Subsem nata. DONEA FELICIA, CNP 

2490909354745, născută la data de 09.09.1949 în mun. 
Timişoara, judeţul Timiş, domiciliată în oraşul Chitila, Str. 
Troiţei nr. 6, judeţul Ilfov, posesoare a CI seria IF nr. 
333975 e liberată  de SPCLEP Buftea la data de
03.10.2012, în calitate de asociat unic al FELDROM AG. 
COMIMPEX - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Aba 
lulia nr. 7, bloc 16, scara 1, etaj 7, ap. 38, sectorul 3, 
înmatriculată la O.R.C. Bucureşti sub nr. J40/1949/1999, 
având C.U.I. 11533629, decid:

Art. 1. începând cu data de 04.05.2021, în baza art. 
227 alin. 1 lit. d, se dizolvă voluntar şi se lichidează, 
conform art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, FELDROM AG. COMIMPEX - S.R.L., 
urmând ca activul societăţii, dacă există, să se transmită 
către asociatul unic în proporţie de 100%.

Totodată, asociatul unic declară că societatea nu are 
niciun fel de datorii faţă de furnizori şi nici către bugetul 
de stat.

(52/6.553.275)



NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
VAN CONVERT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul
4. strada Comişani nr. 18, înregistrată sub nr. 
J40/17987/2018, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/17987/2018, cod unic de înregistrare 
40322285, care a fost înregistrat sub nr. 203884 din
13.05.2021.

(53/6.553.278)

Societatea TUTTO FOOD-ITALY - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 10.05.2021, a Adunării Generale a 
Asociaţilor TUTTO FOOD ITALY - S.R.L.

Subsemnaţii,
ALIZZIO GIUSEPPE, cetăţean italian, cu domiciliul în 

Italia, Catania, posesor al CI seria AS nr, 7486033, 
eliberată de Autorităţile italiene la data de 02.08.2012, cu 
scadenţa în data de 10.03,2023, şi

MONTEFORTE ARISTIDE, cetăţean italian, cu 
domiciliul în Itaiia, Gallarate, posesor al C.l. seria AV nr. 
7170062 eliberată de Autorităţile italiene la data de
08.01.2014,

în calitate de asociaţi ce deţin 100% capitalul 
Societăţii TUTTO FOOD ITALY - S.R.L., cu sediu! în 
Bucureşti, sectorul 4, bd. Principatele Unite nr. 38 - 40, et. 
1, ap. 8, înregistrată la registrul comerţului sub nr. 
J40/7306/2013, CUI 31778950, am hotărât, în 
unanimitate, următoarele;

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a TUTTO 
FOOD ITALY - S.R.L., J40/7306/2013, CUI 31778950, cu 
sediul social în Bucureşti, sectorul 4, bd. Principatele 
Unite nr. 38-40, e t 1, ap, 8, în temeiul art. 235 şi art. 227 
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 2. Declarăm că societatea nu are datorii faţă de 
creditori, nu are datorii faţă de bugetul de stat şi nu există 
active în patrimoniu.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 
neschimbate până la data radierii societăţii.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare 
originale, astăzi, 10.05.2021.

(54/6.553.279)

Societatea VAN CONVERT - S.R.L.

DECIZIE

din 12.05.2021, a asociatului unic al Societăţii 
MCS CONTAB CONSULT - S.R.L.

Subsemnatul, ION MARIAN-OCTAVIAN, cetăţean 
român, sex bărbătesc, născut la data de 15.12.2971 în 
mun. Piteşti, jud. Argeş, domiciliat în Bucureşti, sectorul
4, Drm. Binelui nr. 49, bl. 1, sc. 1, ap. 12, posesor al CI 
seria RK nr. 640661 eliberată de S.P.C.E.P. Sectorul 4 la 
data de 11.11.2020, CNP 1711215034984, în calitate de 
asociat unic al Societăţii MCS CONTAB CONSULT -
5 . R.L., am decis:

1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a Societăţii MCS 
CONTAB CO NSULT - S .R .L ., în conformitate cu
prevederile art. 235 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 31/1990, 
având în vedere imposibilitatea realizării obiectului de 
activitate al societăţii (în temeiul ari. 227 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 31/1990).

2. Se stabilesc repartizarea şi lichidarea patrimoniului 
societăţii, astfel: patrimoniul societăţii, dacă este cazul, 
se va transmite integral în urma dizolvării şi lichidării 
societăţii, către asociatul unic, conform participării 
acestuia la capitalul social.

3. La data semnării prezentei Decizii a asociatului 
unic. Societatea MCS CONTAB CONSULT - S.R.L. nu 
are creditori.

Prezenta Decizie a asociatului unic al Societăţii MCS 
CONTAB CONSULT - S.R.L. a fost încheiată astăzi,
12.05.2021, în trei exemplare originale.

(55/6.553.280)

Societatea EU DYNAMICS365 - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 10.05.2021

a Adunării Generale a Asociaţilor 
EU DYNAMICS365 - S.R.L.

Subsemnatul, Pfister Werner Andreas (cetăţean 
elveţian, născut la data de 30.07.1962 în Elveţia, oraşul 
Zurich, dom icilia t în Elveţia, oraşul Lufingen, str. 
Husvi/iesenweg nr. 8, cod poştal CH 8426, având 
reşedinţa în România, jud. Constanţa, mun. Mangalia, 
str. Henny Ignatie nr. 3, bl. Beta, identificat cu paşaport 
seria CHE nr. X4262170, emis la data de 24.04.2015, de 
către Autorităţile elveţiene, valabil până la data de
23.04.2025, certificat de înregistrare ROU 1053222, 
valabil până la data de 15 .02 .2026 , CNP  
7620730130022), în calitate de asociat, deţinând 50% 
din părţile sociale, şi

subsemnatul, Amir Obaiduilah Sayed (cetăţean 
american, născut la data de 15.10.1956, în Afghanistan, 
oraşul Kabul, domiciliat în SUA, oraşul San Ramon, 
9085, bd. Alcosta, Unit 337, cod poştal CA 94583, 
identificat cu paşaport seria USA nr. 568100843, emis la

Societatea MCS CONTAB CONSULT - S.R.L.



data de 06.10.2020, de către Departamentul de Stat al 
SUA, valabil până la data de 05.10.2030), în calitate de 
asociat, deţinând 50% din părţile sociale,

ai societăţii EU DYNAMICS365 - S.R.L. (societate cu 
răspundere limitată, înregistrată la Oficiul registrului 
comerţului sub nr. J40/816/2021, CUI 43584060, 
denumita în continuare “Societatea”), decid următoarele: 

Art. 1 Dizolvarea voluntară a Societăţii conform art. 
227 alin. 1 lit. d) şi urm. din Legea nr. 31/1990.

Art. 2 Lichidarea societăţii se va face în temeiul art. 
235 şi urm. din Legea nr. 31/1990.

Art. 3 Societatea nu are datorii certe, lichide şi 
exigibile faţă de terţi.

Art. 4 Potrivit înregistrărilor financiare şi contabile, nu 
există active care să fie distribuite ca urmare a dizolvării 
şi lichidării simultane a Societăţii.

Art. 5 Potrivit înregistrărilor financiare şi contabile, 
orice pierdere a fost repartizată conform aportului la 
capitalul social al Societăţii.

Art. 6 Se aprobă situaţiile financiare de lichidare aşa 
cum au fost pregătite de administratorii Societăţii,

A rt. 7 Se aprobă în reg istra rea m od ificărilo r 
corporative la Oficiul registrului comerţului.

Prezenta hotărâre a fost semnată în 2 exemplare 
originale.

(56/6.553.286)

Societatea DEPO MET - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1 

din data de 04.05.2021

a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii DEPO MET - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii DEPO MET - S.A., persoană juridică română, 
cu sediul social în mun. Bucureşti, bd. Pierre de 
Coubertin nr. 3-5, Office Building, subsol, sectorul 2, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9525/2012, având Codul 
de Identificare Fiscală RO 24438785 şi Identificatorul 
Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/9525/2012 {“Societatea”), convocată prin 
anunţul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a nr. 1355/02.04.2021 şi în ziarul “Naţional” ediţia din
02.04.2021, legal şi statu tar în trun ită  la data de
04.05.2021, ora 14.30, la prima convocare, la adresa din 
mun. Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office 
Building, etajul 6, sector 2, în prezenţa acţionarilor 
înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data de 
referinţă de 27.04.2021, reprezentând 79,3742% din 
capitalul social şi 88,1936% din numărul total de drepturi 
de vot, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, şi ulterior modificată şi ale actului 
constitutiv al Societăţii, cu unanimitatea voturilor 
acţionarilor prezenţi/reprezentaţi în adunare, hotărăşte:

1. Se aprobă ratificarea Contractului de împrumut de 
consumaţie încheiat la data de 18.03.2021 de către 
Societate, în calitate de împrumutător, şi împrumutatul 
APART POIANA ESTATE - S.R.L. (CUI 43696845, 
J40/2121/2021).

2. Se aprobă împuternicirea administratorului unic al 
Societăţii pentru a negocia şi semna orice acte adiţionale 
la Contractul de împrumut identificat mai sus, având ca 
obiect modificarea clauzelor contractuale privind suma 
împrumutului, data restituirii şi dobânda anuală, 
semnătura sa fiind opozabilă Societăţii, precum şi 
acţionarilor acesteia.

3. Se aprobă mandatarea administratorului Societăţii, 
dra Oana Chişiea, identificată cu C.l. seria RK numărul 
191762, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de
28.08.2018, să îndeplinească toate formalităţile
necesare în vederea depunerii şi menţionării prezentei 
hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti şi publicării acesteia în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a.

Prezenta Hotărâre nr. 1 din 04.05.2021 a fost 
aprobată de acţionarii Societăţii reprezentând 79,3742% 
din capitalul social şi 88,1936% din numărul total de 
drepturi de vot la data ţinerii şedinţei, 04,05.2021, ora 
14.30, şi este semnată de preşedintele şi de secretarul 
adunării cu semnătura electronică extinsă, sub forma 
unui înscris în formă electronică, conform Legii rir. 
455/2001, privind semnătura electronică, republicată şi 
cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. nr. 
910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(57/6.553.288)

Societatea CUTIACUREDUCERI.RO - S.R.L,

HOTĂRÂREA NR. 1/12.05.2021

a adunării generale a asociaţilor
CUTIACUREDUCERI.RO - S.R.L.

Noi,
Fuerea Eduard-Albert, cetăţean român, născut la data 

de 18.01.1988 în Bucureşti, sector 2, cu domiciliul în 
Bucureşti, sector 3, bd. Decebal nr, 13, bl. S 15, sc. 1, et. 
3, ap. 7, C.l. seria RX nr 941456, eliberată de SPCEP 
sector 3 la data de 20.07.2016, CNP 1880118420088 şi

Neagoe Andrei, cetăţean român, născut la 07.11.1987 
în Câmpulung Argeş, domiciliat în Bucureşti, sector 5, 
Str. Sirenei nr. 10.12, sc. B, et. 6, ap 28, C.l. seria RXnr. 
408122, eliberată de către mun. Bucureşti, la data de
18.12.2013, CNP 1871107030065,

în calitate de asociaţi în CUTIACUREDUCERI.RO -
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 2, bd. Pache 
Protopopescu nr. 19, cam. 2, et. 5, ap. 22, CUI 30291050, 
J40/6568/2012, am hotărât:

Art. 1 Dizolvarea şi lichidarea concomitentă a 
societăţii în conformitate cu prevederile art. 227, lit. b şi d, 
respectiv art. 235 din Legea 31/1990, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare (prin hotărârea



asociaţilor, fără numire de lichidator). Declarăm pe 
proprie răspundere că societatea nu are datorii către 
bugetul de stat sau către terţe persoane şi, de asemenea, 
nici active ce ar putea fi distribuite la finalizarea  
procedurii.

Art. 3. împuternicim pe dl consilier juridic Anghelus Ion 
Gabriel pentru reprezentarea si cuvenitele menţiuni la 
ORCTIF.

(58/6.553.293)

Societatea GT DESIGN&CONSULTING 
SERVICES - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/06.05.2021

a asociatului unic al S.C. GT DESIGN &
CONSULTING SERVICES - S.R.L.

Subsemnata, asociat unic al S.C. GT DESiGN & 
CONSULTING SERVICES - S.R.L.,

Toader G abrie la, cetăţean român, născută ia
01.11.1991 în mun. Bucureşti, sector 6, cu domiciliul în 
mun. Bucureşti, sector 6, Str. Valea Oituiui nr. 18, bi. A31, 
SC. D, et. 2, ap. 54, posesor al C.l. seria RK nr. 345558, 
eliberată de S.RC.E.P Sector 6 la data de 21.05.2019, 
având CNP 2911101460068,

în calitate de asociat unic, am hotărât modificarea 
actului constitutiv al S.C. GT DESIGN & CONSULTING 
SERVICES - S.R.L., cu sediul social în mun. Bucureşti, 
Str. Valea Oltului nr. 18, bl. A31, sc. D, et. 2, ap. 54, 
camera 2, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr J40/9303/2019, CUI 41399562, după cum 
urmează:

1. Dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţii, 
conform art. 235 din Legea nr. 31/1990, fără numire de 
lichidator începând cu data semnării prezentei decizii a 
asociatului unic,

2. întrucât firma nu deţine niciun fel de active şi nu are 
nici datorii către creditori diverşi, sunt de acord şi solicit 
procedura de dizolvare şi lichidare fără să emit niciun fel 
de pretenţie materială sau financiară.

în acest sens se va modifica Actul Constitutiv al 
Societăţii, celelalte prevederi rămânând nemodificate, 
completându-se cu prezenta decizie a asociatului unic.

(59/6.553.296)

S o c i e t a t e a  PETROMED SOLUTIONS - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 12.04.2021, a Adunării Generale a
Asociaţilor PETROMED SOLUTIONS - S.R.L.
Adunarea Generală a Asociaţilor PETRO M ED  

SOLUTIONS - S.R.L., societate constituită şi funcţionând 
conform legilor din România, având sediul social în 
Strada Coralilor nr. 22, Clădirea Infinity, Oval A, parter - 
A400 şi subsol - A510, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/2302^2007, având

codul unic de înregistrare 22886901, capital social
3.000.000 lei („Societatea”), întrunită la data mai sus
menţionată, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi 
legale, cu participarea asociaţilor reprezentând 100% 
capital social al Societăţii, respectiv:

OMV PETROM - S.A., societate constituită şi 
funcţionând conform legilor din România, având sediul 
social în Strada Coralilor nr. 22, sectorul 1, Bucureşti 
(„Petrom City”), înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/8302/1997, având codul unic de înregistrare 
1590082. deţinătoarea unui număr de 29.999 părţi 
sociale în valoare totală de 2.999.900 lei, reprezentând 
99,997% din capitalul social al Societăţii, şi

FLOAREA PETRESCU, cetăţean român, născută la 
data de 19.09.1949 în comuna Pietroşiţa, jud. 
Dâmboviţa, cu domiciliul în Târgovişte, str. C. 
Brâncoveanu. bl. B4, ap, 9, et. 2, identificată cu CI seria 
DD nr. 507340 eliberată de Poliţia Municipiului Târgovişte 
la data de 20.09.2010, valabilă până la data de 
19.09.2070, CNP 2490919151789, deţinătoarea unei 
părţi sociale, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 
0,003% din capitalul social al Societăţii,

renunţând la fo rm a lită ţile  de convocare în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile şi ale actului constitutiv al Societăţii, cu 
unanimitate de voturi, prin prezenta hotărâre, decide 
după cum urmează:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale PETROMED 
SOLUTIONS - S.R.L., întocmită în conformitate cu 
Standardele Romaneşti de Contabilitate pentru anul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în baza 
Raportu lu i A ud ito ru lu i F inanciar şi a Raportului 
Consiliului de Administraţie al PETROMED SOLUTIONS 
-S.R.L.

2. Aprobarea repartizării profitului înregistrat pentru 
anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în sumă de 
803.939 RON după cum urmează: 61.872 RON pentru 
constituirea rezervei legale, 742.067 RON reprezentând 
dividende de distribuit la sfârşitul exerciţiului financiar 
încheiat la 31 decembrie 2020; plata urmând a fi 
efectuată în termen de a lună de la data aprobării 
distribuirii profitului ca dividend.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor, 
membrilor Consiliului de Administraţie al PETROMED 
SOLUTIONS - S.R.L pentru anul 2020.

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
PETROMED SOLUTIONS - S.R.L. aferent anului 2021.

5. Aprobarea renumirii auditorului Ernst & Young 
Assurance Services - S.R.L. (cu sediul în clădirea 
Bucharest Tower Canter, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 
21, sectorul 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub J40/5964/1999, având codul unic de 
înregistrare 11309783, membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România cu nr. de autorizaţie 77, 
reprezentată prin doamna IVANOVICIALICE-ANDREEA 
(cetăţean român, născută la data de 09.12.1979 în mun. 
Bucureşti, sectorul 4, domiciliată în municipiul Bucureşti,



Str. Piscului nr. 13, bl. 77, sc. B, et. 9, ap. 100, sectorul 4, 
posesoare a Cl seria RK nr. 653481 eliberată de 
S.P.C.E.P. S4 la data de 06.12.2020, cu valabilitate până 
la 09.12.2.030, cod numeric personal 2791209440010), 
ca auditor financiar al PETROMED SOLUTIONS - S.R.L. 
pentm anul financiar 2021, durata contractului de audit 
fiind de un an de la data de 31 mai 2021 , cu o 
remuneraţie în cuantum de 10.000 euro.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare 
originale. în limba română şi limba engleză, în data de
12.04.2020.

în cazul unor discrepanţe între versiunile în limba 
română şi limba engleză ale prezentei decizii, versiunea 
în limba română va prevala.

(60/6.553.298)

Societatea CHECK OUT CONSULTING - S.R.L.

DECIZIE

din data de 12.05.2021, a asociatului unic 
VRABETE CRISTIAN-GABRIEL, cetăţean român, 

născut la data de 06.07,1979 în mun. Drobeta Turnu- 
Severin, ]ud. Mehedinţi, domiciliat în Bucureşti, Str. 
Democraţiei nr. 6, bl. 11, sc. 2, ap. 60, sectorul 4, posesor 
al CI seria RT nr. 937719 eliberată la data de 10.07.2013 
de SPCEP Sectorul 4. CNP 1790706250577, în calitate 
de asociat unic:

Art. 1. în baza art. 231 din Legea nr. 31/1990, am 
hotărât revenirea asupra deciziei adoptate în data de 
05.12.2017 privind dizolvarea şi lichidarea societăţii 
înscrise în Registrul Comerţului, în baza rezoluţiei nr. 
161599/06.12.2017, având în vedere că nu s-a făcut nicio 
repartiţie din activ.

(61/6.553.297)

Societatea IRIS LINK - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2

din 12.05.2021, a Adunării Generale a Asociaţilor 
Astăzi, 12.05.2021, la sediul social al IRIS LINK - 

S.R.L. s-a reunit Adunarea Generală a Asociaţilor, toţi 
asociaţii fiind prezenţi, nemaifiind necesare formalităţile 
de convocare:

FLOREA CĂTĂLINA-ANDREEA, identificată cu CI 
seria TR nr. 677570 eliberată de SPCLEP Videle la data 
de 25.01.2019, CNP 2950717430045, şi

COSTE A MARIANA, identificată cu CI seria KL nr. 
556522 eliberată de SPCLEP Olteniţa la data de
18.05.2018, CNP 2900606511626,

în calitate de asociaţi ai IRIS LINK - S.R.L., am hotărât 
în unanimitate:

Alt. 1. Dizolvarea voluntară a Societăţii IRIS LINK - 
S.R.L., în temeiul art. 227, alin. (1), lit. d) - Legea nr. 
31/1990, cu modificările ulterioare şi deschiderea

procedurii lichidării voluntare conform art. 235 - Legea nr. 
31/1990, cu modificările ulterioare.

Alt. 2. Societatea nu are active sau pasive şi nu are 
datorii faţă de statui român.

Art. 3. Se va radia punctul de iucru de la adresa: 
Bucureşti, sectorul 2, str. Dumitru Cariagdi nr. 5, etaj 1, 
camera 3.

încheiat astăzi, 12 .05 .2021 , şi redactat în 2 
exemplare.

(62/6.553.299)

Societatea VESTCO INDUSTRIES - S.A.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
VESTCO INDUSTRIES - S.A., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 6, Bd. Preciziei nr. 24, înregistrată sub nr. 
J40/21742/1992, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/21742/1992, cod unic de înregistrare 
436310, care a fost înregistrat sub nr, 205781 din
13.05.2021.

(63/6.553.301)

Societatea EVOTECH-IT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe fângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
EVOTECH-IT - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, 
strada Atexandru Şerbănescu nr. 85, înregistrată sub nr. 
J40/9095/2018, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/9095/2018, cod unic de înregistrare 
39541737, care a fost înregistrat sub nr. 205973 din
13.05.2021.

(64/6.553.303)

Societatea MARYO GASZ - S.R.L.

DECIZIA NR. 01

din data de 05.05.2021, a asociatului uriic ai 
Societăţii MARYO GASZ - S.R.L., Bucureşti, 

sectorui 3, str. Stelian Mihale nr. 1, bi. 1, sc. 1, et. 
10, ap. 54, J40/12657/2013, CUI 32351018

Asociatul GABOR NICOLAE-MARIUS, domiciliat în 
Bucureşti, sectorul 3, str. Stelian Mihale nr. 1, bl. 1, sc. 1, 
et. 10, ap. 54, identificat cu CI seria RX nr. 605464 
eliberată de SPCEP Sectorul 3 la data de 29.10.2014 şi



valabilă până la data de 06 .11 .2024 , CNP  
1851106420059, hotărăşte:

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a Societăţii 
MARYO GASZ - S.R.L. fără numire de lichidator, conform 
art. 227 alin. 1 lit. d) şi art. 235 din Legea nr. 31/1990. 
Totodată, declar că societatea nu are datorii faţă de 
bugetul de stat, furnizori sau alţi creditori şi nu deţine 
active, iar patrimoniul net constând în numerar ce va 
rămâne după achitarea taxelor legale pentru dizolvarea, 
lichidarea şi radierea societăţii se va repartiza  
asociatului, corespunzător cotei de participare la beneficii 
şi pierderi.

(65/6.553.304)

Societatea CELEST ANTREPRIZA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
CELEST ANTREPRIZĂ - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, bulevardul Ghica Tei nr. 114, camera 2, bloc 
40, scara A, etaj 7, ap. 28, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/7169/2021, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/7169/2021, cod unic de înregistrare 
44143274, care a fost înregistrat sub nr. 184823 din
06.05.2021.

(66/6.553.343)

Societatea ENERGO INDUSTRIAL IMOBILI - S.A.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
ENERGO INDUSTRIAL IMOBILI - S.A.,' cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 2, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 
3-5, Clădirea Office Building, camera 6 0 , etaj 6, 
înregistrată sub nr. J40/5088/2018, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/5088/2018, cod unic de 
înregistrare 39183612, care a fost înregistrat sub nr. 
203322 din 12.05.2021,

(67/6.553.348)

Societatea NORD COFFEE - S.R.L.

DECIZIE

din data de 10.05.2021, a asociatului unic
BENGA ALEXANDRU-EUGEN, domiciliat în mun. 

Bucureşti, Aleea Lăcrămioarei nr. 3, bl. 9b, sc. 1, et. 1, ap. 
6, sectorul 3, posesor al CI seria RT nr. 866198, emisă de

SPCEP Sector 3 la data de 1 2 .02 .2 013 , CNP  
1880919030011 , în calitate de asociat unic, 
reprezentând 100% capitalul social al societăţii, 
hotărăşte:

1. Dizolvarea societăţii, precum şi lichidarea sa 
simultană, în temeiul art. 235 din Legea societăţilor 
comerciale nr. 31/1990. Societatea nu are datorii şi nici 
creanţe, iar activele râmase revin asociatului.

(68/6.553.349)

Societatea COM INTER MAEREAN - S.R.L.

DECIZIE

din data de 13.05.2021, a asociatului unic 
al COM INTER MĂEREAN - S.R.L.

Subsemnata, MĂEREAN ELENA, de cetăţenie 
română, născută la data de 04.10.1969 în loc. Ocna 
Sibiului, domiciliată în municipiul Sibiu, str. Aleea Streiu 
nr. 8, et, mansardă, ap. 56, judeţu l S ibiu, CNP 
2691004323490, identificată cu CI seria SB nr. 951082 
eliberată de SPCLEP Sibiu la data de 21.10.2020, 
asociat unic, decid:

Art. 1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la
259.200 lei prin aportul asociatului unic din creditare 
societate, în valoare de 259.000 lei.

Art. 2. Ca urmare, capitalul social total în valoare de
259.200 lei se divide într-un număr de 25,920 părţi 
sociale în valoare de 10 lei fiecare repartizate în totalitate 
asociatului unic.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 
neschimbate.

(69/6.553.383)

Societatea VIMAVERGI - S.R.L.

DECIZIA NR. 4/12.05.2021

a asociatului unic privind schimbarea sediului 
social şi reducerea capitalului social

a) DRAGOMIR MARIAN SORIN, domiciliat în Slatiia, 
str. Cireaşov nr. 21, bl. 23, sc. C, et. 4, ap. 10, jud. Olt, 
CNP 1770925284372, legitimat cu CI seria OT nr. 
582635, eliberată de SPCLEP Slatina în 15.10.2012, în 
calita te  de asociat unic şi adm inistrator, în baza 
convocării, capitalul social al S.C. VIMAVERGI - S.R.L., 
fiind reprezentat în proporţie de 100%, având în vedere:

- prevederile actului constitutiv al societăţii;
- Legea nr. 31/1990, art. 207 şi 208 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, decide:

Art. 1. Mutarea sediului social de la vechea adresă la 
o adresă nouă, respectiv: jud. Olt, loc. mun. Slatina, str. 
Cireaşov nr. 21, bl. 23, sc. C. et. 4, ap. 10 (contr. corn nr. 
1/11.05.2021).

Art. 2. Reducerea capitalului social de la valoarea de 
17.380 lei la valoarea de 400 lei, diminuarea făcându-se



prin retragerea aport capital în natură DACIASOLENNZA 
CONFORT 1.4 mpi, respectiv 1.698 părţi sociale/10 lei 
partea socială, în valoare totală de 16.980 lei (în proporţie 
97,70% din total capital social), rămânând astfel 40 DE 
părţi sociale/10 lei fiecare, în valoare totală de 400 lei, în 
proporţie de 100%.

Alt. 3. Astfel numitul DRAGOMIR MARIAN SORIN va 
deţine 40 de părţi sociale/10 lei fiecare, valoare totală 400 
lei, în proporţie de 100%.

Art. 7. Se va actualiza statutul SC VIMAVERGI - 
S.R.L. şi se vor urma toţi paşii legali pentru ducerea la 
bun sfârşit a celor decise.

(70/6.553.393)

Societatea
REMAT MUELLER-GUTTENBRUNN - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaţilor REMAT 
MUELLER-GUTTENBRUNN - S.R.L.,

mun. Codiea, str. Venus nr. 1F, jud. Braşov, 
număr înregistrare Reg. Comerţului J08/786/2009, 

cod fiscal (CUI) 25562527 
(traducere autorizată din limba germană)

/Codaţii,
REMAT M.G, - S.A. (AG), cu sediul în Arad, str. 

Câmpul-Liniştii nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J02/132/1991, cod fiscal (CUI) RO 
1689176, reprezentată legal prin administrator, dl Hans 
Michael Gromen, identificat prin paşaportul nr. P 
7309505, eliberat de autorităţile austriece la data de
19.07.2013, deţinătoare a 3% din capitalul social, şi

MGLLER-GUTTENBRUNN Gesellschaft m. b.H. 
(S .R .L .), cu sediul în 3300 Am stetten (Austria), 
Industriestrape 12, înregistrată la Registrul Comerţului cu 
nr. FN 831701, cod fiscal ATU 17077605, reprezentată 
legal prin administrator Mag. Christian Herbert Muller- 
Guttenbrunn, identificat cu paşaportul nr. U 1928865, 
eliberat de autorităţile austriece la data de 14.04,2017 
deţinătoare a 97% din capitalul social, legal şi statutar 
convocată la 01 martie 2021, hotărăsc;

1. Reducerea capitalului social iniţial total, în valoare 
de 33.288.710 RON, împărţit în 475.553 părţi sociale, cu 
valoare nominală de 70 RON fiecare, împărţit astfel:

- Remat M.G - S.A. - care deţine 14.015 părţi sociale, 
în valoare totală de 981.050 RON, reprezentând 2,95% 
din capitalul social şi

- Mueller - Guttenbrunn GmbH, - care deţine 461,538 
părţi sociale, în valoare totală de 32.307.660 RON, 
reprezentând 97,05% din capitalul social, cu valoarea de 
33.281.710 RON, respectiv la valoarea noului capital 
social de 7.000 RON, prin retragerea aportului în 
numerar al asociaţilor în valoare de 33.281.710 lei. 
Reducerea capitalului social s-a efectuat prin reducerea 
numărului de părţi sociale în temeiul art. 208 din Legea 
nr. 31/1990.

2. Ca urmare, capitalul social total este în valoare de 
7000 (şapte mii) lei, se divide într-un număr de 100 părţi 
sociale, în valoare nominală de 70 lei fiecare, repartizat 
între asociaţi, după cum urmează:

REMAT M.G. - S.A. (AG) are un aport la capitalul 
social de 210 lei şi deţine 3 (trei) părţi sociale în valoare 
nominală de 70 RON/parte socială, reprezentând 3% din 
capitalul social.

MUELLER GUTTENBRUNN GMBH are un aport la 
capitalul social de 6 .790  RON. şi deţine 97 
(nouăzecişişapte) de părţi sociale, în valoare nominală 
de 70/parte socială, reprezentând 97% din capitalul 
social.

3. Se modifică actul constitutiv al societăţii conform 
prezentei hotărâri şi se înregistrează modificarea la 
Registrul Comerţului.

Restul prevederilor rămân nemodificate.
(71/6.553.662)

S o c ie ta tea  M ETRO M  IN D U S T R IA L  PARC - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 10/12.05.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S,C. 
Metrom Industrial Parc - S.A., Braşov, cu sediul Braşov, 
Str. Carpaţilor nr. 60, înmatriculată la ONRC Braşov sub 
nr.J08/1922/2003, în baza:

• OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea 
nr. 111/27.05.2016;

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom 
Industrial Parc - S.A. Braşov,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H otărârii C onsiliu lu i Judeţean Braşov nr. 
434/17.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Braşov, numele judeţului Braşov în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom 
Industrial Parc - S.A. Braşov,

- H otărârii C onsiliu lu i Judeţean Braşov nr. 
116/16.04.2021 privind aprobarea Raportului final a Listei 
scurte a candidatului admis pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc 
- S.A. Braşov,

- în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în 
discuţie şi cu unanimitate de voturi a aprobat şi dispus, 
conform Procesufui-verbaf, emiterea următoarei hotărâri:

Art. 1. Se revocă din funcţia de administrator dna Puiu 
Luminiţa Ana, ca urmare a încetării mandatului acesteia 
la data de 22.04.2021.

Alt. 2. Se aprobă împuternicirea:
a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârii 

AGEA şi a Preşedintelui C.A. pentru semnarea Actului 
constitutiv actualizat, cu toate modificările intervenite,



după caz, precum şi pentru aplicarea acesteia, conform 
prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor 
necesare înregistrării hotărârii AGOA/AQEA şi a Actului 
constitutiv actualizat la Registrului Comerţului Braşov, 
după caz, precum şi pentru acordarea dreptului de a 
delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov - Acţionar 
unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom 
Industrial Parc - S.A.

(72/6.553.663)

Societatea DVO GROUP - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Braşov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare, depunerea 
statutului actualizat al societăţii comerciale DVO GROUP 
- S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, Strada Molidului 
nr. 9, bloc B14, scara A, etaj parter, ap. 4, judeţul Braşov, 
înregistrată sub nr. J8/1292/2020, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J8/1292/2020, cod unic de 
înregistrare 42786508, care a fost înregistrat sub nr. 
31691 din 12.05.2021.

(73/6.553.672)

Societatea SUN WAVE ENTERTAINMENT - S.R.L.

DECIZIA NR. 17/14.05.2021 

a asociatului unic
Subsemnatul, ABED KADER MOHAMED NOUR. 

cetăţean român, dom iciliat în oraşul Predeal, Str. 
Mărăşeşti nr. 8, jud. Braşov, identificat cu CI seria ZV nr. 
330867, emisă de SPCLEP Predeal la data de
23.07.2020, CNP 1860612430080, în calitate de asociat 
unic şi adm in is tra to r al Socie tă ţii SUN WAVE 
ENTERTAINMENT - S.R.L., decid următoarele:

Art. 1. Cooptarea ca asociat în cadrul Societăţii a 
doamnei ABED KADER TEREZA, domiciliată în mun. 
Bucureşti, sector 3, str. Constantin Brâncuşi nr. 5, bl. 
D13, SC. B, et. 9, ap. 79, identificată cu CI seria RX nr. 
580183, emisă de SPCEP Sectorul 3, la data de
24.09.2014, CNP 2610811400022.

Art. 2. Majorarea capitaiu/ui social, de la 200 iei, ia 500 
lei, într-un număr de 50 părţi sociale a câte 10 lei partea 
socială, urmând a se repartiza astfei:

- ABED KADER MOHAMED NOUR va deţine 20 părţi 
sociaie şi participă cu 40% atât la beneficii, cât şi ia 
pierderi şi

- ABED KADER TEREZA va deţine 30 părţi sociale şi 
participa cu 60% atât la beneficii, cât şi la pierderi.

Art. 3. Ceielalte dispoziţii ale actului constitutiv rămân 
neschimbate.

(74/6.553.702)

Societatea SUN WAVE ENTERTAINMENT - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Braşov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SUN WAVE ENTERTAINMENT - S.R.L.,’ cu sediul în 
municipiul Braşov, Aleea Constelaţiei nr. 7, scara D, ap. 
12, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. J8/2366/2018, 
id e n tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J8/2366/2018, cod unic de înregistrare 
38780116, care a fost înregistrat sub nr. 32793 din
17.05.2021.

( 7 5 / 6 .5 5 3 .7 0 3 )

S o c ie ta tea  V IV A L IA  R EAL ESTATE  
D E V E LO P M E N T - S .R .L .

PROIECT DE DIVIZARE 

din 11.05.2021
al Vivalia Real Estate Development - S.R.L.

Administratorii societăţilor participante la operaţiunea 
de divizare a Societăţii Vivalia Real Estate Development 
- S.R.L. („Societatea") au procedat la întocmirea 
prezentului Proiect de divizare în conformitate cu art. 241 
din Legea societăţilor nr. 31/90. Proiectul urmează a fi 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a şi s u p u s  
aprobării A dunărilo r Generale Extraord inare ale 
Acţionarilor/Asociaţilor.

Pe parcursul prezentului proiect, fiind implicate atât 
societăţi pe acţiuni, cât şi cu răspundere limitată (cf. art. 
238 al. (3) din Legea 31/90), termenul generic acţiune va 
face referire atât la acţiuni, cât şi la părţi sociale şi va fi 
utilizat corespunzător fiecărui tip de societate.

Societăţile participante:
- Societatea d ivizată este V ivalia Real Estate 

Development - S.R.L, acronim VRED - S.R.L., cu sediul 
social în jud. Arad, mun. Arad, str. Bicaz nr. 1-5, Clădire 
birouri, apart./birou nr. 3. GIF 29401124. J02/1186/2019. 
Societatea îşi încetează activitatea după divizare, se 
dizolvă fără lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului 
său către beneficiare.

- Societatea beneficiară, care preia o parte din active 
şi pasive, este Bloc 03 UTA - S.R.L., cu sediul social în 
jud. Arad, mun. Arad, str. Bicaz nr. 1-5, Clădire birouri, 
apart./birou nr. 3, GIF 21331651, J02/535/2007.

- Societatea beneficiară, care preia o parte din active 
şi pasive, este Imotrust - S.A., cu sediul social în jud. 
Arad, mun. Arad, str. Bicaz nr. 1-5, Clădire birouri.
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- Structura iniţială a deţinerilor în societatea divizată este următoarea:
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Im obilizări Necorporale__________________________________________

Im obilizări Corporale_____________________________________________

Im obilizări Finarxriare _______ 908.056_________ 908 056

Total A ctive Im obiliza te  _______ 908.056__________ 908.056

Stocuri__________________________________ 5.372__________________

Creanţe j 2.720.9Qd | 2.684 861

I Investiţii Termen S c u r t _________________________________

Casa şi Conturi la Bănci 420.874  87.062

Total Active C irculante 3.147.150  2.771.923

C heltu ie li în A v a n s _________________________________

Datorii Termen Scurt 231.053  200.000
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Venituri în A v a n s _________________________________
Capital Social 100.000  91.000

Prime de Capital________________________________________________
Rezerve din Reevaluare_________________________________________
Rezerve 43.940  39.985

Acţiuni P r o p r i i _________________________________

Rezultat Acţiuni Proprii__________________________________________
Rezultat Reportat____________________ 3.680.169________3.348.953
Rezultat____________________________________44______________ 40

Repartizarea Profitului__________________________________________
Total Caoitaluri 3.824.152 3.479.979

•  Activele şi pasivele ieşite din societatea divizată şi care se reparti 
sunt urm ătoare le :
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121 Profit uu pierdere
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401.22000460 ENEL ENERGIE SA

401,37469244 MIDDLE WESTSRL
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SRL____________ _________________________  ■
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4482 Alte creanţe privind bugetul statului

4S3.BIOC 03 UTA Dividende de încasat de la Bloc 03 UTA

4S7 Dividende de plata

473 Decontări din operaţii In curs de clarificare
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• în concret, către Bloc 03 - S.R.L. se transferă:
- Capitaluri proprii în valoare de 3.479.979 lei, formate 

din capital social 91.000 lei, rezerve legale 18.200 lei, alte 
rezerve 21.785 lei, rezultat reportat 3.348.953 lei, rezultat 
(profit sau pierdere) 40 lei. Toate posturile de capitaluri 
proprii au fost împărţite proporţional cu capitalul social 
distribuit beneficiarelor.

- Imobilizări financiare în valoare de 908.056 lei, 
constând din acţiuni deţinute la Bloc 03 - S.R.L. şi 
Imotrust - S.A.

- Creanţe în valoare de 2.684.861 lei, toate în raport 
cu Bloc 03 - S .R .L., care urmează a se stinge prin 
confuziuneîn contabilitatea beneficiarei.

- Datorii în valoare de 200.000 lei, constând din 
dividende de plată.

- Conturi bancare în valoare de 87.062 lei.
• Toate celelalte conturi vor fi preluate de beneficiara 

Imotrust - S A.
- Capitaluri proprii în valoare de 344.174 lei, formate 

din capital social 9.000 lei, rezerve legale 1.800 lei, alte 
rezerve 2.155 lei, rezultat reportat 331.215 lei, rezultat 
(profit sau pierdere) 4 lei.

- Obiecte de inventar în valoare de 5.372 lei.
- Creanţe în valoare de 6.743 lei.
- Datorii comerciale în valoare de 31.053 lei.
- Sume în curs de decontare în valoare de 29.300 lei.
-Conturi bancare în valoare de 333.812 lei.
• Activele şi pasivele ieşite din societatea divizată se 

alipesc la societăţile beneficiare, fără a le modifica 
structura de acţionariat.

• Nu este cazul calculului ratei de schimb, întrucât nu 
se majorează capitalul social al beneficiarelor.

• întrucât capitalurile proprii preluate de la divizată nu 
majorează capitalurile sociale ale beneficiarelor, prima 
de divizare - definită la art. 15. lit. b) al. 5 din normele 
metodologice de aplicare ale OMF 897/2015 ca diferenţă 
între valoarea aportului rezultat din divizare şi valoarea

cu care a crescut capitalul social al societăţilor 
benefic iare - este egală cu valoarea contabilă  a 
capitalurilor proprii transferate, adică:

Prime de divizare V R E O -S .R .L  Ifriotrust-S.A.

3,824.152 3,479.979 344,174CAPITALURI

• în cazul beneficiarei Bloc 03 UTA - S.R.L., aceasta 
este în situaţia de a-şi prelua prin divizare propriile 
acţiuni. Conform art. 250 al. (3) lit. a) din Legea 31/90, 
aceste acţiuni proprii trebuie anulate, ceea ce duce la 
reducerea capitalului social al beneficiarei. Astfel, 
capitalul social al Bloc 03 UTA - S.R.L. se diminuează de 
la 19.619.800 lei la 18.888.850 lei, prin anularea 
acţiunilor în valoare de 730.950 lei deţinute de Vivalia 
Real Estate Development - S.R.L.

• Structura finală a asociaţilor Bloc 03 UTA - S.R.L. va 
fi următoarea: capitalul social în valoare de 18.888.850 
lei, constituit din 1.888.885 părţi sociale cu valoarea 
nominală de 10 lei, va fi deţinut integral de UTA - S.A.

• în cazul beneficiarei Imotnjst - S.A., capitalul social 
al acesteia rămâne neschimbat. Acţiunile deţinute de

I  p

societatea divizată Vivalia Real Estate Development - 
S.R.L. (în număr de 1.185.635, cu valoarea nominală de 
0,10 lei fiecare) vor fi preluate prin transfer direct de Bloc 
03 UTA - S.R.L., conform art. 499 Secţiunea 10 Capitolul 
7 Transferuri Directe Titlul VII Operaţiuni în legătură cu 
serviciile de depozitare şi registru din Codul 
Depozitarului Central - S.A.

Efectele divizării:
• Conform art. 5 din Anexa 1 la OMF 897/2015 şi în

conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1'') din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, fiecare societate va întocmi 
situaţii financiare cu ocazia divizării.

• Societăţile beneficiare vor prelua de la societatea 
divizată elementele de activ şi pasiv în aceleaşi conturi şi 
la aceleaşi valori, cu respectarea regimului contabil şi 
fiscal pe care le-ar fi avut în societatea iniţială dacă 
divizarea nu ar fi avut loc.

• Având în vedere că valoarea aportului net de 
divizare este egală cu valoarea activului net contabil, 
elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale societăţii divizate sunt scoase din evidenţa 
acesteia la valoarea existentă în contabilitate.

• Având în vedere că s-a folosit metoda activului net 
contabil, recunoaşterea în contabilitatea societăţilor 
beneficiare a elementelor de natura activelor şi pasivelor 
primite de la divizată se efectuează la valoarea contabilă 
brută, preluându-se distinct ajustările corespunzătoare, 
aşa cum sunt acestea evidenţiate în contabilitatea 
acesteia.

• Conform art. 32 al. (3) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, transferul efectuat în cadrul 
operaţiunii de divizare este tratat ca transfer neimpozabil 
pentru d iferenţa d in tre  preţul de piaţă al 
activelor/pasivelor transferate şi valoarea lor fiscală.

• Nu se acordă avantaje speciale fondatorilor şi nu 
este cazul drepturilor obligatarilor. Nu se acordă avantaje 
speciale experţilor şi membrilor organelor de conducere 
şi control ale societăţilor implicate. Nu se acordă drepturi 
speciale de ţină torilo r de acţiun i/părţi sociale ale 
societăţilor participante şi nu este cazul altor valori 
mobiliare emise. Nu există plăţi în numerar pentru 
acţionari/asociaţi în cadrul acestei operaţiuni, în sensul 
art'. 238 al. (2) lit. a din Legea 31/90.

• Predarea acţiunilor se realizează la data înregistrării 
divizării la ORC. Acţionarii societăţilor beneficiare îşi 
intră în drepturi, inclusiv în ceea ce priveşte dividendele, 
în momentul înregistrării divizării la ORC în baza



operaţiunii.
• Data finală a divizării va fi decisă în AGEA finală de HOTAR

aprobare a fuziunii. 3 adunâ
• După înregistrarea divizării, societăţile beneficiare Subsemnatele

vor notifica partenerii de afaceri, terţii, instituţiile abilitate, k iRATA în calitate 
organele administrative şi orice alte părţi interesate î ĝ g p
despre preluarea activelor, drepturilor, pasivelor şi 235 din Legea nr. 
obligaţiilor transferate de societăţile absorbite, lichidarea societăl
Tranzacţiile de orice natură cu activele şi pasivele începând cu data d
participantelor se consideră, din punct de vedere Declarăm pe p 
contabil, ca aparţinând societăţilor beneficiare începând înregistrează dator 
cu luna imediat următoare datei de referinţă a divizării. încheiată şi s«

• Conform art. 3, al. (2) din OMF 897/2015, societatea exemplare originak 
beneficiară Imotrust - S.A. va răspunde de păstrarea şi (77/6,553,869) 
arhivarea documentelor justificative, ale registrelor de
contabilitate şi ale arhivelor. Societati

• Acţionarii, de comun acord, au hotărât să renunţe la 
examinarea proiectului de divizare de către experţi
conform  art. 243^ al. (5), la raportu l deta lia t al Oficiul Registru

1 I I ■ Alba notifică, în COIadministratorilor prevăzut la al. (1) st comunicarea 
■  ̂ ^ {5} din Legea nr. 3informaţiilor prevăzute la al. (4) conform art. 243^ al. (5), , .’ completările ulterif
respectiv la întocmirea situaţiilor financiare intermediare , , .^ ’ actului constitutiv £
conform art. 244 alin. (2) din Legea 31/1990. - S R L  cu sediul î

• Toate elementele şi consideraţiile legate de Bloc 03 21 bloc CB2 a|
UTA- S.R.L. se referă implicit şi la succesoarea de drept J1/684/200
a acesteia, în cazul în care va fi demarat procesul de ROONRC.J01/6E 
absorbire prin fuziune a beneficiarei înainte de finalizarea 26115098, care £ 
prezentei operaţiuni. 17.05.2021.

(76/6.562.350) (78/6.554.887)
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ii generale a asociaţilor 

DUMITRESCU CRISTINA şi BUŞU 
de asociate, am hotărât următoarele: 
evederilor art. 227 alin. 1 lit. d şi art. 
31/1990, am hotărât dizolvarea şi 

KIMA DERATO- CLEAN - S.R.L., 
; 18.01.2021.
cpria râspundere că societatea nu 
către buget şi către terţi, 

mnată astăzi, 18 .01 .2021 , în trei 
, sub semnătură privată.

a S O LM ED  ECO - S .R .L .

NOTIFICARE

li Comerţului de pe lângă Tribunalul 
fermitate cu prevederile art. 204 alin. 
/1990, republicată, cu modificările şi 
are, depunerea textului actualizat al 
societăţii comerciale SOLMED ECO 
municipiul Alba lulia, str. Vlad Ţepeş 

. 2, CAM. 3, judeţul Alba, înregistrată 
I, identificator unic la nivel european 
f/2009, cod unic de înregistrare 
fost înregistrat sub nr. 14644 din
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