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Societatea DOLCE AMON FILUTKI - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8.03.2021 a A.G.A.

Noi asociaţii:
1. Melhem Amer, născut la data de 1.06.1965 în 

Liban, localitatea El Kobbe, domiciliat în Bucureşti, str. 
Turturelelor nr. 11B, bl. A, et. 6, ap. A65, sectorul 3, 
Identificat cu C.l. seria RT nr. 844331, eliberată de 
SPCEP, sect. 3 la data de 9.01.2013, CNP 
1650601400573, în calitate de asociat şi administrator.

2. Hiba Chami, născut la data de 26.08.1989 în Liban, 
dom iciliat în Liban cu reşedinţa în mun. Titu, jud. 
Dâmboviţa, str. Gării nr. 44bis, posesor al permisului de 
şedere seria RO nr. 041368, emis de autorităţile din 
Dâmboviţa la data de 23.03.2016, CNP 8890826400020 
şi paşaportu l emis de auto rită ţile  din Liban nr. 
RL2522003 în calitate de asociat.

3. El Imade Khaled, născut la data de 14.10.1976 în 
Liban, Tripoli domiciliat Tripoli, str. El Haram, bloc Taleb, 
et. 4 Liban, iden tifica t cu paşaportu l tip P nr. 
L R 017216 0 /25 .11 .2016  valabil până la data de
25.11.2021, eliberată de autorităţile din Liban în calitate 
de administrator am hotărât următoarele:

Art. 1. Se va schimbă sediul social şi va fi situat în 
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 188-190, sectorul 4.

Art. 2. Se va schimbă denumirea societăţii din 
DOBRITA DULCE - S.R.L. în DOLCE AMON FILUTKI - 
S.R.L., cf. rezervare denumire nr. 5792/01.03.2021.
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Art. 3, Se schimbă obiectul principal de activitate în 
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale.

Restul p revederilo r Actulu i C onstitu tiv  rămân 
neschimbate.

Redactat în 4 exemplare originale, azi, data de
8.03.2021.

(1/6.473.421)

Societatea RUA - SOCIAL APP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/18.04.2021

a adunării generale a asociaţilor 

BORŞAN DORU JUNIOR, domiciliat în Tg.-Mureş, 
str, Vulcan nr. 18, ap. 1, jud. Mureş având C.l. seria ZS 
nr. 077573 CNP 5010208260034,

DUA AG - S.A., persoană juridică eleveţiană, cu sediul 
în Zurich 8050, str. Leutchenbachstrasse nr. 95, Elveţia, 
având nr. firma CHE 361,938.629 nr. registru comercial 
CH-020.3.047.763-8, reprezentată prin ASANI VALON în 
unanimitate de voturi hotărăsc:

Art. 1. Asociatul BORŞAN DORU JU N IO R  
cesionează toate cele 32 de părţi sociale în valoare de 10 
lei fiecare, reprezentând 80% din capitalul social către 
SC RUA-O N LIN E C O U N TR Y  - S .A ., având 
J26/513/2021 şi CUI 43971210.

(2/6.534.317)



DECIZIA NR. 1/18.04.2021 

a asociatului unic

BORŞAN ANDRADA lOHANA. domiciliată în Tg.- 
Mureş, str. Vulcan nr. 18, ap. 1, jud. Mureş, identificată cu
C.l. seria ZS nr. 016113, eliberată de SPCLEP Tg.-Mureş 
la data de 04.12.2017, CNP 2960310260018 în calitate 
de asociat unic la RUA-SOCIAL MALL - S.R.L., având 
J26/175/2018 şi CUI 38819801, decide:

Art. 1. Asociatul BORŞAN ANDRADA lOHANA  
cesionează toate părţile sociale deţinute în favoarea 
subscrisei SC RUA-ONLINE COUNTRY - S.A. având 
J26/513/2021 şi CUI 43971210.

(3/6.534.319)

Societatea GUARDO A.M. TRADING - 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 
GUARDO A.M. TRADING - S.A., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 3, Bulevardul Unirii nr. 70, camera nr. 2, bloc 14, 
scara 1, etaj 8, ap. 30, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/8848/1996, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/8848/1996, cod unic de înregistrare 
8887120, care a fost înregistrat sub nr. 171302 din
22.04.2021,

(4/6.535.261)

Societatea
ASCENT PROJECT DEVELOPMENT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR, 1/08.04.2021

a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii
ASCENT PROJECT DEVELOPMENT - S.R.L.

Adunarea Generală a Societăţii ASCENT PROJECT 
DEVELOPMENT - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 
sectorul 2, str. Mântuleasa nr. 15, Corpul A, etaj 2, cam. 
1, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/23607/2007, CUI 18288888 (denumită în 
continuare „Societatea”), întrunită la sediul Societăţii în 
data de 08.04.2021, în prezenta asociaţilor săi, şi anume:

Cristea Adela Camelia, cetăţean român, născută la 
data de 08.03.1974 în localitatea Arad, România,

Societatea RUA-SOCIAL MALL - S.R.L. domiciliată în localitatea Arad, str. Milan Tabacovici nr. 
72, jud. Arad, identificată cu C.l. seria AR nr. 662335, 
eliberată de SPCLEP Arad la data de 12.03.2014, CNP 
2740308023610,

Chişcan Marcel-loan, cetăţean român, născut la data 
de 20.01.1968, în localitatea Arad, Judeţul Arad, cu 
domiciliul în loc. Arad, jud. Arad, Str. Micşunelelor nr. 
11 A, identificat cu CI seria AR nr. 709526, eliberată de 
SPCLEP Arad la data de 26 .0 1 .2 0 1 5 , CNP  
1680120020021,

şi
Spyrou George, cetăţean cipriot, născut la data de 

21.01.1954, în localitatea Limassol, Cipru, domiciliat în
Limassol, Cipru, Chrysanthou Mylona nr. 5, identificat 
prin carte de identitate seria 460981, eliberată la data de
16.06.2016, de către autorităţile Republicii Cipru,

constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi 
statu tare  re feritoare  la convocarea şi prezenţa 
asocia ţilo r, cu unanim ita te  de voturi, a hotărât 
următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului social al Societăţii de la 
adresa Bucureşti, sectorul 2, str. Mântuleasa nr. 15, 
Corpul A, etaj 2, cam. 1, la adresa Bucureşti, sectorul 1, 
str, Ştirbei Vodă nr. 129, parter, ap. 1.

Art. 2. Actul constitutiv ai Societăţii se modifică 
corespunzător celor decise mat sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată şi semnată astăzi,
08.04.2021, în 4 (patru) exemplare originale, 

(5/6.535.274)

Societatea
ASCENT PROJECT DEVELOPMENT - 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 
ASCENT PROJECT DEVELOPMENT - S.R.L, cu sediul 
în Bucureşti, sectcruJ 1, strada Ştirbei Vodă nr. 129, 
parter, ap. 1, înregistrată sub nr. J40/23607/2007, 
identificator unic ia nivei european  
ROONRC.J40/23607/2007, cod unic de înregistrare 
18288888, care a fost înregistrat sub nr. 171991 din
22.04.2021.

(6/6.535.275)



Societatea C.D.S. - CORDIA DEVELOPMENT 
SERVICE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registmiui 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 
C.D.S. - CORDIA DEVELOPMENT SERVICE - S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 1, Bulevardul Primăverii nr. 
19-21, birou, scara B, etaj 1, înregistrată sub nr. 
J40/15769/2015, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/15769/2015, cod unic de înregistrare 
35362631, care a fost înregistrat sub nr. 173782 din
26.04.2021.

(7/6.535.320)

Societatea GOVORA DEVELOPMENT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/06.04,2021

a asociaţilor societăţii 
GOVORA DEVELOPMENT - S.R.L

Asociaţii societăţii GOVORA DEVELOPMENT - 
S.R.L. (numită în continuare „Societatea”):

ANYFANTIS ANTONIOS, cetăţean elen, născut la 
data de 06/12/1959 în Livadeia, Grecia, cu reşedinţa în 
Unterden Eichen 132 Berlin 12203 Germany, posesor al 
paşaportului seria/nr. AN 4936868 eliberat la data de 
21/04/2017 de autorităţile elene, valid până la 20.04,202, 
şi

KOLIOPOULOS lOANNIS, cetăţean elen, născut la 
data de 12.12.1981 în Tripoli, Grecia, cu reşedinţa în 
Argyroupoleos 67, Atena, 16451, Grecia, identificat cu 
paşaportul seria/nr; AN 3257855, eliberat de autorităţile 
elene la data de 27.10.2016, valid până la 26,10.2021, 
reprezentând 100% capitalul social, s-au întrunit la sediul 
soc ie tă ţii astăzi, 06.04.2021, având cvorum ul, 
convocarea, condiţiile de validitate asigurate conform cu 
reglementările legale şi actul constitutiv al societăţii, au 
decis în unanimitate următoarele;

1. Schimbarea sediu lu i socia l al soc ie tă ţii la 
următoarea adresă; România, Bucureşti, sectorul 2, str. 
Grigore lonescu nr. 63, bl. T73, sc. 2, et. 4, ap. 42, 
camera 1.

2. Se prelungeşte mandatul adm inistratorilor 
ANYFANTIS ANTONIOS şl KOLIOPOULOS lOANNIS 
pentru o perioadă nelimitată.

Prezenta întâlnire se încheie urmând ca hotărârea să 
fie întocmită şi semnată.

(8/6.535.333)

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 
G O VO RA DEVELO PM EN T - S .R .L ., cu sediul în  
Bucureşti, sectorul 2, strada Grigore lonescu nr. 63, 
camera 1, bloc T73, scara 2, etaj 4, ap. 42, înregistrată 
sub nr. J40/15734/2006, identificator unic la nivel 
european RO O N R C .J40/15734/2006, cod unic de 
înregistrare 19074777, care a fost înregistrat sub nr. 
174101 din 26.04 2021.

(9/6.535.334)

Societatea MATTEO GRUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/23.04.2021

a adunării generale a asociaţilor

Subsemnaţii, Firuţi Dorin-Laurian, cetăţean român, 
legitimat cu Cartea de Identitate seria IF nr. 576980, 
emisă de S.P.C.L.E.P. Snagov la data de 20.09.2017, 
C.N.P. 1670902434599, şi

Firuţi Ana, cetăţean român, legitimată cu Cartea de 
Identitate seria IF nr. 627630, emisă de S.P.C.L.E.P. 
Snagov la data de 12.09.2018, C.N.P. 2930602460064, 
ambii cu domiciliul în satul Snagov, comuna Snagov, Int. 
Magnoliilor nr. 80A, judeţul Ilfov, asociaţi ai Societăţii 
Comerciale MATTEO GRUP - S.R.L., deţinând împreună 
întregul capital social:

a. Firuţi Dorin-Laurian - 569 părţi sociale a 300 lei 
fiecare, în valoare totală de 170.700 lei, reprezentând 
94,99%% din capitalul social;

b. Firuţi Ana - 30 părţi sociale a 300 lei fiecare, în 
valoare totală de 9.000 lei, reprezentând 5,01% din 
capitalul social, am hotărât cu unanimitate de voturi:

1. Se modifică adresa punctului de lucru - Unitatea 
E l5 din Centrul Comercial Shopping City Târgu Mureş, 
din: „Târgu Mureş, Calea Sighişoarei, FN, judeţul Mureş", 
în: „Târgu Mureş, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 242, judeţul 
Mureş”.

Punctul de lucru sus-menţionat va fi identificat ca fiind: 
Unitatea E15 din Centrul Comercial Shopping City Târgu 
Mureş, situat în Târgu Mureş, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 
242, Judeţul Mureş.

Redactată şi semnată în 2 (două) exemplare, astăzi,
23.04.2021.

(10/6.535.353)

Societatea GOVORA DEVELOPMENT - 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 
MATTEO GRUP - S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 
3, str. Anastasie Panu nr. 36, bloc A16, scara 1, etaj 2, ap. 
10, înregistrată sub nr. J40/9790/2004, identificator unic 
la nivel european ROONRC.J40/9790/2004, cod unic de 
înregistrare 16517985, care a fost înregistrat sub nr. 
174463 din 26.04.2021.

(11/6.535.354)

Societatea JAVAHER FASHION - 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 
JAVAHER FASHION - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sector 6, aleea Poiana Mare nr. 8, parter, camera 1, bloc 
B9, scara 2, ap. 21, înregistrată sub nr. J40/11341/2020, 
ide n tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/11341/2020, cod unic de înregistrare 
43026985, care a fost înregistrat sub nr. 174636 din
26.04.2021.

(12/6.535.369)

Societatea DARE AGENCY - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/23.04.2021

Subsem naţii, ISOFACHE CIPRIAN-MARCEL. 
domiciliat în Bucureşti, str. Măicăneşti nr. 49-51, Corp 1, 
et. 2, ap. 16, sectorul 1, identificat cu C.l. seria RX nr. 
541524, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de
29.07.2014, CNP 1790925151772, şi GHEORGHE 
ELENA, domiciliată în Bucureşti, Str. Baicului nr. 1, bl. 
401A, SC. 2, et. 2, Corp 1, et. 2, ap. 77, sectorul 2, 
identificată cu C.l. seria RD nr. 817833, eliberat de 
SPC EP sectorul 2, la data de 31 .0 8 .2 0 1 2 , CNP  
2780928090048, în calitate de asociaţi ai Societăţii 
DARE AGENCY - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Măicăneşti nr. 49-51, Corp 1, et. 2, ap. 16, sectorul 1, 
înregistrată la ORCTB sub nr. J/40/12150/2014, CUI 
33712021, am hotărât astfel:

Societatea MATTEO GRUP - S.R.L. Art. 1. GHEORGHE ELENA se retrage din societate şi 
cesionează participarea sa la capitalul social compusă 
din 49 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, asociatului 
ISOFACHE CIPRIAN-MARCEL. Cesionarul a achitat 
cedentei contravaloarea părţilor sociale cesionate la data 
semnării prezentei.

Art. 2. Urmare a cesiunii, capitalul social în valoare de
1.000 lei în numerar, compus din 100 părţi sociale în 
valoare de 10 lei fiecare, este deţinut integral de asociatul 
unic ISOFACHE CIPRIAN-MARCEL, care are un aport 
de 100% la capitalul social precum şi la beneficii şi 
pierderi.

Art. 3. GHEORGHE ELENA se retrage din funcţia de 
administrator şi în consecinţă societatea are un singur
adm inistrator, pe asociatul ISOFACHE CIPRIAN- 
MARCEL cu puteri depline şi durată nelim itată a 
mandatului.

Art. 4. Prezenta modifică art. 1, 7 şi 15.6 din Actul 
constitutiv, care în rest rămâne acelaşi.

(13/6.535.374)

Societatea DARE AGENCY - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe iângă 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 
DARE AGENCY - S.R.L,, cu sediul în Bucureşti, sectorul 
1, Strada Măicăneşti nr. 49-51, Corp 1, etaj 2, ap. 16, 
înregistrată sub nr. J40/12150/2014, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/12150/2014, cod unic de 
înregistrare 33712021, care a fost înregistrat sub nr. 
174672 din 26.04.2021.

(14/6.535.375)

Societatea ACEM EDIFICIUM - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/19.04.2021

Subsemnatul, BUDURU EMILIAN, dom iciliat în 
Bucureşti, Str. Baciului nr, 4, bl. 9, sc. 4, et, 8, ap, 152, 
sectorul 5, legitimat cu CI seria RK nr. 458924 eliberată 
de SPCEP sectorul 5 la data de 15.11.2019, CNP  
1631125400301, în calitate de asociat unic al Societăţii 
ACEM EDIFICIUM - S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. 
Amurgului nr. 26, bloc P5, sc. A, ap. 12, sectorul 5, nr. 
ORCTB: J/40/6469/2021, CUI 44082029, am decis 
modificarea actului constitutiv, astfel:



Art. 1 Se completează obiectul secundar de activitate 
al societăţii cu următoarea activitate: Cod CAEN: 8130 - 
Activităţi de întreţinere peisagistică.

Art. 2 Prezenta decizie modifică art. 10 al actului 
constitutiv al societăţii, restul clauzelor rămânând 

aceleaşi.

(15/6.535.382)

Societatea ACEM EDIFICIUM - 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 
ACEM EDIFICIUM - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 5, Strada AMURGULUI nr. 26, bloc P5, scara A, 
ap. 12, înregistrată sub nr. J40/6469/2021, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/6469/2021, cod 
unic de înregistrare 44082029, care a fost înregistrat sub 
nr. 174717 din 26.04.2021.

(16/6.535.383)

Societatea TEHNOROM GRUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 22.04.2021 
a A.G.A.

CĂPÂŢÂNA ALEXE-ViOREL, cetăţean român, CNP 
1480804400087, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 3, 
str. Negoiu nr. 4, bl. D 16, sc. B, et. 2, ap. 25, legitimat cu 
CI seria RR nr. 351110, eliberată de Secţia 12, la data de 
23.12.2004,

CĂPĂŢÎNĂ MIHAI-CRISTIAN, cetăţean român. CNP 
1800819420064, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. 
Negoiu nr. 4, bl. D l6, sc. B, et. 2, ap. 25, legitimat cu CI 
seria RD nr. 742232, eliberată de SPCEP S3 la data de
15.02.2011,

în calitate de asociaţi, au hotărât următoarele:
- în tem eiul art. 6 din Statutul Societăţii şi al 

Contractului de Cesiune din data de 22 .04 .2021, 
asociatul CĂPĂŢÂNĂ ALEXE-VIOREL cedează către 

asociatul CĂPÂŢÎNÂ MIHAI-CRISTIAN, 12 părţi sociale 

în valoare de 120 lei, pierzând astfel calitatea de asociat.

- Ca urmare a acestei cesiuni de părţi sociale, capitalul 
social total va fi de 200 lei, împărţit în 20 de părţi sociale 
cu o valoare nominală de 10 lei, cu următoarea structură:

- CĂPĂŢÎNĂ MIHAI-CRISTIAN va deţine 20 de părţi 
sociale în valoare de 200 lei, reprezentând 100% 
capitalul social.

- Revocarea din funcţia de administrator a domnului 
CĂPĂŢÂNĂ ALEXE-VIOREL.

- Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 
nemodificate.

(17/6.535.388)

Societatea TEHNOROM GRUP - 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 
TEHNOROM GRUP - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 3, Str. Negelului nr. 4, bloc D l6, scara 2, etaj 2, 
ap. 25, înregistrată sub nr. J40/1435/2002, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/1435/2002, cod 
unic de înregistrare 14479591, care a fost înregistrat sub 
nr. 174865 din 26.04.2021.

(18/6.535.389)

Societatea GONDOLA CITY - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/21.04.2021

a adunării generale a asociaţilor 
GONDOLA CITY - S.R.L., cu sediul în Bucureşti,

str. Ankara nr. 3, et, 1, biroul nr. 3, sectorul 1, 
RC: J40/7889/2017, CUI 37655476, 

capital social: 3000 lei

Astăzi, 21.04.2021, noi asociaţii: la GONDOLA 
INVEST - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în 
Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 2C, sectorul 1, CUI 
17268440, RC: J40/3444/2005, reprezentată legal prin 
STAN DANIEL, HIGH SORTING - S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Undiţei nr. 1, et. 
2, ap. 6, sectorul 1, CUI 28896041, RC: J40/8871/2011, 
reprezentată legal de IVANCIU AUGUSTIN-EMANUEL, 
RISTAURANDOELITE - S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în corn. Gruiu, satul Siliştea 
Snagovului, str. Baza Sportivă nr. 10, tarlaua 55, 
parcelele 1685 şi 1686, camera 1, Jud. Ilfov, CUI



26475135, RC: J23/337/2010, reprezentată legal prin 
RADOI G IGEL-DAM IAN, şi IVANCIU AU G U STIN - 
EMANUEL, cu domiciliul în Bucureşti, Int. Undiţei nr. 1, 
et. 2, ap. 6, sectorul 1, posesor al C.l. seria RK nr. 
266622 , em isă de SPC EP Sector 1, la data de 
11.01.2019, CNP 1840808410151, am hotărât:

1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa: 
Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 2C, sectorul 1.

2. Schimbarea obiectului principal de activitate din 
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor în 
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management.

3. Extinderea obiectului de activitate cu:
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru 

evenimente
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
6420 Activităţi ale holdingurilor
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare 

proprii
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a 

opiniei publice
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 Alte Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

n.c.a.
Hotărârea adoptată şi implicit modificările rezultate 

respectă condiţiile prevăzute în Actul Constitutiv al 
societăţii precum şi cele ale legislaţiei fn vigoare.

(19/6.535.390)

Societatea GONDOLA CITY - 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 
GONDOLA CITY - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 
1, strada Ankara nr. 3, biroul nr. 3. etaj 1, înregistrată sub 
nr. J40/7889/2017, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/7889/2017, cod unic de înregistrare 
37655476, care a fost înregistrat sub nr. 175009 din
26.04.2021.

(20/6.535.391)

SOCIETATEA NAŢIONALA 
„NUCLEARELECTRICA” - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3/05.04.2021

a adunării generale ordinare a acţionarilor
Societatea Naţionala Nuclearelectrica - S.A.,

sediul social: Strada Polonă nr. 65, sectorul 1, 
010494, Bucureşti, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub numărul J40/7403/1998, 
cod unic de înregistrare RO 10874881

Astăzi, 05.04.2021, ora 10.00 acţionarii Societăţii 
Naţionale Nuclearelectrica - S.A. (denumită în continuare 
„Societatea” sau „SNN"), s-au întâlnit la prima convocare
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, ia Hotel 
Capital Piaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul 
lancu de Hunedoara nr, 54, sectorul 1, Bucureşti şedinţa 
AGOA fiind deschisă de către Preşedintele de şedinţă, dl 
Teodor Minodor Chirica, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie.

Având în vedere:
- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 875 din data 
de 03.03.2021, în ziarul „România Liberă” numărul 8826 
din data de 03.03.2021 şi pe adresa de internet a 
Societăţii:

- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 
1214 din data de 24.03.2021, în ziarul „România Liberă” 
numărul 8841 din data de 24.03.2021 şi pe adresa de 
internet a Societăţii;

- Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare 
(„Actul Constitutiv”);

- Prevederile legale aplicabile;
Preşedintele de şedinţă constată că la deschiderea 

lucrărilor, şedinţa AGOA este legală şi statutară, 27 
acţionari sunt prezenţi sau reprezentaţi, deţinând un 
număr de 268.111.627 acţiuni, reprezentând 88,88349% 
din capitalul social subscris şi vărsat, reprezentând 
88,88349% din totalul d repturilo r de vot. Cerinţa 
cvorumului este îndeplinită în conformitate cu prevederile 
art. 16 din Actul Constitutiv şi ale art. 112 alin. (1) din 
Legea societăţilor nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990"). 
Preşedintele de şedinţă constată că AGOA este statutară 
şi legal constituită şi poate adopta hotărâri în mod valabil 
cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

în urma dezbaterilor, acţionarii Societarii hotărăsc 
următoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor



Actualizată conform ordinii de zi completate în 
conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 
31/1990, acţionarii SNN aleg drept secretar de şedinţă al 
AGOApe dl Romeo Susanu, iar Societatea desemnează 
pe Cristina Bacaintan şi Saida Ismail drept secretari 
tehnici ai AGOA.

în prezenţa acţionarilor, reprezentând 88,88349% din 
capitalul social şi 88,88349% din totalul drepturilor de vot, 
prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi, 
reprezentând 100% totalul voturilor deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, în conformitate cu prevederile 
art. 16 din Actul Constitutiv şi art. 112 alin. 1 din Legea nr. 
31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum
urmează:

-268.111.627 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotrivă"
- 0 voturi „abţinere”
- 0 voturi „neexprimate”.
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
2. Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului 

Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.
în prezenţa acţionarilor, reprezentând 88,88349% din 

capitalul social şi 88,88349% din totalul drepturilor de vot, 
prezentul punct este adoptat cu 254.835.042 voturi, 
reprezentând 95,04811% din totalul voturilor deţinute de 
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, în conformitate cu 
prevederile art. 16 din Actul Constitutiv şi art. 112 alin. 1 
din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum 
urmează:

- 254.835.042 voturi „pentru”
-13.276.195 voturi „împotrivă”
- 390 voturi „abţinere”
- 0 voturi „neexprimate”.
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
3. Aprobarea datei de 21.04.2021 ca data de 

înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. {1) 
din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţa, respectiv data la care 
are loc identificarea acţionarilor care minează a beneficia 
de dividende sau de alte-drepturi, şi asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

în prezenţa acţionarilor, reprezentând 88,88349% din 
capitalul social şi 88,88349% din totalul drepturilor de vot, 
prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi, 
reprezentând 100%.

Actualizată conform ordinii de zi completate totalul 
voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, 
în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv 
şi art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum 
urmează:

- 268.111.627 voturi „pentru"
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abţinere”
- 0 voturi „neexprimate”.
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
4. Aprobarea datei de 20.04.2021 ca data „ex-date”, 

respectiv data anterioară datei de înregistrare la care 
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor 
societare se tranzacţioneazâ fără drepturile care derivă 
din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 
lit. I) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

în prezenţa acţionarilor, reprezentând 88,88349% din 
capitalul social şi 88,88349% din totalul drepturilor de vot, 
prezentul punct este adoptat cu 268,111.627 voturi, 
reprezentând 100% totalul voturilor deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, în conformitate cu prevederile 
art. 16 din Actul Constitutiv şi art. 112 alin. 1 din Legea nr. 
31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum 
urmează:

- 268.111,627 voturi „pentru"
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abţinere”
- 0 voturi „neexprimate”.
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
5. îm putern ic irea P reşedintelu i C onsiliu lu i de 

Administraţie pentru a semna în numele acţionarilor 
hotărârile AGOA şi orice alte documente în legătură cu 
acestea şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate 
cerute de lege pentru înregistrarea şi ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalităţile de 
pub licare şi în reg is tra re  a acestora la Registrul 
Comerţului sau orice alta instituţie publică. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie poate delega toate sau o 
parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane 
competente pentru a îndeplini acest mandat.

în prezenţa acţionarilor, reprezentând 88,88349% din 
capitalul social şi 88,88349% din totalul drepturilor de vot, 
prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi, 
reprezentând 100%.

Actualizată conform ordinii de zi completate totalul 
voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, 
în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv 
şi art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum 
urmează:

- 268.111.627 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotrivă”



- o voturi „abţinere”
- 0 voturi „neexprimate”.
Au fost anulate un număr de 0 voturi.

(21/6.535.393)

SOCIETATEA NAŢIONALA 
„NUCLEARELECTRICA” - 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 
SOCIETATEA NAŢIONALA „NUCLEARELECTRICA” - 
S.A., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, str. Polonă nr. 65, 
înregistrată sub nr. J40/7403/1998, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/7403/1998, cod unic de 
înregistrare 10874881, care a fost înregistrat sub nr. 
175092 din 26.04.2021.

(22/6.535.394)

Societatea JVTI ENGINEERING - S.R.L.

DECIZIA NR. 1 

din data de 08.04.2021
a asociatului unic al JVTI ENGINEERING  ̂ S.R.L. 
cu sediul în Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 37, parter, 

camera 2, sectorul 4, înmatriculată la RC 
sub nr. J40/756/2016, având CUI 35463709

Prezenţi: 1 - 100% capita lu l social: GANGEMI 
GIUSEPPE, cetăţean italian, cu reşedinţa în România, 
Str. Ghiozdanului nr. 22A, sc. A, ap. A42, sectorul 1, 
identificat cu Certificatul de înregistrare nr. ROU 0147368 
emis de I.G.I. - Bucureşti valabil de la 25.06.2020 -
10. 12.2022

Absenţi: -
Adunarea generală a avut loc la sediul soda! al 

societăţii. Ordinea de zi:
• Numire administrator;
• Reform ulare d ispoz. Art. 9 alin. 3 ,4 ,5 ,6  Act 

constitutiv.
1. S-a decis numirea unui administrator în persoana 

dnei DE NAPOLI GIUSY, cetăţean italian, născut la data 
de 01.09.1973, Italia, cu reşedinţa în Bucureşti. Intr. 
învingătorilor nr. 27B, sectorul 3, identificată cu 
certificatul de înregistrare nr. ROU 0116117 emis de I.G.I. 
- Bucureşti valabil de la 07.12.2017 - 06.12.2022 şi cu 
paşaport Tip P nr. YA 7312298 eliberat de autorităţile 
italiene la data de 20.02.2015.

Durata mandatului este nelimitată.
2. S-a decis reformularea dispoziţiilor Art. 9 alin. 

3,4,5,6 din Actul Constitutiv:
„Administratorii au puteri depline în reprezentarea 

Societăţii şi vor angaja Societatea îh realizarea obiectului 
său de activitate prin semnătură individuală.

Administratorii pot transm ite dreptul lor de 
reprezentare a societăţii către terţe persoane.

Administratorii pot demisiona numai după depunerea 
bilanţului şi cu un preaviz de 3 luni.

Administratorii pot avea dreptul la o indemnizaţie care 
va fî stabilită de adunarea generală a asociaţilor. Ei au 
dreptul la rambursarea cheltuielilor de reprezentare şi 
deplasare."

(23/6.535.395)

Societatea JVTI ENGINEERING - 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 
JVTI ENGINEERING - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, Bulevardul Mărăşeşti nr. 37, parter, camera 2, 
înregistrată sub nr. J40/756/2016, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/756/2016, cod unic de 
înregistrare 35463709, care a fost înregistrat sub nr. 
175116 din 26.04.2021.

(24/6.535.396)

Societatea DERTOUR Remania - 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 Societăţii Comerciale 
DERTOUR Romania - S.R.L,, cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, Strada Remvlerii nr. 3-5, mezanin, camera nr. 
14 şi camera nr. 15, înregistrată sub nr. J40/2583/2004, 
identificator unic la nivel european  
ROONRC.J40/2583/2004, cod unic de înregistrare 
16158920, care a fost înregistrat sub nr. 175149 din
26.04.2021.

(25/6.535.402)



HOTĂRÂRE 

din 20.04.2021
a adunării generale a asociaţiior

Subsemnaţii,
BALTA FLORIAN, născut ia 13.04.1962 în Bucureşti, 

domiciliat în Bucureşti, str. Carol Knappe nr 63, sectorul 
1, identificat cu CI/RR/874350 emisă de SPCEP Sectorul 
1 la 06.01.2012, C N P 1620413400126, şi BALTA IRINEL, 
născută la 22.11.1962 în Bucureşti, domiciliată în 
Bucureşti, str. Carol Knappe nr. 63, sectorul 1, identificată 
cu C I/R K /150098 emisă de SPCEP Sectorul 1 la
26 .06 .2018, CNP 2621122400075, asociaţi la SC 
RETINA OPTICS - S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sectorul 
1, str. Carol Knappe nr. 6 3, total suprafaţă 18,2 mp, 
J40/1634/29.01.2007, C.U.I. 20828149, hotărâm:

Se completează obiectul de activitate al societăţii cu 
activităţile prevăzute la CAEN 8690 - Alte activităţi 
referitoare la sănătatea umană.

Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân 
neschimbate.

(26/6.535.415)

Societatea RETINA OPTICS - 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 
RETINA OPTICS - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Sectorul 1, str. Carol Knappe nr. 63, total suprafaţa 18,2 
mp. înregistrată sub nr. J40/1634/2007, identificator unic 
la nivei european ROONRC.J40/1634/2007, cod unic de 
înregistrare 20828149, care a fost înregistrat sub nr. 
175331 din 26.04.2021.

(27/6.535.416)

Societatea SMART POWERTECH - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/20.04.2021

a adunării generale a asociaţilor 
S.C. SMART POWERTECH - S.R.L.

(J40/2782/2009, CUI 25216590, sediul în 
Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 49-51, 

etaj 1, ap. 4, sectorul 3)

Societatea RETINA OPTICS - S.R.L.

Subsemnaţii:
Khadem Mokhioss I. Khadem, cetăţean român, sex

masculin, căsătorit, născut la data de 1.08.1966 în Irak,

Babei, domiciliat în Bucureşti, bd. luliu Maniu nr. 6C, bloc 
C5, SC. A, ap. 8, sectorul 6, posesor al CI seria RK nr. 
393084 eliberată de S.P.C.E.P. sectorul 6 la data de
2.08.2019, CNP 1660801400122,

Al-Shuwaili Younis Mahdi Majthab, cetăţean irakian, 
sex masculin, căsătorit, născut la data de 1.07.1966 în 
Irak, Thi-Qar, domiciliat în Irak, cu reşedinţa în România, 
mun. Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 49-51, ap. 4, 
sectorul 3, posesor al permisului unic nr. 000011872 emis 
de autorităţile din Bucureşti la data de 2.03.2021, CNP 
7660701400090,

Alsayool Salam H. Hassan, cetăţean irakian, sex 
masculin, căsătorit, născut la data de 2.01.1965 în Irak, 
Thi-Qar, domiciliat în Irak, cu reşedinţa în România, mun.
Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 49-51, ap. 4, sedorui 3, 
posesor al perm isului unic RO 0549388 emis de 
autorităţile din Bucureşti la data de 2.09.2019, CNP 
7650102400050,

în calitate de asociaţi ai S.C. SMART POWERTECH - 
S.R.L., am hotărât următoarele:

Art. 1. A!-Shuwailt Younis Mahdi Majthab cedează diui 
Alsayoo! Salam H. Hassan 456102 părţi sociale x 10 lei = 
4561020 lei. în urma cesiunii capitalul social total este de 
457020 părţi sociale a 10 lei fiecare, astfel:

- Alsayool Salam H. Hassan - 4.564.080 lei, din care 
4.080 lei num erar şi 1.000.000 Euro numerar 
(echivalentul a 4.560.000 lei, 1 Euro = 4,56 Lei), divizat în 
456.408 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, numerotate de 
la 1 la 456.408;

- Khadem Mokhioss I. Khadem - 3.060 lei numerar, 
d ivizat în 306 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, 
numerotate de la 456.409 ia 456.714;

- Al-Shuwaili Younis Mahdi Majthab - 3.060 lei 
numerar, divizat în 306 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, 
numerotate de la 456.715 la 457.020.

Beneficiile şi pierderile societăţii se repartizează 
astfel: Alsayool Salam H. Hassan - 99,866%; Khadem 
Mokhioss I. Khadem - 0,067%; Al-Shuwaili Younis Mahdi 
Majthab - 0,067%,

Art. 2 Actul Constitutiv al societăţii se va actualiza cu 
prevederile prezentei hotărâri.

(28/6.535.431)

Societatea SMART POWERTECH - 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



SMART POWERTECH - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 3, Sstrada Aristide Pascal nr. 49-51, etaj 1, ap. 4, 
înregistrată sub nr. J40/2782/2009, identificator unic ia 
nivei european ROONRC.J40/2782/2009, cod unic de 
înregistrare 25216590, care a fost înregistrat sub nr. 
175462 din 26.04.2021.

(29/6.535.432)

Societatea ROMFARMACHIM - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 85/15.04.2021

a adunării generaie ordinare a acţionarilor 
ROMFARMACHiM - S.A.

Adunarea G enerală O rdinară a A cţiona rilo r 
ROMFARMACHIM - S.A., convocată în baza anunţurilor 
publicate în Monitorul Oficial al României, ziarul România 
Liberă şi legal constituită la prima convocare conform art. 
112 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, rep., cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art. 16 pct. 4, 
ipot. 1 din actul constitutiv al societăţii, la sediul societăţii 
din Bucureşti, intrarea Costache Negri nr. 11, sectorul 5, 
ora 14.00, prin votul acţionarilor reprezentând 67,82% 
din capitalul social, luând în discuţie subiectele prevăzute 
în ordinea de zi, hotărăşte:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie al 
societăţii asupra situaţiei financiare a anului 2020, 
precum şi a executării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020.

2. Aprobarea rapoartelor de audit extern şi audit intern 
privind situaţia financiară a anului 2020.

3. Aprobarea situaţiei financiare ce conţine bilanţul 
contabil şi contul de profit şi pierdere aferent anului 2020.

4. Aprobarea reportării pierderii financiare rezultate în 
valoare de 260.138 lei.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021.

7. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de
3.000.000 lei pentru o perioadă de 1 an, contractată !a 
CEC Bank şi contractarea unei noi linii de credit fără a 
depăşi plafonul de 7.000.000 lei la CEC Bank.

8. Aprobarea prelungirii garanţiilor deja constituite:
a. Garanţie reală imobiliară de rang I asupra imobilului 

teren intravilan în suprafaţă de 35.870 mp din acte şi 
35.663 mp suprafaţă măsurată şi construcţiilor C4-C12, 
C14-C34, înscrise în Cartea Funciară a ANCPI Prahova 
sub nr. 125754 cu număr cadastral/top 125754,125754- 
C4 până la C I 2 şi, respectiv, C14 până la C34, intabulat

în CF nr. 125754, proprietatea ROMFARMACHIM - S.A. 
situate în Ploieşti, str. Văleni nr. 141, jud. Prahova;

b. Garanţie reală mobiliară de rang I asupra stocurilor 
de marfâ/materii prime - produse farmaceutice aflate în 
proprietatea Romfarmachim - S.A. şi situate în Ploieşti;

c. Garanţie reală mobiliară asupra conturilor curente 
ale Romfarmachim - S.A. nr. R091 CECE B312 01RO 
N I88 4394, R052 CECE C001 9460 0649 0031, R044  
CECE B316 C1EU R379 5737, RO40 CECE B315 B8US 
D379 5742, deschise la Banca CEC Bank Unitatea Pilot 
Lipscani;

d. Garanţie reală mobiliară asupra creanţelor din 
contractele comerciale prezente şi viitoare încheiate cu 
principalii clienţi, precum şi orice alte contracte  
comerciale aflate în derulare acceptate de bancă
conform anexei prezentate de societate;

e. Garanţie asupra poliţei/poliţelor de asigurare 
aferente garanţiilor constituite.

9. Aprobarea realegerii auditorului financiar extern, 
reprezentat de societatea Arexim Audit - S.R.L. şi a 
auditorului financiar intern, reprezentat de societatea 
Audit Finantcont - S.R.L. pentru un mandat de 2 ani, 
începând cu data de 11.05.2021.

10. Aprobarea mandatarii reprezentanţilor legali ai 
societăţii pentru semnarea documentelor contractuale 
aferente prelungirii lin iilor de credit şi a garanţiilor 
aferente, respectiv: domnul Constantin Petroiu - Director 
General şi doamna Elena Chihaia - Director Economic.

11. Mandatarea domnului Constantin Petroiii - 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director 
General al societăţii să semneze în numele societăţii şi 
pentru societate actele necesare şi să efectueze 
demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

(30/6.535.433)

Societatea JULINSKY IMOBILIARE - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/22.04.2021 

a asociatului unic
al JULINSKY IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în 

Bucureşti, sectorul 3, Aleea Barajul Sadului nr. 1, 
bl, N5, SC. 1, et. 1, ap. 10, camera nr. 2,

nr. de înreg. la O.R.C. - T.B. J40/2944/2020, 
C.U.I. 42334987

Subsemnatul, PLEŞA NICOLAE-RÂZVAN, cetăţean 
român, născut la data de 31.03.1988 în mun. Blaj, jud. 
Alba, dom iciliat în oraşul Popeşti-Leordeni, str. 
Pavlichieni nr. 38, posesor al CI seria IF nr. 446698 
eliberată de SPCLEP Popeşti-Leordeni la data de
03.03.2015, CNP 1880331011841, în calitate de asociat 
unic şi administrator, am hotărât:



Art. 1. Schimbarea sediului social al Societăţii 
Com erciale JULIN SK Y IM OBILIARE - S .R .L . din 
Bucureşti, sectorul 3, Aleea Barajul Sadului nr. 1, bl. N5, 
SC. 1, et. 1, ap. 10, camera nr. 2, în Bucureşti, sectorul 3, 
str. Constantin Brâncuşi nr. 4, bl. A12Bis, sc. 1, et. 3, ap.
16.

Se vor îndeplini toate formalităţile legale pentru 
înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv al 
societăţii la autorităţile şi instituţiile competente.

Drept pentru care am redactat acest înscris, în trei 
exemplare originale, unul pentru asociat, unul pentru a fi 
depus la Registrul Comerţului şi unul pentru arhiva 
societăţii.

(31/6.535.434)

Societatea AGRICOLA POPILCIUC - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Botoşani 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 
AGRICOLA POPILCIUC - S.R.L., cu sediul în satul Tudor 
V ladim irescu, comuna A lbeşti, judeţu l Botoşani, 
înregistrată sub nr. J7/108/2011, identificator unic la nivel 
european RO O NRC.J07/108/2011, cod unic de 
înregistrare 28218316, care a fost înregistrat sub nr. 
10487 din 13.05.2021.

(32/6.550.556)

Societatea
HARADANIFRESH TRADIŢIONAL - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 05.05.2021

a asociatului unic al societăţii HARADANIFRSH 
TRADIŢIONAL - S.R.L

Eu, HARAPU DANIELA, de cetăţenie română, 
născută la data de 20.03.1987 în mun. Galaţi, judeţul 
Galaţi, domiciliată în satul Slobozia Blăneasa, corn. 
Negrileşti, jud. Galaţi, posesoare a Cărţii de identitate 
seria GL nr. 832305 eliberată de SPCLEP TECUCI la 
data de 09.10.2012 valabilă până la data de 20.03.2022, 
CNP 2870320170106, în calitate de asociat unic al 
societăţii HARADANIFRESH TRADIŢIONAL - S.R.L., 
J17/726/2021, CUI 44194189, având sediul în judeţul 
GALAŢI, mun. Galaţi, Str. Cosminului nr. 8, bloc F5A, 
scara 2, etaj 2, ap. 52, în temeiul LEGII 31/1990  
republicată, am hotărât:

ART. 1. Se schimbă sediul social al societăţii la 
adresa: mun. Galaţi, jud. Galaţi, str. Cosminului nr. 8, bloc 
F5A, scara 2, etaj 2, ap. 47.

Prezenta hotărâre face parte din actul constitutiv al 
societăţii.

Se redactează un nou act constitutiv actualizat.
(33/6.555.918)

Societatea CIUREA ART DENT LUX - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galaţi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /199 0 , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
CIUREA ART DENT LUX - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Galaţi, Strada BRĂILEI nr. 34, Judeţul Galaţi, înregistrată 
sub nr, J17/1104/2017, identifica tor unic la nivel 
european ROONRC.J17/1104/201 7, cod unic de 
înregistrare 37825104, care a fost înregistrat sub nr. 
27244 din 19.05.2021.

(34/6.555.921)

Societatea
TOP MARKETING SOLUTIONS.- S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 05.03.2021 
a Adunării Generale a Asociaţilor

Preambul
La şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii, 

ce are loc astăzi, 5 martie 2021, participă următorii 
asociaţi:

1. EMS EXPERT MARKETING SOLUTION LIMTED 
(97,56% din capitalul social). Societate comercială din 
Cipru, având sediul social în Nicosia, strada John 
Kennedy street 12,1087 Cyprus, înregistrată în Registrul 
Societăţilor Comerciale din Cipru sub nr. HE 356766, 
reprezentată prin administrator de dl Tal Toub, cetăţean 
israelian, născut la data de 08.09.1977, domiciliat în 
israel, str. NIsIn Afoni nr. 7, Tef Aviv 6291921, identificat 
cu Paşaportul seria ISR nr. 23988192, eliberat de 
autorităţile din Israel la data de 15.11.2019, până la data 
de 14.11.2024;

2. Dna lONESCU COSTINELA FLAVIA (2,44% din 
capitalul social), cetăţean român, născută la data de 
13.05.1987, în municipiul Craiova, jud. Dolj, domiciliată în



Bucureşti, sectorul 5, strada Pucheni nr. 139-149, bl. 7, 
ap. 6, posesoare a CI seria RX nr. 441536/21.02.2014 
valabilă până la 13.05.2024, eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 5 CNP 2870513160029;

Asociaţii prezenţi la adunare deţin 100% părţile 
sociale ale societăţii, renunţând la formalităţiie de 
convocare şi hotărând în unanim itate asupra 
următoarelor:

Art. 1. Dizolvarea Societăţii sus-menţionate, precum şi 
lichidarea sa simultană, în temeiui art. 235 din Legea 
Societăţilor Comerciaie nr. 31/1990. Societatea nu are 
datorii si nici creanţe, iar asociaţii sunt de acord să 
împartă activele rămase potrivit contribuţiei la beneficii şi 
pierderi pentru fiecare asociat.

Art. 2. împuternicirea dnei Dima Mariana, domiciliată 
în judeţul Ilfov, comuna Chiajna, Strada Crinului nr. 86A, 
C.l. seria IF nr. 566907, eliberată la de 24.07.2019, CNP 
267031523844, să îndeplinească toate activităţile 
necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv 
pentru înregistrarea prezentei hotărârii şi a tuturor 
consecinţelor ce decurg din aceasta, şi să reprezinte 
Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul 
arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti.

Redactată în 3 exem plare o rig ina le , astăzi,
05.03.2021.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, asociaţii sunt 
de acord cu închiderea şedinţei.

(35/6.567.175)

Societatea KLEPSIDRA PREMIUM - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 27.05.2021

Adunarea generală a asociaţilor formată din:
NEGREA-ARDELEAN DORIN-ADRIAN. domiciliat în 

jud. Alba, mun. Sebeş, Piaţa Dacia nr. 8B, posesor al CI 
seria AX nr. 593671, eliberată de SPCLEP Sebeş la
12.02.2015, CNP 1950216014661,

RUSU CALIN-TUDOR, domiciliat în jud. Cluj, mun. 
CluJ-Napoca, Str. Dorobanţilor nr. 112, bl. G2, et. 6 ap. 76, 
posesor al CI seria CJ nr. 293531, eliberat de SPCLEP 
Cluj-Napoca, la 22.08.2017, CNP 1980129126782, şi

STUPARIU lOANA-FLORINA născută la 12.04.1991 
în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliată în jud. Cluj, 
mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 13, sc. 2, et. 
3, ap. 27, posesoare a CI seria CJ nr. 124969, eliberată 
de SPC LEP C luj-Napoca, la 6 .0 4 .2 0 1 5 , CNP  
2910412125804 - în calitate de viitor asociat.

cu respectarea dispoziţiilor actului constitutiv, au 
hotărât şi aprobat:

1. Pierderea calităţii de asociat a diui RUSU CALIN- 
TUDOR ca urmare a cesionarii celor 10 de părţi sociale 
deţinute către dra STUPARIU lOANA-FLORINA- 3 părţi 
sociale şi dl NEGREA-ARDELEAN DORIN- ADRIAN - 7 
părţi sociale. Cedentul declară că nu mai are niciun drept 
sau obligaţie faţă de societate, conform contractelor de 
cesiune nr. 1 şi 2 din 27.05.2020.

2. Dobândirea calităţii de asociat ca urmare a 
cesionarii de părţi sociale către dra STUPARIU lOANA- 
FLO R IN A  având cetăţenia română, născută la
12.04.1991 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliată în 
jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 13, 
SC. 2, ei. 3, ap. 27, posesoare a CI seria CJ nr. 124969, 
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la 06.04.2015, CNP 
2910412125804.

3. Ca urmare a celor de mai sus, capitalul social de 
200 lei (aport în numerar) ce se divide în 20 de părţi 
sociale este deţinut de către asociaţi astfel: dl NEGREA- 
ARDELEAN DORIN-ADRIAN, deţine 17 părţi sociale în 
valoare totală de 170 lei - 85%din capitalul social şi dra 
STUPARIU lOANA-FLORINA deţine 3 părţi sociale în 
valoare totală de 30 lei -15% din capitalul social.

4. Eliberarea din funcţia de administrator a dIui RUSU 
CALIN-TUDOR şi descărcarea acestuia de gestiune.

(36/6.573.305)

Societatea KLEPSIDRA PREMIUM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Alba 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 KLEPSIDRA 
PREMIUM - S.R.L., cu sediul în municipiul Sebeş, Piaţa 
Dacia nr. 8B, judeţu l Alba, în reg is tra tă  sub nr. 
J1/32/2021, iden tifica to r unic la nivel european 
RO O N R C .J1/32/2021, cod unic de înreg istra re  
43527579, care a fost înregistrat sub nr. 18847 din
02.06.2021.

(37/6.573.306)

Societatea DN AGRAR CUT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Alba 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 DN AGRAR 
CUT - S.R.L., cu sediul în municipiul Alba lulia, Piaţa luliu 
Maniu nr 1, bloc 31 DE, judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
J1/680 /2008 , identificator unic la nivel european  
R O O N R C .J1 /680 /2008 , cod unic de înregistrare  
23962357, care a fost înregistrat sub nr. 18853 din
02.06.2021.

(38/6.573.308)

Societatea
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 6/24.05.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
Complexul Energetic Oltenia S.A. cu sediul social în 
Târgu Jiu, Str. Alexandru loan Cuza nr. 5, judeţul Gorj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J18/311/31.05.2012, având 
C.U.I. R030267310, legal şi statutar întrunită la data de
24.05.2021, în cadrul primei convocări, la sediul 
Reprezentanţei Societăţii Complexul Energetic Oltenia -
S.A., din Bucureşti, Str. Badea Cârţan nr. 24, cu o 
prezenţă a acţionarilor de 100% din capitalul social, 
astfel:

- Ministerul Energiei prin domnul Susanu Romeo cu 
Ordinul de mandatare nr. 483/20.05.2021, reprezentând 
77,151384186% din capitalul social,

- S. Fondul Proprietatea - S.A., prin Formularul de vot 
prin corespondenţă nr. 102/21.05.2021, reprezentând 
21,559907094% din capitalul social,

-S . Electrocentrale Grup - S.A., prin Formularul de vot 
prin corespondenţă nr. 2087/18.05.2021, reprezentând 
0,845184374% din capitalul social,

- S.C. închidere Conservare Mine - S.A. (în faliment) 
prin Rovigo SPRL prin Form ularul de vot prin 
corespondenţă nr. 2314/19.04.2021 reprezentând 
0,443524346% din capitalul social, hotărăşte

1. la act de Nota de informare privind situaţia 
tranzacţiilor comerciale cu valoare mai mare decât 
echivalentul în lei a 100.000 euro încheiate de Societatea 
Complexul Energetic Oltenia - S.A. cu întreprinderile 
publice în intervalul 01.01.2021-31.03.2021.

2. la act de Nota de informare privind situaţia 
tranzacţiilor comerciale privind achiziţia de bunuri, 
servicii şi lucrări a căror valoare este mai mare decât
500.000 euro/achiziţie (pentru achiziţiile de bunuri şi 
lucrări), şi respectiv de 100.000 Euro/achiziţie (pentru

servicii) încheiate de Societatea Complexul Energetic 
Oltenia - S.A. în intervalul 01.01.2021- 31.03.2021.

(39/6.573.335)

Societatea DARTPUF - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/27.05.2021

a asociatului unic al DARTPUF - S.R.L.

Subsemnatul:
Rusu Tiberiu-llie, cetăţean român, născut în jud. 

Suceava, oraşul Broşteni, la data de 06.07 .1983, 
domiciliat în mun. laşi, std. Moara de vânt nr. 29A, et. 3, 
ap. 8, jud. laşi, identificat cu carte de identitate seria MZ 
nr 742303, eliberată de SPCLEP laşi, la data de
16.11.2018, CNP 1830706331672, asociat la DARTPUF 
- S.R.L,, J22/654/2018, CUI 39027478, cu sediul în mun. 
laşi, std. Moara de vânt nr. 29A, et. 3 şi mansardă, ap. 8, 
jud. laşi, am hotărât;

1. Menţine pe Rusu T ibe riu -liie  în funcţia  de 
administrator pe o perioadă de 50 de ani cu puteri deplhe 
de reprezentare şi administrare.

2. Cooptarea în calitatea de asociat şi administrator 
pe o perioadă de 50 de ani cu puteri depline de 
reprezentare şi administrare, cu aport propriu la capital, 
în sumă de 200 lei, a domnului Rotaru Mihai-Neculai, 
cetăţean român, născut în jud. Vrancea, mun. Adjud, la 
data de 20.10.1968, domiciliat în mun. Bacău, Str. 
Tipografilor nr. 4bis, jud. Bacău, identificat cu carte de 
identitate seria ZC nr. 365713, eliberată de SPCLEP 
Bacău, la data de 12.11.2018, CNP 1681020390023.

Ca urmare a aporturilor asociatului Rotaru Mihai- 
Neculai, capitalul social este în valoare de 400 lei, 
repartizat în 40 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, 
atribuit după cum urmează:

1. Rusu Tiberiu-llie - 20 părţi sociale, în valoare de 200 
(aport în numerar), reprezentând 50% din capitalul social 
total;

2. Rotaru Mihai-Neculai - 20 părţi sociale, în valoare 
de 200 (aport în numerar), reprezentând 50% din 
capitalul social total.

(40/6.573.365)

Societatea DARTPUF - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
laşi 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 DARTPUF -



S.R.L., cu sediul în municipiul laşi, Stradela Moara de 
Vânt nr. 29 A, etaj 3 şi mansardă, ap. 8, judeţul laşi, 
înregistrată sub nr. J22/654/2018, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J22/654/2018, cod unic de 
înregistrare 39027478, care, a fost înregistrat sub nr. 
41572 din 27.05.2021.

(41/6.573.366)

Societatea DANIELA MARIA ECO - S.R.L.-D.

DECIZIA NR. 1

din data de 2.06.2021,

a asociatului unic al Societăţii 
DANIELA MARIA ECO - S.R.L.-D.

Subsemnata, ANGHEL DANIELA MARIA, cetăţean 
român, născută la data de 7.01.1983, în municipiul 
Bucureşti, sector 1, în calitate de asociat unic al Societăţii 
DANIELA MARIA ECO - S.R.L.-D., având J3/709/2016 şi 
cod fiscal 35928200, deţinând 100% din capitalul social, 
am decis, astăzi, 2.06.2021, următoarele:

Art. 1 Dizolvarea şi lichidarea simultană a Societăţii 
DANIELA MARIA ECO S.R.L.-D., în temeiul art. 235 şi 
art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 2 Declar că societatea nu are active sau pasive. 
A rt. 3 Restul p revederilo r din s ta tu t rămân 

neschimbate până la data radierii societăţii.
Prezenta decizie, sub semnătură privată, a fost 

redactată în 4 exemplare, astăzi. 2.06.2021 şi va urma 
procedura legală privind publicitatea, înregistrarea şi 
autorizarea.

(42/6.573.542)

Societatea MAKA & KAMA NEW - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 2.06.2021

a adunării generale a asociaţilor 
a MAKA & KAMA NEW - S.R.L.

Adunarea generală a asociaţilor în prezenţa: 
diui TUDOR ADI, de cetăţenie română, născut la data 

de 1.03.1983 în loc. Balş, domiciliat în satul Dobriceni, 
comuna lancu Jianu, Str. Luncii nr. 7, judeţul Olt, CNP 
1830301280025, deţinând un număr de 10 părţi sociale, 
reprezentând 50% din capitalul social al societăţii, şi 

dIui ALEXANDRU CONSTANTIN-BOGDAN, de 
cetăţenie română, născut la data de 14.12.1982 în oraşul 
Ştefăneşti, domiciliat în satul Dârmaneşti, comuna

Dârm aneşti, nr. 202, judeţul Argeş, CNP  
1821214037842, deţinând un număr de 10 părţi sociale, 
reprezentând 50% din capitalul social al societăţii, 

hotărăşte:
Art. 1 Retragerea din societate a domnului TUDOR 

ADI, prin cesionarea la valoare nominală a unui număr de 
10 părţi sociale, cu valoare nominală de 10 lei/parte 
socială, în valoare totală de 100 lei, domnului 
ALEXANDRU C O N STA N TIN -B O G D A N , asociat 
existent, conform contractului de cesiune.

Art. 2 în urma cesiunii, capitalul social total al societăţii 
este de 200 lei, fiind împărţit într-un număr de 20 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi 
deţinut de către asociat, astfel:

a. ALEXANDRU CONSTANTIN-BOGDAN, aport la 
capitalul social 100%, reprezentând un număr de 20 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi 
în valoare totală de 200 lei, participare la profit 100% şi 
participare la pierderi 100%.

Art. 3 Revocarea din funcţia de administrator şi 
descărcarea de gestiune a diui TUDOR ADI.

Art. 4 Actualizarea statutului.
(43/6.573.543)

Societatea MAKA & KAMA NEW - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Argeş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea 
statutului actualizat al Societăţii Comerciale MAKA & 
KAMA NEW - S.R.L., cu sediul în satul Dârmăneşti, 
comuna Dârmăneşti, nr. 202, judeţul Argeş, înregistrată 
sub nr. J3/1199/2014, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J3/1199/2014, cod unic de înregistrare 
33592324, care a fost înregistrat sub nr. 36339 din
3.06.2021.

(44/6.573.544)

Societatea UNION FOREVER COMPANY - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/3.06.2021 

a asociaţilor

Subsemnaţii, DOBRE M IHAELA-GEORGIANA, 
născută la 20.05.1991 în Piteşti şi DOBRE DANIEL- 
CONSTANTIN, născut la 26.01.1992 în Piteşti, în calitate 
de asociaţi la UNION FOREVER COMPANY - S.R.L., în 
şedinţa din 3.06.2021, am hotărât următoarele:



1. Retragerea din societate ca asociat a dnei DOBRE 
MIHAELA-GEORGIANA, prin cesionarea a 10 părţi 
sociaie ia valoarea nominaiă de 10 iei p.s., cu o vaioare 
totală de 100 lei diui DOBRE DANIEL-CONSTANTIN, 
conform contractului de cesiune.

2. Retragerea din funcţia de administrator a dnei 
DOBRE M IH A ELA -G EO R G IA N A , precum şi 
descărcarea ei de gestiunea societăţii.

3. Radierea punctului de lucru situat în: Mioveni, Str. 
Ion Piliat, bloc T 1, scara B, ap. 3. Jud. Argeş.

Se va redacta un nou statut al societăţii, care va 
cuprinde noile modificări. Prezenta hotărâre se va 
înregistra la O.R.C. Argeş şi publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a.

Tehnoredactată în 4 exemplare, sub semnătură 
privată, astăzi, 3.06.2021.

(45/6.573.545)

Societatea UNION FOREVER COMPANY - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Argeş 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 
UNION FOREVER COMPANY - S.R.L., cu sediul în 
oraşul Mioveni, Strada 1 Decembrie nr. 36, bloc H37, 
scara B, parter, ap. 1, judeţul Argeş, înregistrată sub nr. 
J3/1925/2020, identificator unic Ia nivel european 
ROONRC.J3/1925/2020, cod unic de înregistrare 
43368341, care a fost înregistrat sub nr. 36350 din
3.06.2021.

(46/6.573.546)

Societatea AGRO FOREST BRATIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 3

din 2.06.2021

Subsemnaţii:
1. GAVA GABRIELA, domiciliată în mun. Piteşti, str. 

Ştefan cel Mare nr. 40, Jud. Argeş, identificată cu CI Seria 
AZ nr. 356707 eliberat la data de 06.08.2020, CNP 
2560414034988,

2. GAVA LUCIAN-CRISTIAN, domiciliat în mun. 
Piteşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 40, jud. Argeş, identificat 
cu CI seria DP nr. 179654, eliberat la data de 03.10.2018, 
CNP 1900412035321,

asociaţi, deţinători a 100% capitalul social al S.C. 
AGRO FOREST BRATIA - S.R.L., J03/1077/2009, CUI 
26075996, cu sediul social în mun. Piteşti, str. Ştefan cel 
Mare nr. 40, jud. Argeş, am hotărât:

1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a S.C. AGRO 
FOREST BRATIA - S.R.L., în temeiul art. 235 şi art. 227 
alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

2. Declarăm că societatea nu are active sau pasive.
3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 

neschimbate până la data radierii societăţii.
Faţa de acestea, pe cale de consecinţă, am hotărât 

publicarea în Monitorul Oficial şi înregistrarea la Oficiul 
registrului comerţului.

Redactată sub semnătură privată, azi, 02.06.2021, în 
3 exemplare.

(47/6.573.547)

Societatea W ASHPOINT DE LUXE - S.R.L,

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 2.06.2021
Subsemnata David Georgiana, în calitate de unic 

asociat al societăţii, am hotărât următoarele, azi, 
02.06.2021:

1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii 
WASHPOINT DE LUXE - S.R.L., 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.

2. Declar că societatea nu are active şi pasive.
3. Celelalte prevederi din statul societăţii rămânând 

valabile, până la data radierii societăţii.
Se împuterniceşte dna Fuiorescu Laura, născută la 

data de 10.08.1969 în mun. Câmpulung, jud. Argeş, dom. 
în mun. Câmpulung, jud. Argeş, pentru ducerea la 
îndeplinire a prezentei.

(48/6.573.548)

Societatea CARMEN LOVELY - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 2.06.2021, 
a asociatului CARMEN LOVELY - S.R.L.

Subsemnata, LEAŢĂ fONJCA-CARMEN, de eeîăîe/iie 
română, născută la data de 26.07.1974, în comuna 
Spineni, domiciliată în municipiul Piteşti, Str. Pătraşcu 
Vodă nr. 5, bl. P1, sc. B. et. 1, ap. 4, judeţul Argeş, CNP 
2740726035005, identificată cu CI seria AS nr. 971177, 
eliberată de SPCLEP Piteşti, la data de 20.03.2014, 
deţinând un număr de 21 părţi sociale, reprezentând 
100% capitalul social al societăţii, decid:



Art. 1 Dizolvarea şi lichidarea simultană a CARMEN 
LOVELY - S.R.L., 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 Declar că societatea nu are active şi pasive;
Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân 

neschimbate până la data radierii societăţii.
(49/6.573.549)

Societatea KEDOMI LEMN TRADE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/31.05.2021  

a asociatului unic

Subsemnatul, Varga loan-Ludovic, posesor al C.l.
seria XH nr. 846344/07.01.2013, emisă de SPCLEP 
Oradea conform Art. 202 din Legea 31/1990, în calitate 
de asociat unic, am hotărât:

1. Varga loan-Ludovic se retrage din societate prin 
cesionare a 20 părţi sociale în valoare de 200 lei, către 
noul asociat Hendre Pardelean, cetăţean român, născut 
la data de 22.03.1973 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în 
satul Husasău de Criş, corn. Ineu nr. 268A, jud. Bihor, 
posesor al C.l. seria ZH nr. 288538/07.01.2020, emisă de 
SPCLEP Oradea, care devine asociat unic cu un aport la 
capitalul social în valoare de 200 lei ce reprezintă 20 părţi 
sociale. Cesiunea se face la valoarea nominală a părţilor 
sociale.

2. Se radiază din calitatea de administrator Varga 
loan-Ludovic şi se numeşte Hendre Pardelean cu puteri 
depline pe o perioadă de 99 ani.

3. Se modifică durata de funcţionare a societăţii pe o 
perioadă nedeterminată.

4. Se schimbă sediul social la noua adresă: satul 
Husasău de Criş, corn. Ineu nr. 268A, jud. Bihor.

Restul prevederilor din actul constitu tiv rămân 
neschimbate. Redactat şi semnat de către părţi în 4 
exemplare originale.

(50/6,573.592)

Societatea KEDOMI LEMN TRADE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor 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 KEDOMI 
LEMN TRADE - S.R.L., cu sediul în satul Husasău de 
Criş, comuna Ineu nr. 268A, judeţul Bihor, înregistrată

sub nr. J5/1500/2017, identificator unic la nivel european 
R O O N R C .J5/1500/2017, cod unic de înregistrare  
37715756, care a fost înregistrat sub nr. 44382 din
31.05.2021.

(51/6.573.593)

Societatea VIMEO EMET - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 12/29.04.2021 

a asociaţilor

Subsemnaţii:
- Langer Gyula Ferencz, cetăţean român, domiciliat în 

localitatea Araci nr. 1, jud. Covasna, posesor al C.l. seria
KV nr. 253578 din 16.05.2011, elib. de SPCLEP Sf. 
Gheorghe, CNP 1790417141064, şi

- Trăsnea Adrian-Florin, cetăţean român, născut la 
data de 02.04.1973 în mun. Braşov, jud. Braşov, CNP 
1730402080093, domiciliat în localitatea Braşov, str. 
Ştefan Baciu nr. 63, sc. B, et. 2, ap. 6, posesor al C.l. 
seria ZV nr. 197312 din 16.04.2018, elib. de SPCLEP 
Braşov,

în calitate de asociaţi ai Societăţii VIMEO EMET -
S.R.L., cu sediul în Lunca Calnicuiui, Str. Ic. Frimu 406, 
Spaţiul C1-U15, jud. Braşov, înmatriculată la O.R.C. 
Braşov sub nr. J08/1260/2017, CUI 37614646, cu un 
capital social de 250 (douăsutecincizeci) RON, împărţit în 
25 (douăzecişicinci) părţi sociale a câte 10 (zece) RON 
fiecare, am hotărât următoarele modificări la actul 
constitutiv al societăţii:

Art. 1 - Subsemnatul Langer Gyula Ferencz cesionez 
toate cele 20 (douăzeci) părţi sociale, cu valoare 
nominală de 10 (zece) lei, reprezentând 80% din capitalul 
social, deţinute în cadrul societăţii, reprezentând întreba 
mea contribuţie la capitalul social al societăţii, către 
asociatul meu, Trăsnea Adrian-Florin, cetăţean român, 
având CNP 1730402080093, născut la data de
02.04.1973 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în 
mun. Braşov, str. Ştefan Baciu nr. 63, sc. B, et. 2, ap. 6, 
jud . Braşov, posesor al C .l. seria ZV nr. 
197312/16.04,2018, elib. de SPCLEP Braşov.

Se menţionează că preţul la care se face cesiunea 
este de 200 (douăsute) RON.

Subsemnatul Langer Gyula Ferencz sunt de acord ca 
societatea să îşi continue activitatea cu aceeaşi 
denumire, administrator şi sediu.

Actul s-a redactat în 2 exemplare azi, 29.04.2021.
(52/6.573.653)



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 
VIM EO  EM ET - S .R .L ., cu sediul în satul Lunca 
Câlnicului, comuna Prejmer, strada I.C. Frimu nr. 406, 
spaţiul C1-U15, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. 
J8/1260/2017, identificator unic la nivel european 
R O O NRC.J8/1260/2017, cod unic de înregistrare  
37614646, care a fost înregistrat sub nr. 28332 din
4.05.2021.

(53/6.573.654)

Societatea MK BRUTUS TRADING - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/18.05.2021

a adunării generale a asociaţilor societăţii

Subsemnaţii:
MITRICA MIRCEA, cetăţean român, născut la data de

19.01.1992 în Braşov, jud. Braşov, cu domiciliul în mun. 
Braşov, str. Dr, Toma lonescu nr. 17, ap. 2, jud. Braşov, 
identificat cu C.I.- ZV 118432/2016 eliberată de SPCLEP 
Braşov, CNP: 1920119080040, şi

MERA CHRISTIAN ALEXANDRU BRUTUS, cetăţean 
român, născut la data de 11.03.1991 în Braşov, jud. 
Braşov, cu domiciliul în mun. Braşov, str. Horia nr. 45, jud. 
Braşov, identificat cu C.l.- ZV 012867/2015 eliberată de 
SPCLEP Braşov, CNP: 1910311080064,

în calitate de asociaţi ai S C. MK BRUTUS TRADING 
- S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Dr. Toma lonescu nr. 17, 
ap. 2, înregistrată la Oficiul registrul comerţului sub nr. 
J8 /791/20.05.2013, CUI 31666921, am hotărât 
modificarea actului constitutiv al societăţii după cum 
urmează:

Cap. I - Art. 3 Sediul Societăţii Comerciale MK 
BRUTUS TRADING - S.R.L. se stabileşte în Braşov, Bd. 
15 Noiembrie nr. 47, bl. 1, sc. A, ap. 2, jud. Braşov, 
România.

- Art. 4 este eliminat
Cap. II - Art. 6.1. Societatea va avea ca obiect de 

activitate principal, dar nu exclusiv:
9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică 

(spectacole).
Art. 6.2. Se completează lista activităţilor secundare 

cu următoarele coduri CAEN:

Societatea VIMEO EMET - S.R.L. 4763 - comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor 
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în 
magazine specializate;

5610 - restaurante;
5920 - activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi 

activităţi de editare muzicală;
7739 - activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 

echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.;
9001 - activităţi de interpretare artistică (spectacole).
Cap. III - Art. 7 Capitalul social al societăţii este în 

valoare de 200 RON, compus din 20 de părţi sociale 
egale valoric şi indivizibile, în valoare de 10 RON fiecare, 
fiind deţinute de către asociaţi după cum urmează:

- asociatul MERA C H R ISTIA N  ALEXANDRU  
BRUTUS - 19 părţi sociale, în vaioare de 190 RON, 
reprezentând 95% din capital social astfel:

100 RON - numerar;
90 RON - prin contract de cesiune,
- asociatul MERA SANDA MARIA - o parte socială, în 

valoare de 10 RON, reprezentând 5% din capital social, 
astfel:

10 RON - prin contract de cesiune.
Cap. IV - Art. 14. Societatea este administrată, 

personal sau prin mandatari, de către administrator cu 
puteri depline:

- MERA CHRISTIAN ALEXANDRU BRUTUS - pe o 
perioadă de 99 ani;

Cap. VI - Art. 25. Profitul net sau pierderile aferente 
fiecărui exerciţiu financiar vor fi stabilite şi distribuite 
asociaţilor pe baza bilanţurilor, proporţional cu cota de 
participare la constituirea capitalului social şi cu numărul 
de părţi sociale, astfel:

- MERA CHRISTIAN ALEXANDRU BRUTUS - 95%,
- MERA SANDA MARIA - 5%.
în sensul celor mai sus menţionate, se modifică actul 

constitutiv al societăţii.
Redactat şi procesat astăzi, 18.05.2021, în 5 (cinci) 

exemplare, sub semnătură privată.
(54/6.573.670)

Societatea MK BRUTUS TRADING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe fângă 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 
MK BRUTUS TRADING - S.R.L, cu sediul în municipiul 
Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 47, bloc 1, scara A, 
ap. 2, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. J8/791/2013,



identificator unic ia nivel european  
R O O N R C .J8 /791 /2013 , cod unic de înregistrare  
31666921, care a fost înregistrat sub nr. 41975 din
28.05.2021.

(55/6.573.671)

Societatea KD TOP CONSTRUCT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 12.05.2021, 
a asociatului unic

Subsemnatul Mihalcea Remus-Mihăiţă, cetăţean 
român, cu domiciliul în mun. Braşov, Str. Sitarului nr. 15,
bl. D3, SC. A, ap. 8, jud. Braşov, posesor al cărţii de 
identitate seria ZV nr. 217509, eliberată de SPCLEP 
Braşov, la data de 07.08.2018, cod numeric personal 
1681106080031, în calitate de asociat unic al Societăţii 
KD TOP CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în mun. 
Braşov, Str. Sitarului nr. 15, cam. 3, bl. D3, sc. A, et. 3, ap. 
8, înmatriculată la O.R.C. Braşov sub nr. J8/1425/2014, 
CUI 33690624, deţinând 100% capitalul social al 
acesteia, în temeiul prevederilor art. 227 alin. 1 lit. d, art. 
233 şi art. 262 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, modificată şi 
completată, hotărăsc;

Art. 1: Dizolvarea societăţii KD TOP CONSTRUCT - 
S.R.L., începând cu data de 12.05.2021.

Art. 2: Desemnarea în calitatea de lichidator al 
societăţii, a practicianului în insolvenţă CENTU SPRL, cu 
sediul în Braşov, Str. Olarilor nr. 16, înregistrată în tabloul 
U.N.P.I.R. sub nr 0258/2006, reprezentată prin asociat 
coordonator Centu Aurel.

(56/6.573.674)

Societatea DANON RECICLARE - S.R.L

HOTĂRÂRE 

din data de 25.05.2021

Subsemnatul, C02MA ADRIAN-LUCIAN, cetăţean 
român, domiciliat în municipiul Braşov, Bd. Griviţei nr. 40, 
bl. B43B, SC. A, ap. 19, judeţul Braşov, născut în 
municipiul Braşov, judeţul Braşov, la data de 9.09.1981, 
identificat cu CI seria BV nr. 809790, eliberată de către 
SPCLEP Braşov, la data de 4 .0 4 .2 0 1 2 , CNP  
1810909080023, având în vedere că:

(i) Asociatul unic al Societăţii DANON RECICLARE - 
S.R.L., înregistrată la Oficiul registrul comerţului sub nr. 
J8/2244/2005, cu sediul în municipiul Braşov, Bd. Griviţei 
nr. 40, bl. 24, ap. 4, judeţul Braşov, C.U.I. 17944615 -

COZMA COSTICA - a decedat la data de 14.05.2021, 
conform certificatului de deces nr. 502712 din data de
15.05.2021,

(ii) în conformitate cu certificatul de moştenitor 
autentificat sub nr. 101 din data de 25.05.2021, la SPN 
„Cristolovean”, unic succesor al decedatului este 
subsemnatul.

La data de 14.05.2021 încetează calitatea de asociat 
unic şi adm inistrator al lui C O ZM A  C O S TIC A  în 
Societatea DANON RECICLARE - S.R.L., subsemnatul, 
COZMA ADRIAN-LUCIAN, devenind asociat unic şi 
administrator în societate.

Ca urmare a celor de mai sus, cele 4.887 părţi sociale 
în care este împărţit capitalul social în valoare totală de
48.870 lei aparţin asociatului unic COZMA ADRIAN- 
LUCIAN.

Administrator cu drepturi depline de administrare a 
societăţii şi reprezentarea acesteia în relaţiile cu terţii 
este unicul societar, având datele de identificare de mai 
sus. Mandatul adm inistratorulu i se acordă pentru 
perioada 25.05.2021 - 31.12.2061.

în conformitate cu dispoziţiile art. 204 din Legea nr. 
31/1990, subsemnatul asociat unic adopt actul constitutiv 
actualizat al Societăţii DANON RECICLARE - S.R.L.

(57/6.573.677)

Societatea DANON RECICLARE - 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, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DANON RECICLARE - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Braşov, Bd. Griviţei nr. 40, bloc 24, ap. 4. judeţui Braşov, 
înregistrată sub nr. J8/2244/2005, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J8/2244/2005, cod unic de 
înregistrare 17944615, care a fost înregistrat sub nr. 
42598 din 2.06.2021.

(58/6.573.678)

Societatea BRAC TRUCK -

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 10.05.2021

Subsemnaţii,
- VRINCEÂn U ROXANA MARIA, cetăţean român,

născut în mun. Braşov, jud. Braşov, la data de 4.07.1996,



domiciliată în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 19, sc. B, ap. 
8, jud. Braşov, CNP 2960704080064, identificată cu C.l. 
seria BV/968624/31.07.2014, SPCLEP Braşov;

- VRANCEANU ELENA, cetăţean român, născută în 
sat Corodeşti (corn. Ghergheşti), jud. Vasiui, la data de 
23.01.1955, domiciliată în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 
19, SC. B, ap. 8, jud. Braşov, CNP 2550123080163, 
identificată cu Ci seria ZV/183908/22.01.2018/SPCLEP 
Braşov, în calitate de asociaţi ia S.C. BRAC TRUCK - 
S.R.L., cu sediui în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 19, sc. 
B, ap. 8, jud. Braşov, înmatriculată la O.R.C. Braşov sub 
nr. J08/2261/2007, având CUI 22283390, am hotărât 
următoarele:

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii 
conf. art. 235 alin, 1 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2. Societatea nu deţine bunuri de inventar, nu are 
datorii către stat sau alţi creditori.

în conformitate cu Legea nr. 31/1990 (republicată), 
hotărârea a fost redactată şi procesată astăzi,
10.05.2021, în 3 (trei) exemplare şi semnat după citire. 

(59/6.573.681)

Societatea
ANDRES & MARK TRANSPORT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1 

din data de 10.05,2021

Subsemnata, VRÂNCEANL) ELENA, cetăţean român, 
născută în satul Corodeşti (corn. Ghergheşti), jud. Vaslui, 
la data de 23.01,1955, domiciliată în Braşov, str. Grigore 
Ureche nr. 19, sc. B, ap. 8, jud. Braşov, CNP 
2550123080163, identifica tă  cu CI seria ZV nr. 
183908/22.01.2018/SPCLEP Braşov, în calitate de 
asociat unic la S.C. ANDRES & MARK TRANSPORT - 
S.R.L., cu sediu! în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 19, sc. 
B, ap. 8. cam. 2, jud. Braşov, înmatriculată la O.R.C. 
Braşov sub nr. J08/1528/2016 având CUI 36347206, am 
hotărât următoarele:

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii 
conf. art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Alt. 2. Societatea nu deţine bunuri de inventar, nu are 
datorii către stat sau alţi creditori.

în conformitate cu Legea nr. 31/1990 (republicată), 
hotărârea a fost redactată şi procesata astăzi,
10.05.2021, în 3 (trei) exemplare şi semnat după citire. 

(60/6.573.682)

HOTĂRÂREA NR. 01 

din data de 02.06.2021

a adunării generale a asociaţilor 
Societăţii ONATOP - S.R.L., CUI 23731450,

J8/1102/2008, adresa - mun. Braşov, str. Vasile 
Alecsandri nr. 14, bl. 4, sc. B, ap. 2, jud. Braşov

Subsemnaţii, MUREŞAN PETRU DANIEL, cetăţean 
român, născut la data de 03.03.1966 în mun. Braşov, jud. 
Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. Vasile Alecsandri 
nr. 14, bl. 4, sc. B, ap. 2, jud. Braşov, posesor al CI seria 
BV nr. 807951 eliberat de către SPCLEP Braşov la data 
de 23.03.2012, identificat cu CNP 1660303080015, şi 

MUREŞAN MANUELA SIMONA, CNP 
2650620080081, decedată la data de 18.05.2019, 
conform certificatului de deces nr. 1544/20.05.2019, 
aportul defunctului la capitalul social al societăţii este de 
50 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare în 
valoare totală de 500 lei este reprezentat prin moştenitori: 

lui MUREŞAN PETRU DANIEL, în calitate de soţ 
supravieţuitor, îi revin 12 părţi socială cu o valoare de 10 
lei, în valoare totală de 120 lei, conform Certificatului de 
Moştenitor nr. 37/17.12.2019,

lui MUREŞAN VLAD, cetăţean român, născut la data 
de 31.10.1992, în jud. Prahova, mun. Câmpina, 
domiciliat în mun. Braşov, str. Vasile Alecsandri nr. 14, bl. 
4, SC, B, ap. 2, jud. Braşov, posesor CI seria ZV nr. 
169758 eliberat de către SPCLEP Braşov la data de
13.10.2017, identificat cu CNP 1921031295894, în 
calitate de fiu, îi revin 38 părţi sociale cu o valoare de 10 
lei, în valoare totală de 380 lei, conform Certificat de 
Moştenitor nr. 37/17.12.2019, 

am hotărât:
Art. 1. Conform succesiuni capitalul social în valoare 

de 1.000 lei, subscris şi vărsat în numerar, şi este împărţit 
în 100 părţi sociale, indivizibile şi nominative, fiecare cu o 
valoare de 10 lei, este deţinute astfel:

MUREŞAN PETRU DANIEL subscrie suma de 620 
lei, reprezentând 62 părţi sociale, fiecare cu o valoare 
nominală de 10 lei, reprezentând 62% din capitalul social, 
participarea la beneficii/pierderi este de 62%;

MUREŞAN VLAD subscrie suma de 380 lei, 
reprezentând 38 părţi sociale, fiecare cu o valoare 
nominală de 10 tei, reprezentând 38% din capitalul social, 
participarea la beneficii/pierderi este de 38%.

Alt. 2. Se revocă din funcţia de administrator defunctul 
M UREŞAN MANUELA SIM O N A , societatea va fi 
administrată în continuare de către MUREŞAN PETRU 
DANIEL, având puteri depline pe o perioadă de 50 ani. 

Art. 3. Se actualizează actul constitutiv al societăţii. 
(61/6.573.683)

Societatea ONATOP - 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 
GREEN CENTER - S.R.L., cu sediul în loc. Râşnov, 
oraşul Râşnov, Cvartal Centru Nord, bloc 13, scara B, ap. 
1, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. J8/574/2001, 
identificator unic la nivel european  
R O O N R C .J08/574/2001, cod unic de înregistrare  
13901794, care a fost înregistrat sub nr. 42725 din
02.06.2021.

(62/6.573.686)

Societatea TAXIUL MEU - 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 
TAXIUL - S.R.L., cu sediul în m unicip iu l Braşov, 
bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 24, scara C, ap. 
17, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. J8/673/2021, 
iden tifica to r unic la nivel european 
R O O N R C.J8/673/2021, cod unic de înreg is tra re  
43854422, care a fost înregistrat sub nr. 42738 din
2.06.2021.

(63/6.573.688)

Societatea ROPHARMA LOGISTIC - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1/27.05.2021

a adunării generale ordinare a acţionarilor 
ROPHARMA LOGISTIC - S.A.

Adunarea Generală O rdinară a A cţionarilo r 
ROPHARMA LOGISTIC - S.A., având sediul în mun. 
Braşov, Str. luliu Maniu nr. 55, et. 2, jud. Braşov, 
J 08 /16 37 /2014 , CUI 33840373 , convocată în 
conformitate cu prevederile ari. 117 alin. 1, din Legea nr. 
31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ari. 15 din actul 
constitutiv al Societăţii, legal şi statutar întrunită în data 
de 27.05.2021, la prima convocare, la sediul social al 
Societăţii din Braşov, str. luliu Maniu nr. 55, jud. Braşov,

Societatea GREEN CENTER - S.R.L. prin prezenţa acţionarilor, reprezentând 100% numărul 
total al drepturilor de vot şi din capitalul social,

în temeiul ari. 113 din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu unanimitate de voturi, 
hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare aferente  
exerciţiului financiar - contabil 2020 pe baza raportului 
Consiliului de administraţie şi al auditorului financiar 
extern.

Ari. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 
2.213.421 lei după cum urmează:

-alte rezerve: 2.213.421 lei.
Ari. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al

societăţii pentru anui 2021.
Art. 4. Se aprobă bugetul de investiţii pentru a iu l 

2021.
Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a 

membrilor Consiliului de administraţie.
Ari. 6. Se ratifică actele şi faptele membrilor Consiliului 

de administraţie aferente anului 2020.
(64/6.573.690)

Societatea ROPHARMA LOGISTIC - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2/27.05.2021

a adunării generale extraordinare a acţionarilor 
ROPHARMA LOGISTIC - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
ROPHARMA LOGISTIC S.A., având sediul în mun. 
Braşov, str, luliu Maniu nr. 55, et. 2, jud. Braşov, 
J08/1637/2014, CUI 33840373, convocată în 
conformitate cu prevederile ari. 117 alin. 1, din Legea nr. 
31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şt completările ulterioare, şi art. 15 din actul 
constitutiv al societăţii, legal şi statutar întrunită în data de
27.05.2021, la prima convocare, la sediul social al 
Societăţii din Braşov, Str. luliu Maniu nr. 55, jud. Braşov, 
prin prezenţa acţionarilor, reprezentând 100% numărul 
total al drepturilor de vot şi din capitalul social,

în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
com pletările ulterioare, cu unanim itate de voturi, 
hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă cu unanim itate de voturi 
contractarea de către ROPHARMA LOGISTIC - S.A. în 
calitate de împrumutat, co-debitor sau garant alături de 
societăţile ROPHARMA - S.A., Teo Health - S.A., Bioef- 
S.R.L. şi Aesculap Prod - S.R.L., a unui plafon de credite 
curente acordat de către ING Bank NV Amsterdam



Sucursala Bucureşti, prin majorare de la suma de
10.700.000 EURO la suma de 10.800.000 EURO. în 
baza Contractului de credit nr. 05310 din 24.08.2005, 
pentru desfăşurarea activităţii curente, precum şi 
garantarea acestui plafon cu garanţiile existente care se 
pot extinde, menţine sau reînnoi.

(65/6.573.691)

Societatea MENTOR 60 AMF - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 03.06.2021 
a asociatului unic al societăţii 

MENTOR 60 AMF - S.R.L.

Eu, Anton Florin, domiciliat în municipiul Galaţi, 
Strada Basarabiei nr. 142, bloc N3A, scara 2, etaj 2, ap. 
15, judeţul Galaţi, născut la data de 14.10.1960, în mun. 
G alaţi, jud. G alaţi, cod num eric personal 
1601014170329, asociat unic al societăţii MENTOR 60 
AMF - S.R.L., cu sediul în municipiul Galaţi, Strada 
Basarabiei nr. 142, bloc N3A, scara 2, etaj 2, ap. 15, judeţ 
Galaţi, şi înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 
J17/1429/2017, în temeiul art. 191,194 coroborat cu art. 
196“' din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările 
ulterioare, potrivit art. 227 coroborat cu art. 235, din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu m odificările şi 
completările ulterioare;

- Având în vedere faptu l că socie ta tea nu 
înregistrează datorii la bugetul de stat, local sau alţi 
creditori şi nu există bunuri în patrimoniul societăţii, am 
hotărât;

Art. 1 Dizolvarea societăţii cu lichidare, fără numirea 
unui lichidator începând cu data de 03.06.2021, ca 
urmare a imposibilităţii realizării obiectului de activitate.

Drept care s-a încheiat prezenta hotărâre.
(66/6.573.899)

Societatea STAER INTERNATIONAL - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7/02.06.2021

Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii STAER 
INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în Galaţi, Str. 
Siderurgiştilor nr. 24, bl. SD6B, parter, jud. Galaţi, 
înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi sub nr. 
J17/2331/1992, având CUI RO 2643282, legal convocată 
în şedinţă extraordinară, ia data de 02.06.2021, adoptă 
cu unanimitate de voturi, următoarea hotărâre:

Alt. 1 Se preiungeşte mandatul de administrator unic 
şi director general al DIui Ştefan Nicolae pe o durată de 4 
(patru) ani începând cu data de 02.06.2021.

Art. 2 Se actualizează datele de identificarea  
acţionarilor Ştefan Viorel, Ştefan Aurel şi Rusu 
Florentina-Mihaela.

Alt. 3 Se actualizează actul constitutiv al societăţii la 
data de 02.06.2021.

Alt. 4 Responsabil cu punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri se numeşte Dl Ştefan Nicolae.

Alt. 5 Pentru depunerea şi ridicarea de documente la 
ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi, în legătură cu 
prezenta hotărâre se împuterniceşte dna Nicolau 
Cornelia Luminiţa, având calitatea de consilier juridic, 
posesoare a C.l. seria RZ nr. 006835, eliberată de către 
SPCEP, Sector 3, la data de 09.03.2017, având CNP - 
2640210170388.

(67/6.573.900)

Societatea PLOPAGRO-EXPRES - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 21.05.2021

a adunării generale a asociaţilor

Noi, ABOGĂTOAE GHEORGHE şi ABOGÂTOAE 
ALEXANDRU-OVIDIU, în ca lita te  de asociaţi la 
PLOPAGRO-EXPRES - S.R.L., având în vedere 
prevederile Legii 31/1990 privind Societăţile comerciale 
şi prevederile  Legii con tab ilită ţii nr. 82/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare, în unanimitate, am 
hotărât următoarele:

1. Asociatul ABOGĂTOAE ALEXANDRU-OVIDIU 
cesionează 19 p.s. !a valoare nominală de 10 lei, 
respectiv 190 iei către asociatu l ABOGÂTOAE 
GHEORGHE.

După cesiune capitalul social va fi structurat astfel:
- ABOGĂTOAE GHEORGHE subscrie 39 părţi 

socia le, în urm ătoarea com ponenţă: 390 RON, 
reprezentând 48,75% din capitalul social:

- ABOGĂTOAE ALEXANDRU-OVIDIU subscrie 41 
părţi sociale, în următoarea componenta. 410 RON, 
reprezentând 51,25% din capitalul social.

Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se 
determină în raport cu numărul şi valoarea părţilor sociale 
deţinute, conform legii.

2. Se actualizează datele de identificare pentru 
asociatul ABOGÂTOAE GHEORGHE astfel: domiciliat în 
loc. Plopeni, orş. Salcea, Calea Sucevei nr. 66, jud. 
Suceava, identificat cu C.l. seria XV nr. 279562 eliberată 
de S.P.C.L.E.P. Suceava la data de 15.03.2018.

3. în continuare firma va fi adm inistrată de 
ABOGĂTOAE G H EO R G H E şi ABOGĂTOAE  
ALEXANDRU-OVIDIU, numiţi pentru un mandat pe o



perioadă de 49 ani, dacă nu intervine revocarea expresă 
din partea Adunării generale a asociaţilor.

Administratorii societăţii vor avea puteri depline şi vor 
putea lucra şi independent unul de altul, actele făcute de 
aceştia fiind considerate ca fiind făcute în numele 
societăţii.

(68/6.574.312)

Societatea ABOGROUP - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 21.05.2021

a adunării generale a asociaţilor

Noi, ABOGĂTOAE CRISTIAN MIHAI şi ABOGĂTOAE 
ALEXANDRU-OVIDIU, în ca lita te  de asociaţi ai 
ABOGROUP - S .R .L ., în unanim itate am hotărât 
următoarele;

1. Retragerea asocia tu lu i ABOGĂTOAE 
ALEXANDRU-OVIDIU şi cesionarea părţilor sociale 
deţinute de acesta astfel:

a. Către asociatul ABOGĂTOAE CRISTIAN MIHAI se 
cesionează 1 p.s. la valoarea nominală de 10 lei, 
reprezentând 10 lei.

b. către un nou asociat - ABOGĂTOAE GHEORGHE, 
cetăţean român, născut la data de 08.03.1962 în orş. 
Salcea, jud. Suceava, domiciliat în loc. Plopeni, orş. 
Salcea, Calea Sucevei nr. 66, jud. Suceava, identificat cu 
cartea de identitate seria XV nr. 279562 eliberată de 
SPCLEP Suceava la data de 15.03.2018, CNP 
1620308334993 - astfel: se cesionează 19 p.s. la 
valoarea nominală de 10 lei, reprezentând 190 lei.

2. După cesiune, capitalul va avea următoarea 
componenţă ABOGĂTOAE CRISTIAN MIHAI - 21 p.s. cu 
valoare nominală de 10 lei, resp. 210 lei, reprezentând 
52,50%  şi ABOGĂTOAE GHEORGHE - 19 p.s. cu 
valoare nominală de 10 lei, resp. 190 lei, reprezentând 
47,50%. Participarea la profit şi pierdere este direct 
proporţională cu participarea la capital.

3. Se revocă calitatea de adm inistrator pentru 
ABOGĂTOAE ALEXANDRU-OVIDIU şi se numeşte în 
calitate de adm in is tra to r cu puteri depline şi 
ABOGĂTOAE GHEORGHE, numit pentru un mandat pe 
o perioadă de 49 ani. Societatea va fi administrată în 
continuare de ABOGĂTOAE C RISTIAN MIHAI şi 
ABOGĂTOAE GHEORGHE, administratorii societăţii, 
numiţi pentru un mandat pe o perioadă de 49 ani, având 
puteri depline şi vor putea lucra şi independent unul de 
altul, actele făcute de aceştia fiind considerate ca find 
făcute în numele societăţii.

4. Se actualizează datele de identificare pentru 
asociatul ABOGĂTOAE C R ISTIA N  MIHAI astfel: 
domiciliat în mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 7A, et. 3, 
ap. 33, jud. Suceava, identificat cu C.l. seria XV nr. 
778501 eliberată de SPCLEP Suceava la data de
01.10.2014.

(69/6.574.314)

Societatea MERIDIAN TURISM - S.A.

HOTĂRÂRI

ale Adunării Generale Ordinare a acţionarilor 
Societăţii MERIDIAN TURISM - S.A., sediul social: 
Vatra Dornei, str. Tudor Vladimirescu nr. 5A, jud.
Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub

nr. J33/83/2002, C.I.F. RO 14458882, Capital 
social subscris şi vărsat: 1.020.636 lei

Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii 
MERIDIAN TURISM - S.A. (denumită în continuare 
„Societatea”), întrunită în data de 24.05.2021, ora 9.00, la 
sediul Societăţii, în temeiul art. 121 din Legea 31/1990 
privind societăţile, cu m odificările şi completările 
ulterioare, a adoptat cu unanimitatea voturilor acţionarlor 
prezenţi, reprezentând 100% capitalul social al Societăţii, 
următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Se aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul 

financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor Consiliului 
de administraţie şi al auditorului.

Se aprobă ca profitul înregistrat de societate în 
valoare de 26.970 lei să rămână ca profit nerepartizat 
urmând a fi repartizat la o dată ulterioară.

Hotărârea nr. 2
Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor 

Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al 
anului 2020, pe baza Raportu lu i C onsiliu lu i de 
Administraţie al Societăţii.

Hotărârea nr. 3
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021.
Hotărârea nr. 4
Se ia act de Raportul auditorului Societăţii cu privire la 

exerciţiul financiar aferent anului 2020.
Hotărârea nr. 5
Se împuterniceşte dna Alina Stanciu-Horeanu, 

posesoare a CI seria XV nr. 385343 şi/sau dl Mi hai 
Mezdrea, posesor al CI seria XV nr. 430108 în vederea 
îndeplinirii, separat sau împreună, a tuturor demersurilor 
necesare sau utile în faţa Oficiului Registrului Comerţului 
pentru înregistrarea şi asigurarea publicităţii prezentelor



hotărâri. Mandatarii vor avea dreptul să împuternicească 
terţe persoane pentru îndeplinirea mandatului lor.

Prezentele hotărâri au fost adoptate şi redactate 
astăzi, 24.05.2021 la Vatra Dornei, în 3 (trei) exemplare 
originale.

(70/6.574.320)

Societatea CRISTIMER - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2 

din 20.05.2021 

a asociatului unic

Astăzi, 20.05.2021, subsemnata, Felecanu luliana, 
având calitatea de asociat unic în cadrul societăţii 
CRISTIMER - S.R.L am hotărât:

1. Subsemnata, Felecanu luliana, având calitatea de 
cedent, cedez la valoarea nominală 40 părţi sociale a 10 
lei fiecare în valoare totală de 400 lei, dnei Pelin Cristina- 
M ihaela, cetăţean român, născută, la data de
09.10.1968, în orş. Gura Humorului, jud. Suceava, 
domiciliată în mun. Vatra-Dornei, Str. Unirii, bl. 68A, et. 3, 
ap. 13, jud. Suceava, C.N.P. 2681009332168.

Subsemnata, Pelin Cristina-Mihaela, având calitate 
de cesionar, primesc la valoarea nominală de la Felecanu 
luliana 40 părţi sociale a 10 lei fiecare în valoare totală de 
400 lei, preluând toate drepturile şi obligaţiile ce decurg 
din această cesiune.

Subsemnata, Felecanu luliana, dedarea mi-am primit 
toate drepturile cuvenite şi nu mai am de formulat nicio 
pretenţie faţă de societate.

Subsemnata, Pelin Cristina-Mihaela, declar că am 
luat cunoştinţă de situaţia financiar contabilă a societăţii, 
de situaţia activului şi pasivului, precum toate drepturile şi 
obligaţiile ce decurg din această cesiune.

în urma cesiunii părţilor sociale, capitalul social în 
valoare de 400 lei, echivalentul a 40 părţi sociale a 10 lei 
fiecare revine în întregime asociatului unic Pelin Cristina- 
Mihaela.

Subsemnata, Pelin Cristina-Mihaela, având calitatea 
de asociat unic în cadrul societăţii CRISTIMER - S.R.L. 
am hotărât;

2. Revocarea din calitatea de administrator a dnei 
Felecanu luliana.

Numirea în calitatea de administrator a dnei Pelin 
Cristina-Mihaela pe durată de 99 de ani şi cu puteri 
depline.

3. Schimbarea sediului social al societăţii în mun. 
Vatra Dornei, Str. Unirii, bl. 68A, et. 3, ap. 13, jud. 
Suceava.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 
neschimbate.

Prezenta hotărâre ţine loc şi de contract de cesiune şi 
a fost încheiată într-un număr de 5 exemplare.

(71/6.574.321)

Societatea VLĂDUŢ AGROMIH - S.R.L.

DECIZIA NR. 2/18.05.2021 

a asociatului unic
al S.C. VLĂDUŢ AGROMIH - S.R.L., sat Valea

Bujorului, comuna Izvoarele, nr. 194, camera 1,
judeţul Giurgiu, J52/109/2011, CUI: 28097290
Subsemnatul, SIMA GHEORGHE, cu domiciliul în

satul Valea Bujorului, comuna Izvoarele, Str. Prunului nr. 
2, judeţul Giurgiu, legitimat cu cartea de identitate seria 
GG nr. 502311, emisă de SPCLEP Giurgiu, la data de
1.08.2019, CNP 1550422520011, în calitate de asociat 
unic, în conformitate cu actul constitutiv al Societăţii şi 
dispoziţiile Legii 31/1990, republicată, decid:

Articol unic - Dizolvarea VLĂDUŢ AGROMIH - S.R.L. 
precum şi lichidarea sa simultană, în temeiul art. 227, lit. 
d) şi art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, fără 
numire de lichidator. Societatea nu are datorii şi nici 
creanţe, iar subsemnatul asociat unic sunt de acord să 
preiau activele rămase, potrivit contribuţiei la beneficii şi 
pierderi, respectiv 100%.

Redactată azi, 18.05.2021, în 3 (trei) exemplare 
originale.

(72/6.574.546)

Societatea APA SERVICE - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3/27.05.2021

a adunării generale ordinare a acţionarilor
Adunarea Generală Ordinară a Societăţii APA 

SERVICE - S.A., convocată în data de 27.05.2021 la 
sediul societăţii situat în municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr. 
2, judeţul Giurgiu, conform prevederilor art. 12.2 lit. a) şi 
b) din actul constitutiv al Societăţii APA SERVICE - S.A., 
ale Legii nr. 31/1990 a soc ie tă ţilo r com ercia le, 
republicată, cu m odificările ulterioare, O.U.G. ir. 
109/2011, privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, H.C.A. nr. 7/12.05.2021.

Legal constituită, la prima convocare, Jn prezenţa 
acţionarilor reprezentând 99,29% din capitalul social al 
societăţii, hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare întocmite la
31.12.2020, formate din: Bilanţul Contabil şi Contul de 
Profit şi Pierderi, evoluţia Capitalurilor Proprii, Fluxul de 
Numerar şi un sumar al politicilor contabile şi al notelor 
explicative.



Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în 
exerciţiul financiar 2020 în valoare de 2.038.238 lei, 
pentru:

- 9.077 lei în rezerve legale, reprezentând 5% din 
profitul brut.

- 1.322.391 lei vârsăminte din profitul net, întrucât 
societatea benefic iază de asistenţa financiară  
nerambursabilâ din partea UE, sume ce reprezintă 
finanţare la fondul UD. conform art. 4 alin. 2 din Anexa la
O.U.G. nr. 198/2005, actualizată.

• Repartizarea profitului provenit din corectarea 
erorilor contabile, reprezentând măsuri dispuse în urma 
controlului efectuat de Curtea de Conturi (provizioane) şi 
regularizare subvenţii investiţii IID, în valoare de 706.770 
lei.

(73/6.574.549)

Societatea SPALATORIA ARETII - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2021

a adunării generale a asociaţilor 
a S.C. SPALATORIA ARETII - S.R.L.

(întrunită ad-hoc la sediul social al societăţii)

Subsemnaţii, MARTIN ANDREI MIHAI, de cetăţenie 
română, domiciliat în Giurgiu, Str. Dr. Ing. Marin D. 
Dracea nr. 16, jud. Giurgiu, identificat cu C.l. seria GG nr. 
351404 , emisă de SPCJEP G iurgiu la data 
de10.02.2014, CNP; 1841121035275, şi

MARTIN IONELA ALEXANDRA, cetăţean român, 
domiciliată Giurgiu, Str. Dr. Ing. Marin D. Dracea nr. 16, 
jud. Giurgiu, posesoare a CI seria GG nr. 517572, 
eliberată de SPCLEP GIURGIU, la data de 12.03.2020, 
CNP 2861014520041,

în temeiul prevederilor actelor constitutive şi ale Legii 
31/1990, în trun iţi în adunarea generala la sediul 
Societăţii SPALATORIA ARETII - S.R.L,, J52/56/2020, 
CIF 42169944, cu unanimitate de voturi, hotărâm:

1. Efectuarea simultană a dizolvării şi lichidării 
societăţii, conform art. 227, alin. 1, lit. d) şi art. 235 din 
Legea nr. 31/1990, fără numire de lichidator.

2. Repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii se 
fac în cuantumul de 50% pentru fiecare asociat, conform 
cotei de participare la beneficii şi pierderi, asociaţii 
urmând a asigura stingerea/regularizarea pasivului 
societăţii.

Dna MARTIN IONELA ALEXANDRA, în calitate de 
asociat, este m andatată să îndeplinească toate  
activităţile necesare conform legislaţiei române şi actului 
constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi a 
tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, şi să

reprezinte Societatea în faţa autorităţilor şi instituţiilor la 
care este necesară prezenţa în vederea dizolvării şi 
lichidării.

(74/6.574.550)

Societatea
BIA-DAM AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01/28.05.2021

Adunarea generală a asociaţilor întrunită la data de
28.05.2021, prezenţi fiind asociaţii: PANDA RODICA- 
LIVIA, domiciliată în mun. Arad, Str. Ţebei nr. 9A, jud. 
Arad, identificată cu C.l. seria AR numărul 879925, 
eliberată de SPCLEP Arad, 0 1 .1 0 .2 0 1 8 , CNP  
2820128022989, şi PANDA FLAVIUS-OVIDIU, domiciliat 
în mun. Arad, Str. Ţebei nr. 9A, jud. Arad, identificat cu 
C.l. seria AR numărul 879927, eliberată de SPCLEP 
Arad, 01.10.2018, CNP 1790706020023, în unanimitate 
de voturi, adoptam prezenta hotărâre:

1. Majorarea capitatului social al societăţii de la 200 
lei, la 250 lei, prin mărirea numărului de părţi sociate de 
la 20 la 25, fiecare parte având valoarea nominală de 10 
lei, ca urmare a cooptării asociatului PANDA FLAVIUS- 
OVIDIU.

2. Asociatul PANDA RODICA-LIVIA, se retrage din 
societate şi cesionează la valoare nominală 20 de părţi 
sociale, adică 200 lei, asociatului PANDA FLAVIUS- 
OVIDIU, conform art. 202 alin. 1 din Legea 31/1990. în 
urma majorării şi cesiunii, asociatul PANDA FLAVIUS- 
OVIDIU, va fi asociat unic şi administratori, deţinând un 
număr de 25 de părţi sociale, fiecare parte având 
valoarea nominală de 10 lei, 250 lei, adică un procent de 
100% capitalul social.

3. Se numeşte în funcţia de administrator PANDA 
FLAVIUS-OVIDIU cu puteri depline pe o perioadă de 50 
de ani.

4. Se revocă din funcţia de administrator al societăţii 
asociatul PANDA RODICA-LIVJA.

5. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al 
României, după care se va solicita înscrierea menţiunior 
corespunzătoare la Arad.

(75/6.574.592)

Societatea VOLJCOM CONSTRUCT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/16.04.2021 

a asociatului
VOLICOM CONSTRUCT - S.R.L.

Subsemnatul VAMĂ LULU, cetăţean român, domiciliat 
în sat şi corn. Letea Veche. Str. Panselelor nr. 38, jud.



Bacău, posesor al CI seria ZC nr. 414120, elib. de 
SPCLEP Bacău/07.08.2019, CNP 1620807040063, 
asociat la Societatea VOLICOM CONSTRUCT - S.R.L., 
cu sediul social în sat şi corn. Letea Veche, Str. 
Panselelor nr. 28, jud. Bacău, J04 /2032 /18 , CUI 
40354708, cap. soc. 200 lei. decid:

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea concomitentă a 
Societăţii VOLICOM CONSTRUCT - S.R.L.. în baza art. 
227, alin. 1 lit. d) şi art. 235 din Legea nr. 31/1990, cu 
modificările ulterioare.

Art. 2. Declar că societatea nu deţine bunuri imobile 
sau mobile în patrimoniul său. Nu există active de 
repartizat ca urmare a dizolvării societăţii. Societatea nu 
deţine elemente de pasiv în urma dizolvării societăţii.

Art. 3. Repartizarea universală a capitalului social 
către asociat.

Art. 4. După îndeplinirea formalităţilor de iichidare, 
societatea se radiază din registrul comerţului.

(76/6.574.840)

Societatea
AUTOUTILAJE SAGUL - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 20.05.2021

Subsemnaţii,
- KIS CLAUDIA, de cetăţenie austriacă, născută la 

data de 05.03.1995 în Austria, domiciliată în Austria, 
7141 Podersdorf am See, str. N eusied ier nr. 3, 
identificată cu paşaport seria AUT nr. P 3887418, eliberat 
de au to rită ţiie  austriece la data de 29.09.2009, 
cunoscătoare şi vorbitoare a limbii române. în calitate de 
asociat;

- KIS MELANIE, de cetăţenie austriacă, născută la 
data de 22.06.1998 în Austria , loc. E isenstadt, 
domiciliată în Austria, 7141 Podersdorf am See, str. 
Neusiedier nr. 3, identificată cu paşaport seria AUT nr. P 
8019657, eliberat de autorităţile austriece la data de
09.10.2014, cunoscătoare şi vorbitoare a limbii române, 
în calitate de asociat;

- IOV ADRIAN OVIDIU, cetăţean română, născut ia 
data de 20.07.1973, în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în 
satul Sânieani (corn. Livada) nr. 295, jud. Arad, identifcat 
prin CI seria AR nr. 556071, eliberată la data de
0 2 .0 3 .2 0 1 2 , de către SPCLEP Arad) CNP  
1730720020045,

în calitate de asociat şi administrator, în calitate de 
asociaţi ai S.C. AUTOUTILAJE SAGUL - S.R.L., lucrând

în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de actul constitutiv, în 
temeiul prevederilor art. 202 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990, am adoptat astăzi, 20.05.2021, următoarea 
hotărâre:

1. Se aprobă retragerea din societate a asociatului 
IOV ADRIAN OVID IU . prin cesionarea la valoarea 
nominală către asociata KIS CLAUDIA a 4 (patru) părţi 
sociale, a câte 100 lei fiecare, având valoarea de 400 
(patru sute) lei, reprezentând un procent de 20% din 
capitalul social total al societăţii, prin cesionarea la 
valoarea nominală către asociata KIS MELANIE a 4 
(patru) părţi sociale, a câte 100 lei fiecare, având 
valoarea de 400 (patru sute) lei, reprezentând un procent 
de 20% din capitalul social total al societăţii, prezentă 
ţinând loc de contract de cesiune;

2. Urmare a modificărilor aprobate, capitalul social 
subscris şi vărsat în valoare de 2.000 (două mii) lei, 
împărţit în 20 (douăzeci) părţi sociale, fiecare cu o 
valoare de 100 lei, va avea structura următoare:

- Asociata KIS CLAUDIA va deţine un număr de 10 
(zece) părţi sociale a câte 100 (o sută) lei fiecare, în 
valoare totală de 1.000 lei, reprezentând un procent de 
50% din capitalul social total al societăţii;

- Asociata KIS MELANIE va deţine un număr de 10 
(zece) părţi sociale a câte 100 (o sută) lei fiecare, în 
valoare totală de 1.000 lei, reprezentând un procent de 
50% din capitalul social total al societăţii;

3. Se aprobă revocarea din funcţia de administrator a 
dl IOV ADRIAN OVIDIU, cu datele de mai sus.

4. Se aprobă numirea în funcţia de administrator dna 
MORAR ANGELA-SORINELA, cetăţean română, 
născută la data de 24.06.1967, în corn. Bucium, jud. 
Alba, domiciliată în mun. Arad. str. Gladiator nr. 36, Jud. 
Arad, identificat prin CI seria AR nr. 949430, eliberată la 
data de 02.07.2020, de către SPCLEP Arad, CNP. 
2670624020032, cu puteri depline şi pe o perioadă de 30 
de ani.

5. în scopul ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, 
subsemnaţii, prin prezenta, o împuternicesc pe dna 
MORAR ANGELA-SORINELA, CNP 2670624020032, ca 
în numele şi pentru prezenta societate, să întreprindă 
toate demersurile necesare, să semneze valabil, iar 
semnătura sa fiindu-i opozabilă, toate documentele 
necesare ce ţin de actualizarea situaţiei la ORC-Arad.

6. Fată de modificările intervenite se va actualiza si
I 9

înregistra la Registrul Comerţului actele societăţii.
(77/6.575.618)



ORGANIZAŢIA PENTRU APĂRAREA 
DREPTURILOR OMULUI

EXTRAS

al situaţiilor financiare anuale care se publică de 
asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute, 

potrivit legii, ca fiind de utilitate publică

-  2020 -

Entitate: O RG A N IZA ŢIA  PENTRU APĂRAREA  
DREPTURILOR OMULUI

Adresa: Bucureşti, sectorul 2, str. Maior Băcilă Vasile 
nr. 9, bl. 18, parter, telefon: 0 21 .24 07455 , fax: 
021.2407455, codul poştal: 022842

Numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor: Sentinţa civilă nr. 1675/11.06.1990 în Dosarul 
nr. 1757/1990 pronunţata de Judecătoria Sectorului 2, 
Bucureşti

Numărul şi data înscrierii în Registrul federaţiilor:....
Actul normativ, nr., data, de recunoaştere a utilităţii 

publice: H.G. 1183/28.11.2000
Codul de identificare fiscală: 11684656 
Indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse 

pentru anul 2020:
I. Indicatorii din bilanţ:
A. Active imobilizate: 2.083 lei
B. Active circulante: 52.482 lei
C. Cheltuieli în avans: 0 lei
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an: 

28.760 lei
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete: 

23.722 lei
F. Total active minus datorii curente: 25.805 lei
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un 

an: 0 lei
H. Provizioane: 0 lei
I. Venituri în avans: 0 lei
J. Capitaluri proprii: 25.805 lei 
Total capitaluri: 25.805 lei.
II. Indicatorii din contul rezultatului exerciţiului:
- Venituri din activităţile fără scop patrimonial: 323.224 lei 
Din care:
- Resurse obţinute de la bugetul de stal şi/sau de la bugetele 

locale şi subvenţii pentru venituri: 0 lei
- Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial: 542.035 

lei
Din care:
Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat şi/sau de la 

bugetele locale şi din subvenţii pentru venituri: 0 lei
- Excedent din activităţile fără scop patrimonial: 0 lei

- Deficit din activităţile fără scop patrimonial: 218.811 lei
- Venituri din activităţile cu destinaţie specială: 0 lei
- Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială; 0 lei
- Excedent din activităţile cu destinaţie specială: 0 lei
- Deficit din activităţile cu destinaţie specială: 0 lei
- Venituri din activităţile economice: 0 lei
- Cheltuieli din activităţile etxinomice: 0 lei
- Excedent din activităţile economice: 0 lei
- Deficit din activităţile economice: 0 lei
- Venituri totale: 323.224 lei
- Cheltuieli totale: 542.035 lei
- Excedent: 0 lei
- Deficit: 218.811 lei
III. Activităţi desfăşurate:
- Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN 9499
Efectivul de personal în anul 2020:6
- Economică sau financiară, cod clasă CAEN -
Efectivul de personal în -
- Durata efectivă de funcţionare în anul 2020 {în luni} - 12

RAPORT DE ACTIVITATE 

pe anul 2020 al OADO

Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului, 
„OADO", este organizaţie neguvernamentală de interes 
naţional şi utilitate publică, specializată în problematica 
complexă a ceea ce înseamnă cunoaşterea, promovarea 
şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum 
sunt ele stipulate în Declaraţia Universală a Drepturior 
Omului de la 10 decembrie 1948. O.A.D.O. a fost 
înfiinţată imediat după Revoluţia din 1989, în aprilie 1990, 
şi are ca scop promovarea principiilor Cartei ONU şi 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în procesul 
de restaurare democratică şi de reforme economice şi 
sociale post-totalitare din România.

O.A.D.O, a primit calitatea procesuală activă, în toate 
procesele civile, penale, comerciale şi contencios 
administrativ, în favoarea legii, la plângerea prealabilă a 
persoanei care solicită sprijin procesual, în baza 
Ordonanţei 137/31.08.2000, adoptată de Parlamentul 
României ca lege sub nr. 48/16.01.2002, respectiv art. 92 
din Legea 27/2004 modificată, prin Legea nr. 324 din 14 
iulie 2006.

Organizaţia care, în conform itate cu Legea ir. 
554/2004 a Contenciosului Administrativ, este asimilată 
autorităţilor publice şi funcţionează în regim de putere 
public din anul 2000, se manifestă activ atât în cadrul 
societăţii civile interne, cât şi internaţionale, păstrând o 
permanentă legătură cu instituţiile europene şi cu 
principalele organisme ONU implicate în promovarea 
drepturilor şi libertăţilor fiinţelor umane, fiind instituţie 
juridică de interes naţional şi utilitate publică, membru cu



statut special consultativ al ONU-ECOSOC din 2005, cu 
reprezentant permanent la New York, Geneva şi Viena, 
membru participativ al Consiliului Europei, cu 
reprezentant permanent la Strasbourg şi Bruxelles şi 
membru colectiv al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România.

Activităţile în care s-a implicat organizaţia în decursul 
anului 2020 au fost următoarele:

- Evaluarea penitenciarelor, centrelor de detenţie, a 
căminelor de bătrâni, respectiv de copii, în vederea 
constatării încălcării drepturilor omului în ce priveşte 
condiţiile de detenţie, respectiv a condiţiilor de viaţă, dar 
şi alte aspecte, concluziile fiind înaintate autorităţilor 
competente pentru soluţionare;

- Efectuarea de vizite de evaluare, informare şi 
monitorizare colective, împreună cu reprezentanţi ai 
Avocatu lu i Poporului, medici, psihologi, privind 
cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului în instituţii 
judeţene din administraţia publică locală (primării, consilii 
judeţene, prefecturi), dar şi din structuri de ordine publică 
şi apărare naţională din judeţele Tulcea, Dolj, laşi şi 
Braşov;

- Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de bilanţ a 
activităţii OADO pe anul 2020;

- Reactualizarea protocoalelor de colaborare în 
domeniul respectării drepturilor omului cu diverse 
instituţii centrale şi locale;

- Iniţierea de protocoale de parteneriat cu diverse 
secţii naţionale şi internaţionale IPA;

- Elaborarea de articole şi alte materiale de presă 
pentnj mass-media (ziare, reviste, presă electronică):

- Editarea şi difuzarea revistei lunare „Monitorul 
Drepturilor Omului”;

-Organizarea unui simpozion naţional on-line cu tema 
,Aspecte privind respectarea drepturilor omului impuse 
de apariţia unei pandemti sau situaţii speciale”:

- Prim irea, analizarea şi soluţionarea petiţiilor, 
memoriilor etc. primite fa organizaţie în vederea unei 
juste soluţionări sau, după caz, pentru efectuarea 
demersurilor ia CEDO, prin compartimentul juridic al 
organizaţiei.

(78/6.598.874)

Societatea ELSIO - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al ELSID - S.A. (denumită în 
continuare şi „Societatea” sau „Elsid”), cu sediul în satul 
Snagov, comuna Snagov, Str. Nufărului nr. 15H, vila 11, 
camera 4, parter, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J23/2369/2016, având CUI 943038,

capital social subscris şi vărsat de 22.235.530 lei, în 
conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale actului 
constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii, care va avea loc în data 
de 29 iulie 2021, ora 10.00, la sediul Societăţii din satul 
Snagov, comuna Snagov, Str. Nufărului nr. 15H, vila 11, 
camera 4, parter, Jud. Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea distribuirii către Acţionarii ELSID - S.A. 
sub formă de dividende a sumei de 49.768.960,87 RON, 
reprezentând o parte din profitul nerepartizat al Societăţii 
înregistrat în exerciţiile financiare ale anilor precedenţi 
către acţionarii care deţin acţiuni ce dau dreptul la 
dividende po triv it d ispoz iţiilo r legale aplicab ile . 
Dividendele vor fi plătite într-un termen maxim de 12 luni 
de la data adoptării Hotărârii AGOA cu respectarea 
d ispoz iţiilo r legale conform opţiun ii exprim ate a 
acţionarilor prin orice modalităţi şi mijloace de plată;

2. aprobarea îm putern ic irii persoanei care să 
întreprindă şi să efectueze toate formalităţile necesare 
pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerţului şi 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară 
toţi acţionarii Societăţii înregistraţi la data de referinţă de
14.07.2021. Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot 
consulta la sediul Societăţii între orele 10.00-12.00, în 
zile le  lucrătoare, începând cu data publicării 
convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe 
ordinea de zi precum şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pot fi exercitate în termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, numai în scris şi transmise sau 
depuse la sediul Societăţii din satul Snagov, comuna 
Snagov, Str. Nufărului nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, 
jud. Ilfov, în termenul de mai sus, în zilele lucrătoare, între 
orele 8.00-16.00 sau pe e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa office@elsid.ro, cu 
menţiunea scrisă clar, cu m ajuscule: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 29/30 IULIE 2021”.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe 
ordinea de zi a Adunării G enerale Ordinare şi a 
proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie să fie 
însoţite de copiile actelor de identitate ale iniţiatorilor 
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice.

mailto:office@elsid.ro


respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice), fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o 
justificare sau un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunarea Generală Ordinară.

în cazul introducerii de noi puncte, ordinea de zi 
completată va fi publicată cu cel puţin 10 zile înainte de 
data Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu 
articolul 1 1 ( 3 )  din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale.

Acţionarii Societăţii, indiferent de nivelul participaţiei la 
capitalul social au dreptul să adreseze întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, 
însoţite de copiile actelor de Identitate ale iniţiatorilor 
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice) la sediul Societăţii din satul Snagov, comuna 
Snagov, Str. Nufărului nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, 
jud. Ilfov, în termen de 15 zile de la data publicării 
convocării. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi 
transmise acţionarilor iniţiatori.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa 
şi vota în adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi 
şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de la 
sediul Societăţii, Compartimentul Secretariat, începând 
cu data de publicării convocatorului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a.

După completarea şi semnarea lor, un exemplar în 
original al procurii speciale se va depune/expedia la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Societăţii cu 48 de 
ore înainte de data ţinerii adunării, până la ora 15.00.

în caz de neîndeplin ire  a cond iţiilo r necesare 
desfăşurării şedinţei în data de 29 iulie 2021, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă, pentru a 
doua şedinţă, la data de 30 iulie 2021, ora 10.00, în 
acelaşi loc anunţat pentru prima şedinţă şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul social al 
Societăţii din satul Snagov, comuna Snagov, Str. 
Nufărului nr. 15H, vila 11, camera 4, parter, jud. Ilfov, între 
orele 10.00-16.00, în zilele lucrătoare.

(79/6.598.953)

Societatea IMOTRUST - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii IMOTRUST -
S.A., societate pe acţiuni administrată în sistem unitar,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Arad sub nr. J02 /54 1 /1 9 9 1 , C .U .I. RO 
1680630, întrunit în şedinţa din data 24.06 .2021, 
convoacă. în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, 
republicată şi modificată, al Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
şi al Regulamentului A .S .F  nr. 5 /2018 , Adunarea  
Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor IMOTRUST - S.A. pentru 
ziua de 30.07.2021, ora 10.00, respectiv ora 11.00. în 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima 
convocare, următoarele AGOA si AGEA sunt convocate 
pentru data de 31.07.2021 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, 
cu menţinerea ordinii de zi.

Adunarea generală se va ţine la locaţia din Arad., str. 
Bicaz nr. 1-5, ap. 3. jud. Arad, pentru toţi acţionarii înscrişi 
în registrul acţionarilor ţinut de S.C. Depozitarul Central -
S.A. la sfârşitul zilei de 16.07.2021, stabilită ca data de 
referinţă, care au dreptul să participe la deliberările 
adunării generale şi să voteze în cadrul acesteia 
următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor:

1. aprobarea prelungirii mandatului auditorului 
financiar numit sau numirea unui auditor financiar, 
stabilirea duratei mandatului şi a onorariului acestuia; 
mandatarea unei persoane pentru a negocia şi semna 
contractul de audit financiar;

2. aprobarea datei de înregistrare (propunere: 
20.08.2021) şi a datei ex-date (propunere: 19.08.2021), 
conform legii aplicabile.

O rd inea de zi pentru  A d u n area  G enerală  
Extraordinară a Acţionarilor:

1. aprobarea operaţiunii de divizare a Societăţii 
VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT - S.R.L. 
(J02/1186/2019, CUI 29401124) care îşi încetează 
activitatea, se dizolvă fără lichidare şi transferă cu titlu 
universal totalitatea patrimoniului său către cei doi 
asociaţi ai săi. care sunt totodată societăţile beneficiare 
ale divizării, respectiv IMOTRUST - S.A. şi BLOC 03 UTA 
- S.R.L., care acceptă preluarea respectivelor elemente 
din patrimoniul societarii divizate, conform Proiectului de 
divizare din 11.05.2021 publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 2358/10.06.2021.

Aprobarea Proiectului de divizare din 11.05.2021 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr. 2358/10.06.2021.

Stabilirea şi aprobarea datei de la care divizarea îşi va 
produce efectele conform dispoziţiilor art. 249 lit. b) teza 
a ll-a din Legea nr. 31/1990 republicată.



Aprobarea renunţării la examinarea Proiectului de 
divizare de către experţi conform art. 243^ alin. (5) din 
Legea nr. 31/1990, precum şi la raportul detaliat al 
administratorilor prevăzut la alin. (1) şi comunicarea 
informaţiilor prevăzute la alin. (4) conform art. 243^ alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990 şi respectiv la întocmirea 
situaţiilor financiare intermediare conform art. 244 alin. 
(2) din Legea nr. 31/1990;

2. subsecvent operaţiunii de divizare de la punctul 1, 
aprobarea de principiu a operaţiunii de fuziune prin 
absorbţie în cadrul căreia Imotrust - S.A. va absorbi toate 
sau numai pe unele dintre viitoarele societăţi absorbite 
enunţate în cele ce urmează (cu modificarea implicită a 
prevederilor Hotărârii AG EA anterioare cu nr. 
1/28.04,2021), respectiv; Im ovest Clean - S.A. 
(J02/955/2009, C.U.I. RO 26045480), Bermo Real Estate 
Development&Investment - S.A. (J02/874/2010, CUI 
1094844). Albedra Homes - S.R.L (J02/1036/2020, CUI 
31025625), Aritec Expo - S.R.L. (J35/2469/2018. CUI 
26045472), Smart Estate Developer - S.A. 
(J02/831/2018, CUI 39397900), Galcer Development - 
S.A. (J02/444/2010, CU! 27069739), Polsland 
Development - S.R.L. (J02/1435/2020, CUI 33945833).

îm putern ic irea  Consiliu lu i de Adm in istraţie  să 
identifice varianta optimă de fuziune, să întocmească în 
colaborare cu administratorii societăţilor implicate un 
proiect de fuziune în acest sens şi să îndeplinească orice 
alte demersuri prealabile necesare operaţiunii de 
fuziune:

3. aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de 3,415 mp 
din imobilul situat în mun. Timişoara, str. Ion Zaicu nr. 5, 
actualmente nedezlipit, înscris în CF 449633 Timişoara, 
cadastral 449633, la preţul de 2.250.000 euro plătibil în 
două tranşe, respectiv cca. 50% la semnarea unei 
prom isiuni de vânzare-cum părare şi d iferenţa le 
semnarea contractului final de vânzare care se va 
încheia după obţinerea autorizaţiei de construire pentru 
blocul ce urmează a fi ed ifica t pe terenul astfe l 
achiziţionat.

îm pute rn ic irea  P reşed in te lu i C onsiliu lu i de 
Administraţie al Societăţii pentru a negocia şl semna, 
dacă şi când va considera oportun, actele juridice 
aferente operaţiunii de vânzare;

4. aprobarea datei de înregistrare (propunere: 
20.08.2021) şi a datei ex-date (propunere: 19.08.2021), 
conform legii aplicabile.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 
şi/sau AGEA, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de AGOA şi/sau AGEA. Solicitarea trebuie 
transmisă în scris, la sediul societăţii, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul 
Oficial al României;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
AGOA şi/sau AGEA în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în 
scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA şi/sau 
AGEA până data de 23.07.2021, ora 12.00.

Materialele informative cu privire la punctele înscrise
pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele 
procurilor speciale, precum şi formularele de vot prin 
corespondenţă vor putea fi studiate la sediu) societăţii din 
Arad, str. Breaz nr. 1-5, Clădire de birouri, et. 1, ap 3, jjd. 
Arad şi eliberate acţionarilor la cerere, între orele 10.00-
14.00 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro începând cu 
data de 29.06.2021.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul 
acţionarilor îşi pot exercita dreptul de a participa şi de a 
vota în Adunările Generale; direct, prin corespondenţă 
sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau 
generală, conform art, 92 din Legea nr. 24/2017. Accesul 
acţionarilor la adunările generale se face în cazul 
acţionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în 
cazul acţionarilor persoane-juridice, prin prezentarea 
unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului 
în original, nu mai vechi de 15 zile, din care să rezulte 
calitatea de reprezentant legal sau, în cazul ambelor 
categorii, prin reprezentant cu împuternicire specială sau 
generală, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. 
împuternicirile speciale sau generale şi o copie a actului 
de identitate sau a certificatului de înregistrare al 
acţionarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul 
soc ie tă ţii sau transm ise prin e-m ail, la adresa 
office@imotrustarad.ro cu semnătura electronică extinsă 
până la data de 28.07.2021, ora 10.00, menţionând pe 
plic sau la subiect „Pentru AGOA şi AGEA din data de 
30/31.07.2021".

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul 
acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin 
utilizarea formularului de vot prin corespondenta. 
Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de 
semnătură de către un notar public împreună cu copia 
actului de identitate sau certificatul de înregistrare al 
acţionarului vor fi transmise societăţii în original la sediul 
acesteia în plic închis cu menţiunea „Pentru AGOA şi 
AGEA din data de 30/31.07.2021” până la 28.07.2021, 
ora 10.00.

http://www.imotrustarad.ro
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împuternicirile sau buletinele de vot neconforme, care 
nu îndeplinesc condiţiile legale sau care sunt depuse 
după expirarea termenului menţionat mai sus, vor fi 
considerate nule de drept.

(80/6.599.010)

Societatea SI AT - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al societăţii comerciale SI AT -
S.A., înmatriculată la ORC-TB cu nr. J40/12242/1991, 
CUI 1561311, cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, calea 
Floreasca nr. 169, convoacă Adunarea Generală  
Extraordinară a Acţionarilor în ziua de 30.07.2021, ora
10.00, în sediul din Bucureşti, sectorul 1, calea Floreasca 
nr. 169, etaj 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii SIAT - S A. în 
conformitate cu art. 227 alin. 1 litera „d” din Legea nr. 
31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.

în cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite 
condiţiile legale, adunarea generală extraordinară se va 
reprograma pentru data de 02.08.2021 în acelaşi loc şi !a 
aceeaşi oră. La adunare, pot participa direct acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la data de 28.07.2021, sau 
prin mandatare astfel: cu procuri speciale ridicate de la 
sediul societăţii dacă împuterniciţii sunt acţionari şi cu 
procuri autentificate la notar, dacă nu sunt acţionari SIAT 
- S.A. Procurile vor fi depuse în original la sediul societăţii 
până la data de 29.07.2021 ora 15.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0213.161.616.
(81/6.599.668)

Societatea UTILTRAILER - S.A.

CONVOCARE

Dl Nerşidan Denis-Sabin, în calitate de administrator 
unic al Societăţii UTILTRAILER - S.A., cu sediul social în 
satul Ulmeni, comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei nr. 41, 
judeţul Călăraşi J51/441/2011, CUI 29262077, în temeiul 
dispoziţiilor art. 117 şi 118 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii UTILTRAILER - S.A. pentru data de
29.07.2021, ora 10.00, la sediul societăţii din satul 
Ulmeni, comuna Ulmeni. Şoseaua Olteniţei nr. 41, judeţul 
Călăraşi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 11 .07 .2021 , cu 
următoarea ordine de zi:

Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea pe 
ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea raportului administratorului unic pentru 
anul 2020.

2. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a 

administratorului unic pe anul 2020.
4. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 

fiscal 2020 pe baza raportului administratorului unic şi a 
raportului cenzorilor.

5. Aprobarea repartizării profitului realizat în exerciţiul 
financiar 2020 pe destinaţiile legale.

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
anului 2021.

7. Aprobarea planului de investiţii al societăţii pentru 
anul 2021.

8. Aprobarea împutermctrii administratorului unic, cu 
puteri şi autoritate deplină, pentru a semna, în forma 
prevăzută de lege, hotărârile Adunării Generale Ordinare 
ale acţionarilor Societăţii şi pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru asigurarea înregistrării, 
publicităţii, opozabilităţii şi executării hotărârilor adoptate 
de acţionari în adunarea generală ordinară.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului unic în cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la cunoştinţa celorlalţi 
acţionari.

în cazul în care în prima convocare nu se va întruni 
cvorumul necesar, prin prezentul convocator acţionarii 
societăţii sunt înştiinţaţi de faptul că o nouă Adunare 
Generală Ordinară a acţionarilor, va avea loc în data de
30.07.2021, în a doua convocare, ora 12.00, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

(82/6.600.533)

Societatea UTILTRAILER - S.A.

CONVOCARE

Dl Nerşidan Denis-Sabin, în calitate de administrator 
unic al societăţii UTILTRAILER - S.A., cu sediul social în 
satul Ulmeni, comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei nr. 41, 
judeţul Călăraşi, J51/441/2011, CUI 29262077, în temeiul 
dispoziţiilor art. 117 şi 118 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii UTILTRAILER - S.A., pentru data 
de 30.07.2021, ora 10.00, la sediul societăţii din satul 
Ulmeni, comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei nr. 41, judeţul 
Călăraşi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 11 .07 .2021 , cu 
următoarea ordine de zi:



1. Aprobarea completării obiectului de activitate al 
societăţii astfel:

- cod CAEN 6820 închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

2. Aprobarea întocmirii unui nou Act constitutiv 
actualizat cu toate modificările survenite.

3. Aprobarea împuternicirii administratorului unic, cu 
puteri şi autoritate deplină, pentru a semna, în forma 
prevăzută de lege, hotărârile Adunării G enerale  
Extraordinare ale acţionarilor Societăţii şi pentru a 
efectua toate formalităţile legale pentru asigurarea 
înregistrării, publicităţii, opozabilităţii şi executării 
hotărârilor adoptate de acţionari în adunarea generală 
extraordinară, inclusiv în vederea semnării unui Act 
constitutiv actualizat.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului unic în cel 
mult 15 zile de ia publicarea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la cunoştinţa celorlalţi 
acţionari.

în cazul în care în prima convocare nu se va întruni 
cvorumul necesar, prin prezentul convocator acţionarii 
societăţii sunt înştiinţaţi de faptul că o nouă Adunare 
Generală Extraordinară a acţionarilor, va avea loc în data 
de 31.07.2021, în a doua convocare, ora 10.00, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

(83/6.600.534)

Societatea GRUP 4 INSTALAŢII - S.A.

CONVOCARE

Prin încheierea nr. 1363/2021 pronunţată la data de
24.06.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 466/1285/2021 s-a dispus autorizarea dnei Gânscă 
Dana-Rodica, acţionar al GRUP 4 INSTALAŢII - S.A. să 
convoace A.G.O.A şi A.G.E.A. a GRUP 4 INSTALAŢII - 
S.A. (denumită în continuare şi „Societatea”), cu sediul 
social în CluJ-Napoca, Str. Luncii nr. 5A, jud. Cluj, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub nr. J12/24/1991, având Cod Unic de 
înregistrare RO242403.

Se convoacă Adunarea Generală O rdinară a 
Acţionarilor GRUP 4 INSTALAŢII - S.A. în data de
29 .07 .2021 , ora 08.30  şi în continuare Adunarea  
G enerală Extraordinară a Acţionarilor G RUP 4 
INSTALAŢII - S.A., la sediul Societăţii din Cluj-Napoca, 
Str. Luncii nr. 5A, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
16.07.2021, stabilită ca dată de referinţă.

în cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau legale 
privind cvorumul de prezenţă cerut pentru întrunirea 
adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, 
şedinţa va avea loc în data de 30.07.2021, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor:

1. A legerea a 3 (trei) membri ai consiliului de 
administraţie al Societăţii pentru ocuparea poziţiei de 
administrator, având în vedere încetarea mandatelor de 
administratori ai membrilor consiliului de administraţie al 
Societăţii începând cu data de 11.04.2016, ca urmare a 
numirii administratorului special, şi încetarea mandatului 
administratorului special, ca urmare a închiderii 
procedurii de insolvenţă, conform Sentinţei civile nr. 
1159/2021 pronunţată la data de 08.06.2021 de către 
Tribunalului Specializat Cluj în dosarul 288/1285/2016. 
Durata mandatelor administratorilor aleşi va fi de 4 
(patru) ani, începând cu data numirii acestora. Fiecare 
dintre administratorii aleşi va încheia cu Societatea un 
contract de mandat.

2. Fixarea şi supunerea spre aprobare a remuneraţiei 
membrilor consiliului de administraţie pentru anul 2021 
aferent perioadei cuprinse între data adunării generale 
ordinare a acţionarilor şi următoarea adunare generală 
ordinară convocată în vederea supunerii spre aprobare a 
situaţiilor aferente exerciţiului financiar 2021.

3. împuternicirea unui acţionar, să semneze, în 
numele şi pe seama Societăţii, contractele de mandat 
care vor fi încheiate de Societate cu administratorii aleşi 
conform pct. 1 pentru desfăşurarea activităţii acestora în 
calitate de membri ai consiliului de administraţie şi de 
preşedinte al consiliului de administraţie.

4. Supunerea spre aprobare a m andatării diui 
Moşneagu Lucian, în calitate de reprezentant legai al 
acţionarului AG COLINA - S.R.L., să redacteze şi să 
semneze în numele acţionarilor hotărârea adoptată şi 
alte acte impuse de hotărârea adoptată.

5. Supunerea spre aprobare a m andatării dIui 
Moşneagu Lucian, în calitate de reprezentant legal al 
acţionarului AG COLINA - S.R.L., în vederea îndeplinirii 
tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea 
hotărârii A.G.O.A. în registrul comerţuiui şi publicarea în 
Monitorui Oficial ai României şi pentru reprezentarea 
Societăţii în reiaţia cu Oficiul Registrului Comerţuiui de pe 
lângă Tribunaiui CiuJ (depunerea şi ridicarea actelor), 
precum şi acordarea acestuia a dreptului de a 
îm puternici, la rândul său, alte persoane pentru 
efectuarea acestor formalităţi.



a Acţionarilor: Monitorul Oficial £
1. Supunerea spre aprobare a m odificării şi a Societăţii în relaţia <

actualizării actului constitutiv al GRUP 4 INSTALAŢII - lângă Tribunalul C 
S.A., după cum urmează: precum şi acorc

1.1. modificarea corespunzătoare a art. 7 alin. (2) din îm putern ic i, la r
„PARTEA I - CONTRACT DE SOCIETATE”, ca urmare a efectuarea acestor 
aprobării pct. 1 din convocatorul A.G.O.A. privind Prin încheierea 
alegerea membrilor Consiliului de administraţie; 24.06.2021 de cătn

1.2. eliminarea alin. (3) al art. 7 din „PARTEA I - nr. 466/1285/2021
CONTRACT DE SOCIETATE” privind reglementarea S.R.L., prin admir 
adm inistratorului special al Societăţii pe perioada prezideze adunărih 
procedurii generale a inso lvenţe i, ia r în urma ac ţiona rilo r GRI 
renumerotării, alin. (4) devine alin. (3) şi alin. (5) devine convocare a fost ai 
alin. (4); Procurile sped;

1.3. eliminarea clauzei 14.19 a art. 14 din „PARTEA a Societăţii cu cel pu
ll-a  STATUT" privind reglem entarea a tr ib u ţiilo r de data primei cor 
adm inistratorului special al Societăţii pe perioada art, 125 alin. (3) dir 
procedurii generale a insolvenţei. Documentele

2. Supunerea spre aprobare a m andatarii diui înscrise pe ord ir
Moşneagu Lucian, în calitate de reprezentant legal al informaţiile cu privii 
acţionarului AG COLINA - S.R.L., să redacteze şi să calificarea profesii 
semneze, în numele acţionarilor, hotărârea adoptată şi funcţia de administ 
alte acte impuse de hotărârea adoptată, acţionari la sediul J

3. Supunerea spre aprobare a m andatarii dIui Informaţii sup 
Moşneagu Lucian, în calitate de reprezentant legal al Societăţii sau la n 
acţionarului AG COLINA - S.R.L., în vederea îndeplinirii fax* 0264.596.266. 
tuturor demersurilor necesare pentru înregistrarea (84/6.600.535)
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