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Societatea Comercială

TOTH SERVICE - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 2/2007

Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de

Legea nr. 31/1990, republicată, asociatul unic Toth

Gheorghe, domiciliat în Arad, Str. Dunării nr. 33, județul

Arad, întrunit în adunarea generală a asociaților

Societății Comerciale TOTH SERVICE - S.R.L., astăzi,

1.11.2007, ia prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 1.11.2007, societatea se

dizolvă și intră în lichidare administrativă, conform

prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.

2. Se numește în calitate de lichidator al societății

EXPERT - SPRL, Arad, str. D. Bolintineanu, RSP 0018,

cod fiscal RO 21101091, reprezentată prin Anghel

Dana Simona, identif icată cu C.I. seria AR nr.

165824/2.07.2003, domiciliată în Arad, str. Gh.

Magheru, bl. 303, sc. B, ap. 13, județul Arad.

(1/299.096)

Societatea Comercială

TEHNO SERVICE LEMN - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2007

Subsemnatul Spallanzani Nazzareno, domiciliat în

Italia, Sassuolo, Viale Polo 20, cu reședința în Arad, str.

Abrud nr. 6, județul Arad, posesor al C.I. seria AE nr.

6710341 eliberate la data de 2709.2000 de autoritățile

italiene și al certificatului de înregistrare nr. 4825 din

data de 14.02.2007 eliberat de A.P.S. Arad, în calitate

de asociat unic și reprezentant al societății azi,

6.11.2007, adopt prezenta hotărâre:

1. Începând cu data de 6.11.2007, se suspendă

activitatea societății, pe o perioadă nedeterminată.

2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al

României, după care se va solicita înscrierea

mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului

Comerțului Arad.

(2/299.097) 

Societatea Comercială

IMOTRUST - S.A., Arad

HOTĂRÂREA NR. 4/A

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății Comerciale IMOTRUST - S.A.

din data de 2.11.2007

Acționarii Societății Comerciale IMOTRUST - S.A.,

întruniți în data de 2.11.2007 la adresa din Arad, str.

Horia nr. 7, județul Arad, cu o prezență de 69,5736 %

din capitalul social, în baza art. 131 alin. 1 Legea nr.

31/1990, republicată și modificată, respectând

dispozițiile legale în vigoare, hotărăsc:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al

societăți i  cu suma de 10.682.228,9 lei, de la

10.682.228,9 lei la 21.364.457,8 lei, prin emiterea unui

număr de 106.822.289 acțiuni noi cu valoarea

nominală de 0,1 lei, oferite spre subscriere acționarilor

existenți, la prețul de 0,1 lei/acțiune subscrisă,

proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin.

Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la

data de înregistrare de 19.11.2007 va putea subscrie o

acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este

de 31 de zile de la data publicării hotărârii adunării

generale extraordinare a acționarilor de majorare a

capitalului social în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea directorului

societăți i  pentru întocmirea raportului privind

rezultatele subscrierii, pentru anularea acțiunilor

nesubscrise și pentru a hotărî majorarea capitalului

social după trecerea perioadei de subscriere, precum

și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în acest

sens.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea directorului

societății pentru efectuarea tuturor demersurilor

necesare în vederea promovării societății la categoria

a II-a a Bursei de Valori București.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dlui Chebeleu

Victor Adrian, președintele directoratului, să semneze

actul constitutiv rescris al Societății, ca urmare a

majorării capitalului social.

Art. 5. Se aprobă data de 19.11.2007 ca dată de

înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării

generale extraordinare a acționarilor, în conformitate

cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei,

în fața O.R.C. Arad, în vederea publicării și înregistrării

hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor,

se desemnează dl consilier juridic Berariu Alin-Ioan,

domiciliat în Arad, str. Roman Ciorogariu nr. 185, bl.

68/C, sc. C, et. 1, ap. 4, identificat cu C.I. seria AR nr.

033337 eliberată de Poliția Arad/2000.

(3/299.098)

Societatea Comercială

AL BROKER INVEST-

BROKER DE ASIGURARE - S.A., Arad

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 20.07.2007

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății Comerciale AL BROKER INVEST-

BROKER DE ASIGURARE - S.A.

Subsemnații Barbură Voichița-Alina, Căucean Ioan,

Coman Luminița, Duma Bianca-Elena, Duma

Mircea-Petru, Hanc Viorel-Teodor, Hedeșan

Zeno-Octavian, Hodorog Viorel, Ioja Ciprian-Cosmin,

Ioja Livius-Gheorghe, Maier Marcel, Mardale

Alexandra-Elisabeta, prin Ioja Camelia, Mardale

Simona-Nicoleta, Păfucan Ioan, Pintean

George-Bogdan, Diaconescu Mihnea-Dan, prin

împuternicit Mardale Simona-Nicoleta, în calitate de

acționari, constituiț i  în adunarea generală

extraordinară a acționarilor Societății Comerciale AL

BROKER INVEST-BROKER DE ASIGURARE - S.A.,

cu sediul în Arad, str. I.C. Brătianu nr. 2, ap. 7, județul

Arad, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu

nr. J 02/906/2004, cod unic de înregistrare16450010,

în temeiul atribuțiilor prevăzute în art. 15.1 și cu

respectarea cvorumului prevăzut de art. 15.2 lit. A) din

actul constitutiv, cu unanimitate de voturi, adoptăm

prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă vânzarea de către acționarul Maier

Marcel a unui număr de 188 acțiuni nominative, în

valoarea nominală totală de 6.580 lei, care reprezintă

6,25 % din capitalul social, către numitul Ioja Livius

Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Arad, str.

Episcop Roman Ciorogariu nr. 75-77, județul Arad,

născut la data de 10.12.1950 în localitatea Mâsca,

comuna Șiria, județul Arad, cod numeric personal

1501210020029, identificat cu C.I. seria AR nr.

163415, eliberată de Poliț ia Arad la data de

18.06.2003, acționarii renunțând la beneficiul dreptului

de preempțiune conferit de art. 11 din actul constitutiv

al societății.

Ca urmare a acestei vânzări, numitul Maier Marcel

pierde calitatea de acționar al Societății Comerciale AL

BROKER INVEST-BROKER DE ASIGURARE - S.A.

Art. 2. Se aprobă vânzarea de către acționarul Ioja

Livius Gheorghe a unui număr de 98 acțiuni nominative

din totalul acțiunilor deținute, în valoare nominală totală

de 3.430 lei, care reprezintă 3,19 % din capitalul social,

către numita Morar Oana Alina, divorțată, cetățean

român, domiciliată în Arad, str. Lt.-Maj. Duma, bl. 338,

sc. B, et. 4, ap. 17, județul Arad, născută la data de

26.04.1976 în Arad, județul Arad, cod numeric personal

2760426020039, identificată cu C.I. seria AR nr.

316688 eliberată de S.P.C.L.E.P. Arad la data de

28.11.2006, acționarii renunțând la beneficiul dreptului

de preempțiune conferite de art. 11 din actul constitutiv

al societății.

Ca urmare a acestei vânzări, numita Morar Oana

Alina dobândește calitatea de acționar al Societății

Comerciale AL BROKER INVEST-BROKER DE

ASIGURARE - S.A.

Art. 3. Se revocă din funcția de administrator și

președinte al consiliului de administrație dl Mardale

Adrian Traian, ca urmare a decesului acestuia,

conform certificatului de deces seria DP nr. 591022

eliberat la data de 28.11.2006 de Primăria Sectorului 2

București.

Art. 4. Se revocă din funcția de administrator dl Ioja

Livius-Gheorghe, având în vedere incompatibilitatea

prevăzută de art. 137 indice 1 alin. 3 din Legea nr.

31/1990, republicată, privind societățile comerciale,

modificată și completată prin Legea nr. 441/2006.

Art. 5. Se revocă din funcția de administrator dl

Duma Mircea-Petru având în vedere incompatibilitatea

prevăzută de art. 137 indice 1 alin. 3 din Legea



nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale,

modificată și completată prin Legea nr. 441/2006.

Art. 6. Se numesc membrii consil iului de

administrație: dna Duma Bianca-Elena, cetățean

român, domiciliată în Arad, str. Grigore Ureche nr. 3,

județul Arad, născută la data de 2.09.1979 în Arad,

județul Arad, cod numeric personal 2790902020031,

identificată cu C.I. seria AR nr. 264360 eliberată de

S.P.C.L.E.P. Arad la data de 26.07.2005, dna Mardale

Simona Nicoleta, cetățean român, domiciliată în Arad,

Str. Condurașilor, bl. 75, sc. B, ap. 5, județul Arad,

născută la data de 28.05.1967 în Arad, județul Arad,

identificată cu C.I. seria AR nr. 165897 eliberată de

Poliția Arad la data de 2.07.2003, cod numeric

personal 2670528020013, și dl Ioja Ciprian Cosmin,

cetățean român, domiciliat în Arad, str. Episcop Roman

Ciorogariu nr. 75-77, județul Arad, născut la data de

28.06.1978 în Arad, județul Arad, identificat cu C.I.

seria AR nr. 163410 eliberată de Poliția Arad la data de

18.06.2003, cod numeric personal 1780628020044.

Administratorii societății sunt numiți pe o perioadă

de 4 ani.

Art. 7. Se numește președinte a consiliului de

administrație dna Duma Bianca-Elena, cetățean

român, domiciliată în Arad, str. Grigore Ureche nr. 3,

județul Arad, născută la data de 2.09.1979 în Arad,

județul Arad, cod numeric personal 2790902020031,

identificată cu C.I. seria AR nr. 264360 eliberată de

S.P.C.L.E.P. Arad la data de 26.07.2005.

Art. 8. Se numește director executiv dna Duma

Bianca-Elena, cetățean român, domiciliată în Arad, str.

Grigore Ureche nr. 3, județul Arad, născută la data de

2.09.1979 în Arad, județul Arad, cod numeric personal

2790902020031, identificată cu C.I. seria AR nr.

264360 eliberată de S.P.C.L.E.P. Arad la data de

26.07.2005, cu competența de a conduce și coordona

activitatea zilnică, precum și de a angaja răspunderea

societății.

Art. 9. Se deleagă consiliului de administrație

atribuția de a angaja directorul adjunct al societății,

înlocuitorul de drept al directorului executiv.

Art. 10. Ca urmare a decesului acționarului Mardale

Adrian Traian, acțiunile deținute de acesta, în număr de

188 acțiuni, se distribuie astfel: 94 acțiuni ordinare

nominative, în valoare nominală totală de 3.290

(treimiidouăsutenouzeci) lei revin soției Mardale

Simona Nicoleta, născută la data de 28.05.1967 în

Arad, județul Arad, domicil iată în Arad, Str.

Condurașilor, bl. 75, sc. B, et. 2, ap. 5, județul Arad.

identificată cu C.I. seria AR nr. 165897/2.07.2003

eliberată de Poliția Arad, cod numeric personal

2670528020013, conform comuniunii de bunuri în cote

egale, iar restul de 94 acțiuni ordinare nominative, în

valoare de 3.290 (treimiidouăsutenouăzeci) lei se

distribuie astfel: 23 acțiuni ordinare nominative în

valoare nominală totală de 805 (optsutecinci) lei către

dna Mardale Simona Nicoleta, în calitate de soție, cu

datele menționate mai sus, iar restul de 71 acțiuni

ordinare nominative în valoare nominală totală de

2.485 (douămiipatrusuteoptzecișicinci) lei către minora

Mardale Alexandra Elisabeta, în calitate de fiică,

născută la data de 23.01.1992 în Arad, județul Arad,

domiciliată în Arad, Str. Condurașilor, bl. 75, sc. B, et.

2, ap. 5, județul Arad, cod numeric personal

220123020072, reprezentată de către dna Ioja

Camelia, născută la data de 4.08.1995 în satul

Nistorești, comuna Pantelimon, județul Constanța,

domiciliată în Arad, str. Episcop Roman Ciorogariu nr.

75-77, județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr.

308236/18.09.2006, eliberată de S.P.C.L.E.P. Arad,

cod numeric personal 2550804020044, conform

dispoziției nr. 21255/7.12.2006 eliberate de Primarul

Municipiului Arad, conform certificatului de moștenitor

nr. 184 din data de 14.12.2006 eliberat de Biroul

notarial asociat Maria Petru în dosarul succesoral nr.

238/2006.

Art. 11. Se menționează mandatarea dnei Mardale

Simona Nicoleta, de către acționarul Diaconescu

Mihnea Dan, în scopul reprezentării în adunările

generale ordinare sau extraordinare, potrivit procurii

autentificate cu nr. 5063/6.12.2006 de B.N.P.A.

„ETICA” - București.

Art. 12. Se anulează hotărârea adunării generale

extraordinare a acționari lor nr. 1 din data de

15.04.2007, transmisă C.S.A. - Direcția Generală

Reglementări și Autorizări, Asigurări generale.

Art. 13. În baza prezentei hotărâri se va redacta

actul constitutiv - reactualizat al firmei

Art. 14. Cu scopul ducerii la îndeplinire a prezentei

hotărâri se împuternicește dna Duma Bianca-Elena,

domiciliată în Arad, str. Grigore Ureche nr. 3, județul

Arad, cod numeric personal 2790902020031,

identificată cu C.I. seria AR nr. 264360, eliberată de

S.P.C.L.E.P. Arad la data de 26.07.2005, care va

semna documentele necesare înregistrări i

modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, în fața

autorităților competente, semnătura sa fiindu-ne

opozabilă.

(4/299.099) 

Societatea Comercială

AL BROKER INVEST-

BROKER DE ASIGURARE - S.A., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale AL BROKER INVEST-BROKER DE

ASIGURARE - S.A., cu sediul în Arad, str. I.C. Brătianu

nr. 2, ap. 7, județul Arad, înregistrată cu nr.

J 02/906/2004, cod unic de înregistrare 16450010,

care a fost înregistrat cu nr. 41129 din 7.11.2007.

(5/299.100)

Societatea Comercială

CORELIA ROUTE - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2007

Subsemnatul Silaghi-Faur Vasile-Cosmin, domiciliat

în satul Sânleani nr. 116, județul Arad, identificat cu C.I.

seria AR nr. 262011 eliberată la data de 4.07.2005 de

Poliția Arad, cod numeric personal 1800519303326, în

calitate de asociat unic al societății sus-menționate,

azi, 7.11.2007, adopt prezenta hotărâre.

1. Începând cu data prezentei se suspendă

activitatea societății pe o perioadă nedeterminată.

(6/299.101) 

Societatea Comercială

CRISTHELEN - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 1 noiembrie 2007

a asociatului unic Steoan Elena, persoană fizică,

cetățean român, născută la data de 4 ianuarie

1960 în localitatea Beliu, județul Arad, cu

domiciliul stabil în Arad, Str. Simfoniei nr. 2, bl.

199 B, sc. B, ap. 4, județul Arad, identificată cu

C.I. seria AR nr. 181011 eliberată de Poliția Arad

la data de 30 septembrie 2003, identificată prin

cod numeric personal 2600104020052 privind

suspendarea activității societății pe durata de 3

ani de la data prezentei

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, și cu

prerogativele acordate prin actul constitutiv al

societății, asociatul unic nominalizat mai sus în ședința

extraordinară din data 1 noiembrie 2007 adoptă

prezenta hotărâre:

Articol unic. Asociatul unic, în limitele și puterile

conferite de actul constitutiv, dispune de la data

prezentei suspendarea activității societății pe durata de

3 ani.

(7/299.102) 

Societatea Comercială

RAICOS INTERNATIONAL - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 7.11.2007

Subsemnata Rain Sofia, cetățean român, născută

la data de 11.10.1951 în localitatea Valcău de Jos,

județul Sălaj, domiciliată în Arad, Str. Ogorului nr. 34,

județul Arad, identificată cu C.I. seria AR nr. 066822

eliberată de Poliția Arad la data de 17.04.2001, cod

numeric personal 2511011020032, în calitate de

asociat unic al Societăți i  Comerciale RAICOS

INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în Arad, Str.

Ogorului nr. 30, județul Arad, înmatriculată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 02/1324/2007, cod unic

de înregistrare RO 22099291, în adunarea generală a

asociatului unic din data de 7.11.2007, am luat

prezenta hotărâre prin care:

Art. 1. Începând cu data semnării prezentei hotărâri

se suspendă activitatea societății pe o perioadă

nedeterminată.

(8/299.103)

Societatea Comercială

FORT KNOX JID COM PROD IMPEX - S.R.L.

Arad

HOTĂRÂREA NR. 1/2007

Subsemnatul Mladin Sorin, domiciliat în Arad,

splaiul Gen. Magheru, bl. 303, sc. B, et. 8, ap. 29,

județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 015581

eliberată la data de 13.12.1999 de Poliția Arad, cod

numeric personal 1720430022803, în calitate de

asociat unic și reprezentant al societății azi, 7.11.2007,

adopt prezenta hotărâre.

1. Începând cu data de 7.11.2007, se suspendă

activitatea societății, pe o perioadă nedeterminată.

2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al

României, după care se va solicita înscrierea

mențiunilor corespunzătoare la O.R.C. Arad.

(9/299.104)  

Societatea Comercială

DIDIMA S & T - S.R.L.

Sanleani, județul Arad

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 30.10.2007

a adunării generale a asociaților

Asociații Cobîrlea Ruben, domiciliat în satul

Sânleani nr. 284, comuna Lipova, județul Arad,

identificat cu C.I. seria AR nr. 139496/2002 eliberată de

Poliția Arad, cod numeric personal 1760217020053, și

Hreceniuc Lidia, domiciliată în satul Sânleani nr. 284,

comuna Livada, județul Arad, identificată cu C.I. seria

AR nr. 358471/2007 eliberată de Poliția Arad, cod

numeric personal 2800806330217, constituiți în

adunarea generală a asociați lor din data de

30.10.2007, adoptă prezenta hotărâre prin care:

Art. 1. Începând cu data de 1.11.2007 se suspendă

activitatea Societății Comerciale DIDIMA S & T - S.R.L.

pe o perioadă nedeterminată.

Arad, 30.10.2007.

(10/299.105)

Societatea Comercială

PODGORIA ARĂDEANA - S.R.L., Arad

HOTĂRÂREA NR. 2

a asociaților din data de 2.11.2007

Subsemnații Radu Marcel Tiberiu, cetățean român,

născut la data de 14.12.1946, domiciliat în Arad, aleea

Hipocrate nr. 2, bl. B1-3, et. 1, ap. 7, identificat cu C.I.

seria AR nr. 047106 eliberată de Poliția Arad, cod

numeric personal 1461214020065, asociat și

administrator al Societății Comerciale PODGORIA

ARĂDEANA - S.R.L., cu sediul în Arad, bd. I. Maniu nr.

1-3, având număr de ordine în registrul comerțului J

02/608/1998, cod unic de înregistrare R 11085967,

Mitu Pavel-Pascu, cetățean român, domiciliat în Arad,

str. Emil Gârleanu nr. 3, identificat cu C.I. seria AR nr.

163127 eliberată de Poliția Arad, cod numeric personal

1540425020043, în calitate de asociat, Radu Corneliu

Adrian, cetățean român, născut la data de 5.12.1972,

domiciliat în Arad, str. Banu Mărăcine nr. 10, bl. 6, sc.

B, et. 3, ap. 12, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR

nr. 169851 eliberată de Poliția Arad, cod numeric

personal 1721205020442, în calitate de asociat, și

Velin Virgil-Matei, cetățean român, născut la data de

10.09.1954, domiciliat în Arad, str. Mărășești nr. 39, ap.

8, județul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 001353,

eliberată de Poliția Arad la data de 19.04.1999, cod

numeric personal 1540910020026, în calitate de

asociat, hotărâm:

Art. 1. În vederea denominării, capitalul social se

majorează la suma de 7.250 (șaptemiidouăsute

cincizeci) RON. În urma majorării capitalului social,

fiecare parte socială va avea o valoare nominală de 25

(douăzecișicinci) RON fiecare.

Art. 2. În urma majorării capitalului social, acesta va

fi deținut de asociații: Radu Marcel Tiberiu, 150 părți

sociale, având o valoare nominală de 25 RON fiecare,

în valoare totală de 3.750 (treimiișaptesutecincizeci)

RON, reprezentând 51,7 % din capitalul social; Velin

Virgil-Matei - 80 părți sociale, având o valoare

nominală de 25 RON fiecare, în valoare totală de 2.000

(douămii) RON, reprezentând 27,6 % din capitalul

social; Radu Corneliu Adrian - 36 părți sociale, având o

valoare nominală de 25 RON fiecare, în valoare totală

de 900 (nouăsute) RON, reprezentând 12,4 % din

capitalul social, și Mitu Pavel Pascu - 24 părți sociale,

având o valoare nominală de 25 RON fiecare, în
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valoare totală de 600 (șasesute) RON, reprezentând

8,3 % din capitalul social.

Art. 3. Asociatul Velin Virgil-Matei cesionează 80

părți sociale, având o valoare nominală de 25 RON

fiecare, în valoare totală de 2.000 (douămii) RON,

reprezentând 27,6 % din capitalul social, asociatului

Radu Marcel Tiberiu, cetățean român, domiciliat în

Arad, aleea Hipocrate nr. 2, identificat cu C.I. seria AR

nr. 047106 eliberată de Poliția Arad.

Art. 4. Asociatul Velin Virgil-Matei se retrage din

societate.

Art. 5. În urma cesiunii, asociații vor deține: Radu

Marcel Tiberiu - 230 părți sociale având o valoare

nominală de 25 RON fiecare, în valoare totală de 5.750

(cincimiișaptesutecincizeci) RON, reprezentând

79,3 % din capitalul social; Radu Corneliu Adrian - 36

părți sociale având o valoare nominală de 25 RON în

valoare totală de 900 (nouăsute) RON, reprezentând

12,4 % din capitalul social, și Mitu Pavel Pascu - 24

părți sociale a 25 RON fiecare parte socială, în valoare

totală de 600 (șasesute) RON, reprezentând 8,3 % din

capitalul social.

Art. 6. Se modifică art. 12 din actul constitutiv, părțile

hotărând ca la cooptarea de noi asociați, aceștia să

obțină agrementul asociaților.

Art. 7. Administrarea societății se va face în

continuare de către același administrator, Radu Marcel

Tiberiu.

Ca urmare a acestor modificări se întocmește un

nou act constitutiv.

Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân

neschimbate.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României.

(11/299.106)  

Societatea Comercială

PODGORIA ARĂDEANA - S.R.L., Arad

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Arad notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale PODGORIA ARĂDEANA - S.R.L., cu

sediul în Arad, bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, ap. 1, județul

Arad, înregistrată cu nr. J 02/608/1998, cod unic de

înregistrare 11085967, care a fost înregistrat cu nr.

41290 din 8.11.2007.

(12/299.107)

Societatea Comercială 

CONSTRUCT POCOL - S.R.L.

Crișeni, județul Sălaj

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 2.11.2007 

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Pocol Marius și Pocol Anca-Loredana,

asociați ai Societății Comerciale CONSTRUCT

POCOL - S.R.L., Crișeni, întruniți în adunarea generală

a asociaților, la sediul societății, hotărâm cu vot unanim

azi, 2.11.2007, cu următoarea modificare la actul

constitutiv al societății:

- se întrerupe temporar activitatea societății de la

data de 2.11.2007 până la data de 1.11.2010.

Celelalte clauze din actul constitutiv al societății

rămân nemodificate.

Hotărârea face parte integrantă din actul constitutiv

al societății.

Prezentul înscris sub semnătură privată a fost

redactat astăzi, 2.11.2007, la Compartimentul de

asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de

pe lângă Tribunalul Sălaj într-un număr de 6

exemplare, din care 5 exemplare pentru părți și un

exemplar pentru Compartimentul de asistență din

cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Sălaj și este semnat de părți.

(13/299.267)

Societatea Comercială 

CAR SAT TV - S.R.L.

comuna Someș Odorhei, județul Sălaj

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților Societății

Comerciale CAR SAT TV - S.R.L., cu sediul

social situat în comuna Someș Odorhei nr. 375,

județul Sălaj, înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj cu nr. 

J 31/113/2001, cod unic de înregistrare

13908130

Subsemnații

1. Filip Nicolae, cetățean român, domiciliat în satul

Câțcău nr. 205, comuna Câțcău, județul Cluj, născut la

data de 9.10.1964 în Dej, județul Cluj, identificat cu C.I.

seria KX nr. 376292, eliberată de Poliția Dej la data de

20.08.2004, cod numeric personal 1641009123150,

deținător a 16 părți sociale, cu valoarea nominală de 10

RON fiecare, reprezentând 80 % din capitalul social;

2. Hornicar Corina Florina, cetățean român,

domiciliată în satul Someș-Odorhei nr. 375, comuna

Someș-Odorhei, județul Sălaj, născută la data de

18.06.1976 în Jibou, județul Sălaj, identificată cu C.I.

seria SX nr. 078628, eliberată de Poliția Jibou la data

de 3.02.2003, cod numeric personal 2760618311245,

deținătoare a 4 părți sociale, cu valoare nominală de 10

RON fiecare, reprezentând 20 % din capitalul social,

în calitate de asociați ai Societății Comerciale CAR

SAT TV - S.R.L., am hotărât următoarele:

ARTICOLUL 1

Majorarea capitalului social

Asociații Horincar Corina Florina și Filip Nicolae

hotărăsc majorarea capitalului social al societății de la

200 RON la 1.000 RON, după cum urmează: 

- asociatul Filip Nicolae participă la majorarea

capitalului social cu suma de 640 RON, vărsați integral

în numerar;

- asociata Horincar Corina Florina participă la

majorarea capitalului social cu suma de 160 RON,

vărsați integral în numerar.

În urma majorării, formarea capitalului social este

următoarea:

- Filip Nicolae - 800 RON, respectiv deține un număr

de 80 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 RON

fiecare, reprezentând 80 % din capitalul social;

- Horincar Corina Florina - 200 RON, respectiv

deține un număr de 20 părți sociale, cu valoarea

nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 20 % din

capitalul social.

ARTICOLUL 2

Cesiunea părților sociale

2.1. Asociatul cedent Filip Nicolae cesionează un

număr de 80 părți sociale, pe care le deține în cadrul

societății, după cum urmează: 

- către cesionarul Tomșa Gheorghe Adrian,

cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Bucegi

nr. 10, ap. 43, județul Cluj, născut la data de 6.10.1973

în Dej, județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 145086,

eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 3.07.2001,

cod numeric personal 1731006123142, un număr de

12 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 RON

fiecare, reprezentând 12 % din capitalul social;

- către cesionarul Mureșan Aurel Ioan, cetățean

român, domiciliat în Baia Mare, bd. Traian nr. 3, sc. C,

et. 5, ap. 65, județul Maramureș, născut la data de

6.07.1961 în satul Poiana Blenchii, județul Sălaj,

posesor al C.I. seria MM nr. 245814, eliberată de Poliția

Baia Mare la data de 18.06.2004, cod numeric

personal 1610706240017, un număr de 24 părți

sociale, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare,

reprezentând 24 % din capitalul social;

- către cesionarul Horincar Liviu Daniel, cetățean

român, domiciliat în satul Someș-Odorhei nr. 375,

comuna Someș-Odorhei, județul Sălaj, născut la data

de 2.09.1972 în Baia Mare, județul Maramureș,

posesor al C.I. seria SX nr. 110609, eliberată de Poliția

Jibou la data de 9.03.2004, cod numeric personal

1720902242548, un număr de 44 părți sociale, cu

valoarea nominală de 10 RON fiecare, reprezentând

44 % din capitalul social.

Ca urmare a cesiunii părților sociale, cedentul

pierde calitatea de asociat și declară  că nu mai are

nicio pretenție față de cesionari și față de societate.

Totodată, cesionarii vor dobândi calitatea de

asociați, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din

deținerea acestei calități.

Cesiunea de părți sociale se realizează la valoarea

nominală, cedentul fiind despăgubit anterior de către

cesionari cu contravaloarea acestora.

2.2. Asociata cedentă Horincar Corina Florina

cesionează către cesionarul Tomșa Gheorghe Adrian

un număr de 20 părți sociale, cu valoarea nominală de

10 RON fiecare, reprezentând 20 % din capitalul social,

pe care le deține în cadrul societății.

Ca urmare a cesiunii părților sociale, cedentul

pierde calitatea de asociat și declară că nu mai are

nicio pretenție față de cesionari și față de societate.

Cesiunea de părți sociale se realizează la valoarea

nominală, cedentul fiind despăgubit anterior de către

cesionar cu contravaloarea acestora.

Totodată, cedenții declară că au luat cunoștință de

prevederile art. 41 din Codul fiscal, precum și de

prevederile Legii nr. 241/2005 pentru combaterea

evaziunii fiscale.

2.3. Formarea capitalului social al societății va fi

următoarea:

Capitalul Numărul

Procent 

Nr. Numele și prenumele/

social părților 

capital 

crt. Denumire

(RON) sociale

social 

(%)

1. Tomșa Gheorghe Adrian 320 32 32

2. Horincar Liviu Daniel 240 24 24

3. Mureșan Aurel Ioan 440 44 44

Total 1.000 100 100

2.4. Participarea asociaților la beneficii și pierderi va

fi direct proporțională cu cota de participare la formarea

capitalului social, respectiv:

- Tomșa Gheorghe Adrian - 32 %;

- Horincar Liviu Daniel - 24 %;

- Mureșan Aurel Ioan - 44 %.

ARTICOLUL 3

Conducerea societății

Se va revoca art. 7 din contractul de societate, în

sensul că, de la data adoptării prezentei hotărâri,

hotărârile adunării generale a asociaților se vor lua cu

majoritatea simplă a părților sociale. 

ARTICOLUL 4

Administrarea societății

4.1. Se revocă mandatul administratorului Horincar

Corina Florina, iar societatea va fi administrată și

reprezentată de administratorii:

- Horincar Liviu Daniel, cetățean român, domiciliat în

satul Someș-Odorhei nr. 75, comuna Someș-Odorhei,

județul Sălaj, născut la data de 2.09.1972 în Baia Mare,

județul Maramureș, posesor al C.I. seria SX nr. 110609,

eliberată de Poliția Jibou la data de 9.03.2004, cod

numeric personal 1720902242548, și

- Mureșan Aurel Ioan cetățean român, domiciliat în

Baia Mare, bd. Traian nr. 3, sc. C, et. 5, ap. 65, județul

Maramureș, născut la data de 6.07.1961 în satul

Poiana Blenchii, județul Sălaj, posesor al C.I. seria MM

nr. 245814, eliberată de Poliția Baia Mare la data de

18.06.2004, cod numeric personal 1610706240017,

care își asumă puterile conferite de lege, în limitele

stabilite de actul constitutiv, mandatul lor fiind general

și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la

îndeplinire a obiectului societății.

4.2. Se va modifica art. 19 din statutul societății,

după cum urmează: 

Conducerea operativă a societății este asigurată de

către administratori, care în această calitate:

• asigură reprezentarea societății în raporturile cu

terții;

• au drept de semnătură în bancă;

• depun și ridică lichidități bănești din contul curent

al societății;

• fac plăți prin casă și bancă către furnizori și

angajați (salarii) în limita sumei de 75.000 RON/lună;

pentru sume mai mari decât cea menționată anterior

este necesară aprobarea adunări i  generale a

asociaților.

Administratorii societății au următoarele atribuții:

a) întocmesc proiectul programului de activitate și

proiectul de buget al societății pe anul următor și le

supun aprobării adunării generale a asociaților;

b) angajează și concediază personalul pe baza

contractelor individuale de muncă, stabilesc drepturile

și obligațiile acestuia în conformitate cu hotărârile luate

de adunarea generală a asociaților;

c) supun spre aprobare adunări i  generale

operațiunile de încasări și plăți ale societății;

d) supun spre aprobare adunări i  generale

încheierea contractelor în limita obiectului de activitate

al societății, cu excepția contractelor cu abonații

societății;

e) întocmesc raportul cu privire la activitatea

societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

pe anul precedent;

f) exercită controlul operativ al societății, răspund

pentru buna administrare și pentru integritatea

patrimoniului societății;

g) răspund de corecta întocmire și ț inere a

documentelor de contabilitate primară (facturi și

chitanțe);

h) trimit către cenzor sau serviciul de contabilitate al

societății toate documentele contabile până cel târziu

în data de 10 a lunii pentru luna precedentă;

i) rezolvă orice alte sarcini stabilite de adunarea

generală, potrivit legii și conform actului constitutiv.

Orice acțiune a administratorilor care angajează

societatea în acte de dispoziție, întreprinsă fără acordul

adunării generale a asociaților, este lovită de nulitate,

nefiind opozabilă societății și atrage răspunderea lor

civilă sau penală, după caz, fiind obligați la repararea

prejudiciului.
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ARTICOLUL 5

Modificarea sediului societății

Societatea își va modifica sediul situat în comuna

Someș Odorhei nr. 375, județul Sălaj, la următoarea

adresă: Jibou, str. Crișan nr. 10A, județul Sălaj.

ARTICOLUL 6

Modificarea denumirii societății

Noua denumire a Societății Comerciale CAR SAT

TV - S.R.L. va fi ARDEAL CONSTRUCT - S.R.L.

ARTICOLUL 7

Completarea obiectelor secundare de activitate

Asociați i  hotărăsc completarea obiectelor

secundare de activitate ale societății cu următoarele:

01 - agricultură, vânătoare și servicii anexe;

0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor

plante neclasificate în altă parte (cartofi, sfeclă de

zahăr, tutun, floarea soarelui, soia, arahide, hamei,

bumbac, plante texti le, fasole, mazăre, plante

medicinale);

0112 - cultivarea legumelor, a specialităților

horticole și a produselor de seră;

0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru

băuturi și mirodenii;

0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor

pentru obținerea laptelui;

0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,

măgarilor, catârilor și asinilor;

0123 - creșterea porcinelor;

0124 - creșterea păsărilor;

0125 - creșterea altor animale (albine, iepuri,

animale cu blană, viermi de mătase, animale de

companie, reptile de apă, broaște, șerpi);

0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală

combinată cu creșterea animalelor);

0141 - activități de servicii anexe agriculturii;

grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră);

0142 - activități de servicii pentru creșterea

animalelor, cu excepția activităților veterinare;

0150 - vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv

activități de servicii anexe (producerea de blănuri, de

piei de reptile, ocrotirea vânatului);

02 - silvicultură, exploatare forestieră și servicii

anexe;

0201 - silvicultură și exploatare forestieră;

0202 - servicii anexe silviculturii și exploatării

forestiere;

05 - pescuitul, piscicultură și serviciile anexe;

0501 - pescuitul;

0502 - piscicultură;

45 - construcții;

4511 - demolarea construcțiilor, terasamentelor și

organizarea de șantiere;

4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;

4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții;

4523 - construcți i  de autostrăzi, drumuri,

aerodromuri și baze sportive;

4524 - construcții hidrotehnice;

4525 - alte lucrări speciale de construcții;

4531 - lucrări de instalații electrice;

4532 - lucrări de izolații și protecție anticorozivă;

4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;

4534 - alte lucrări de instalații;

4541 - lucrări de ipsosărie;

4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4545 - alte lucrări de finisare;

4550 - închirierea utilajelor de construcții și

demolare, cu personalul de deservire aferent;

55 - hoteluri și restaurante;

5510 - hoteluri;

5521 - tabere de tineret și refugii montane;

5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;

5523 - alte mijloace de cazare (cazare pe termen

scurt în: vile, bungalowuri, cabane turistice, sate de

vacanță, pensiuni turistice, ferme agroturistice, spații

de cazare pe nave fluviale și maritime, camere de

închiriat pentru turism în locuințele cetățenilor, cămine

studențești și internate școlare);

5530 - restaurante;

5540 - baruri;

5551 - cantine;

5552 - alte unități de preparare a hranei (pentru

cantine, pentru companii aeriene și similare, la

domiciliu și pentru diferite ocazii);

63 - activități anexe și auxiliare de transport,

activități ale agențiilor de turism;

6330 - activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-

operatori lor; activități de asistență turistică,

neclasificate în altă parte (birouri de informații turistice,

ghizi pentru turism);

64 - poștă și telecomunicații;

6412 - alte activități de curier (altele decât cele de

poștă națională);

92 - activități recreative, culturale și sportive;

9220 - activități de radio și televiziune.

Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 30 octombrie

2007, în 5 exemplare originale.

(14/299.268)

Societatea Comercială 

ARDEAL CONSTRUCT - S.R.L.

Jibou, județul Sălaj

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Sălaj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale ARDEAL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul

în Jibou, str. Crișan nr. 10A, județul Sălaj, înregistrată

cu nr. J 31/113/2001, cod unic de înregistrare

13908130, care a fost înregistrat cu nr. 12607 din

7.11.2007.

(15/299.269)

Societatea Comercială 

BABOS HOLDING INTERNATIONAL - S.R.L.

Cluj-Napoca, județul Cluj

HOTĂRÂREA NR. 4

din 13 septembrie 2007 

a adunării generale a acționarilor

Privind aprobarea constituirii unei garanții asupra

Fermei Pomicole nr. 6, Suceag, în vederea garantării

scrisorii de garanție bancară de plată emisă de

COMMER - S.A. în baza contractului de mandat nr.

33B/21.11.2005, în favoarea EXIMBANK - S.A.

Asociatul unic al BABOS HOLDING

INTERNATIONAL, în conformitate cu prevederile Legii

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

ulterioare, ale statutului Societății și procedurile interne

opozabile hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea unei garanții, prin

înregistrarea unei ipoteci în favoarea EXIMBANK -

S.A., asupra imobilului Ferma Pomicolă nr. 6, situat în

satul Suceag, comuna Baciu, județul Cluj, proprietatea

BABOS HOLDING INTERNATIONAL - S.R.L., conform

extras CF nr. 1372 Suceag, nr. Topo 980/1/8/2/2/2/3,

constând în teren în suprafață de 23.548 m
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și

construcții, în favoarea COMMER - S.A., în vederea

garantării scrisorii de garanție bancară de plată emisă

de COMMER - S.A. în favoarea EXIMBANK - S.A.

Art. 2. Se mandatează din partea Societății în

vederea semnării contractului de ipotecă, în fața

notarului public, ing. Mihai Hintea - director executiv,

cetățean român, domiciliat în Târgu Mureș, Str.

Brașovului nr. 1, ap. 404, județul Mureș, posesor al C.I.

seria MS nr. 168106, eliberată de Poliția Târgu Mureș

la data de 13.12.2002, cod numeric personal

158042564375.

Art. 3. Societatea BABOS HOLDING

INTERNATIONAL - S.R.L. își ia angajamentul, ca pe

întreaga perioadă de derulare a creditului, să nu

procedeze la divizarea Societății, decât cu notificarea

și acordul prealabil al EXIMBANK - S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data

de 13.09.2007.

(16/299.270)

Societatea Comercială 

VDV ESTATE - S.A., Timișoara, județul Timiș

ACT ADIȚIONAL

al Societății Comerciale VDV ESTATE - S.A.

Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 14, ap. 13,

înmatriculată cu nr. J 35/743/2003, 

cod unic de înregistrare RO 18459856, 

capital social 92.500 RON

Acționarii:

1. Societatea Comercială BRICKHOUSE REAL

ESTATE - S.R.L., fostă ARDELEANU CONSULTING -

S.R.L., o societate de naționalitate română, cu sediul în

Timișoara, str. Joseph Hayden nr. 4, județul Timiș,

înmatriculată cu nr. J 35/694/2003, cod unic de

înregistrare 15299424 reprezentată legal de Ardeleanu

Doina-Luminița, cetățean român născută la data de

16.06.1945 în Târgu Jiu, județul Gorj, domiciliat în

Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 14, ap. 13, posesoare

a C.I. seria TM nr. 034655, cod numeric personal

2450616354722 conform procurii nr. 2696/15.08.2007;

2. Cerna Virgiliu-Valentin, cetățean român, născut la

data de 21.04.1974 în Timișoara, județul Timiș,

domiciliat în Timișoara, str. Diaconu Coresi nr. 53,

posesor al C.I. seria TM nr. 240949, cod numeric

personal 1740421354822;

3. Lăzureanu Dan, cetățean român, născut la data

de 7.04.1971 în Timișoara, județul Timiș, domiciliat în

Timișoara, str. Heinrich Heine nr. 4, et. 2, ap. 9, județul

Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 510026, cod numeric

personal 1710407354807;

4. Ardeleanu Doina-Luminița, cetățean român,

născută la data de 16.06.1945 în Târgu Jiu, județul

Gorj, domiciliată în Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 14,

ap. 13, județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr.

034655, cod numeric personal 2450616354722;

5. Cerna Veronica, cetățean român, născută la data

de 11.06.1973 în Baia de Fier, județul Gorj, domiciliată

în Timișoara, str. Diaconu Coresi nr. 53, posesoare a

C.I. seria TM nr. 529989, cod numeric personal

2730611180794;

6. Lazureanu Elena-Voichiță, cetățean român,

născută la data de 28.08.1969 în Timișoara, județul

Timiș, domiciliată în Timișoara, str. Piața Romanilor nr.

15, ap. 2, județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr.

510019, cod numeric personal 2690828354777;

având în vedere adunarea generală extraordinară a

acționarilor am hotărât încheierea prezentului act

adițional care modifică actul constitutiv inițial după cum

urmează:

Acționarii au decis următoarele:

Art. 1. Acționarii au luat notă de schimbarea numelui

acționarului persoană juridică S.C. ARDELEANU

CONSULTING - S.R.L. în Societatea Comercială

BRICKHOUSE REAL ESTATE - S.R.L.; 

Documentele corporative ale societății se vor

modifica corespunzător.

Reprezentantul societății rămâne dl Vlad Ardeleanu

Art. 2. Se aprobă vânzarea:

unui număr de una (1) acțiuni deținute de Ardeleanu

Doina Luminița către Societatea Comercială

BRICKHOUSE REAL ESTATE - S.R.L. (fostul

ARDELEANU CONSULTING - S.R.L.);

unui număr de două (2) acțiuni deținute de către

Lazureanu Elena-Voichita către Cerna Virgiliu Valentin

unui număr de una (1) acțiuni deținute de către

Cerna Veronica către Lăzureanu Dan;

Urmare acestor vânzări-cumpărări de acțiuni

structura acționariatului societății devine:

Societatea Comercială BRICKHOUSE REAL

ESTATE - S.R.L. deține 30.833 acțiuni nominative

reprezentând 33,333 % din capitalul social total;

Lăzureanu Dan deține 30.833 acțiuni nominative

reprezentând 33,333 % din capitalul social total;

Cerna Virgiliu Valentin deține 30.834 acțiuni

nominative reprezentând 33.334 % din capitalul social

total;

Art. 3. Se aprobă majorarea capitalului societății prin

emisiunea a 888.002 acțiuni noi. Valoarea unei acțiuni

se păstrează la 1 RON. Valoarea capitalului social se

mărește cu suma de 888.002 RON până la suma de

980.502 RON. Acționarii vor participa la majorare prin

subscrierea acțiunilor noi în numerar, după cum

urmează:

Societatea Comercială BRICKHOUSE REAL

ESTATE - S.R.L. subscrie 296.001 acțiuni noi,

echivalentul a 296.001 RON și va deține 326.834

acțiuni reprezentând 33,333 % din capitalul social total;

Lazureanu Dan subscrie 296.001 acțiuni noi,

echivalentul a 296.001 RON și va deține 326.834

acțiuni reprezentând 33,333 % din capitalul social total;

Cerna Virgiliu Valentin subscrie 296.000 acțiuni noi,

echivalentul a 296.000 RON și va deține 326.834

acțiuni reprezentând 33,333 % din capitalul social total;

Efectuarea vărsămintelor bancare pentru acțiunile

noi se vor realiza de către fiecare acționar în parte în

proporție de 50 % în termen de 60 de zile de la

semnarea adunări i  generale extraordinare a

acționarilor, iar pentru restul de 50 % în termen de 300

de zile de la semnarea adunării generale extraordinare

a acționarilor. Neefectuarea vărsământului în termen

duce la anularea acțiunilor noi respective și reducerea

corespunzătoare a capitalului social.

(17/299.276)

Societatea Comercială 

VDV ESTATE - S.A., Timișoara, județul Timiș

ACT ADIȚIONAL

al Societății Comerciale VDV ESTATE - S.A.

Acționarii:

1. Societatea Comercială BRICKHOUSE REAL

ESTATE - S.R.L., fostă ARDELEANU CONSULTING -

S.R.L., o societate de naționalitate română, cu sediul în

Timișoara, str. Joseph Hayden nr. 4, județul Timiș,

înmatriculată cu nr. J 35/694/2003, cod unic de

înregistrare 15299424 reprezentată legal de Ardeleanu

Vlad, cetățean român, născut la data de 29.09.1975 în

Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Timișoara, str.

Aurel Popovici nr. 14, ap. 13, județul Timiș, identificat

cu C.I. seria TM nr. 040118 eliberată la data de

20.10.1998 de Poliția Timișoara, cod numeric personal

1750929354732;

2. Cerna Virgiliu-Valentin, cetățean român, născut la

data de 21.04.1974 în Timișoara, județul Timiș,
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domiciliat în Timișoara, str. Diaconu Coresi nr. 53,

posesor al C.I. seria TM nr. 240949, cod numeric

personal 1740421354822;

3. Lăzureanu Dan, cetățean român, născut la data

de 7.04.1971 în Timișoara, județul Timiș, domiciliat în

Timișoara, str. Heinrich Heine nr. 4, et. 2, ap. 9, județul

Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 510026, cod numeric

personal 1710407354807;

Acționarii au decis următoarele:

Art. 1. Capitalul social. Acțiunile Societății

Societatea are un capital social integral subscris de

980.502 RON din care vărsat 736.502 RON împărțit în

980.502 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1

RON fiecare va fi repartizat între acționari astfel:

a) Societatea Comercială BRICKHOUSE REAL

ESTATE - S.R.L. deține 326.834 acțiuni nominative,

echivalentul a 326.834 RON din care vărsat 278.834

RON și va deține 326.834 acțiuni reprezentând

33,333 % din capitalul social total;

Lăzureanu Dan deține 326.834 acțiuni nominative,

echivalentul a 326.834 RON din care vărsat 228.834

RON și va deține 326.834 acțiuni reprezentând

33,333 % din capitalul social total;

c) Cerna Virgiliu Valentin deține 326.834 acțiuni

nominative, echivalentul a 326.834 RON din care

vărsat 228.834 RON și va deține 326.834 acțiuni

reprezentând 33,333 % din capitalul social total.

(18/299.277)

Societatea Comercială 

VDV ESTATE - S.A., Timișoara, județul Timiș

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale VDV ESTATE - S.A., cu sediul în

Timișoara, str. Aurel Popovici nr. 14, et. 4, ap. 13,

județul Timiș, înregistrată cu nr. J 35/743/2006, cod

unic de înregistrare 18459856, care a fost înregistrat cu

nr. 29045 din 1.10.2007.

(19/299.278)

Societatea Comercială 

SUINTEST-FELNAC - S.A., Timișoara

județul Timiș

ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Buhai Petru, în calitate de împuternicit

al adunării generale a acționarilor din 16.09.2007 a

Societății Comerciale SUINTEST-FELNAC - S.A.,

înmatriculată cu nr. J 35/1656/2004, cod unic de

înregistrare R16481806 din Timișoara, str. Sibiu nr. 17,

județul Timiș la care participă acționarii reprezentând

96,48 % din capitalul social, adunarea fiind legal

constituită și statutară - am hotărât înregistrarea la

Oficiul Registrului Comerțului a următoarelor modificări

ale actelor de constituire ale societății:

Art. 1. În baza hotărârii adunării generale a

acționari lor și a declarației de conformitate a

administratorului, privind starea acțiunilor înscrisă în

Registrul Acționari lor și al Acțiunilor, la data

prezentului, capitalul social este neschimbat în suma

totală de 8522.10 RON, constituind 85221 de acțiuni

nominative, deținute astfel: Buhai Petru deține 57.325

acțiuni nominative (67,27 % din capital); Gherman

Dumitru deține 19.374 acțiuni nominative (22,73 % din

capital); Kasai Marec deține 8.522 acțiuni nominative

(10 % din capital).

Art. 2. Se hotărăște schimbarea formei juridice în

aceea de Societate cu Răspundere Limitată,

menținând administratorul actual pe dl Buhai Petru,

până la expirarea mandatului actual. Ca urmare,

acționarii se vor denumi în continuare „asociați”,

acțiunile nominative se vor numi „părți sociale”, având

valoarea de 10 lei fiecare parte socială, păstrându-se

procentul participării fiecărui acționar în noua calitate

de „asociat”. Urmare a schimbării formei juridice se

decide și revocarea mandatului comisiei de cenzori ai

societății.

Art. 3. Pentru rotunjirea aportului asociaților la

valoarea părții sociale, se majorează capitalul social la

suma totală de 9.300 lei, constituind 930 de părți

sociale a câte 10 lei fiecare, astfel: asociatul Buhai

Petru subscrie un aport în numerar suplimentar de

577,50 lei, deținând astfel 6310 lei pentru care i se

atribuiesc 631 părți sociale (67,85 % din capital);

asociatul Gherman Dumitru subscrie un aport

suplimentar de 192,60 lei, deținând în final 2130 lei,

pentru care i se atribuiesc 213 părți sociale (22,90 %

din capital) iar asociatul Kasai Marec subscrie un aport

suplimentar de 7,80 lei, deținând în final 860 lei, pentru

care i se atribuiesc 86 de părți sociale, (9.25 % din

capital).

- Pct. 3. Schimbarea sediului social, din Timișoara,

str. Sibiu nr. 17, în Timișoara, str. Podgoriei nr. 39,

corpul B, județul Timiș. Se votează cu unanimitatea

celor prezenți, modificarea prevederilor din actul

constitutiv al societății și redactarea noului act de

constituire ca SRL, în sensul celor hotărâte la punctul

1,2,3 și 4 al ordinii de zi pentru înregistrarea mențiunilor

la Oficiul Registrului Comerțului Timiș. Celelalte

prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Redactat în patru exemplare, care se înregistrează la

Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

(20/299.279)

Societatea Comercială 

G-ANA-CONSULTING - S.R.L., Timișoara

județul Timiș

HOTĂRÂREA NR. 5

din 7 noiembrie 2007

Subsemnații Gropoșilă Petre, cetățean român,

născut la data de 10.02.1943 în Istria, județul

Constanța, domiciliat în Timișoara, str. Simion

Bărnuțiu, bl. 11A, sc. A, et. 4, ap. 13, județul Timiș,

identificat cu C.I. seria TM nr. 084050/16.07.1999

eliberată de Poliția Timișoara, cod numeric personal

1430210400396, și Gropoșilă Florentina-Ana, cetățean

român, născută la data de 13.04.1941 în Lugoj, județul

Timiș, domiciliată în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, bl.

11A, sc. A, et. 4, ap. 13, județul Timiș, identificată cu

C.I. seria TM nr. 084072/16.07.1999 eliberată de Poliția

Timișoara, cod numeric personal 2410413400178

asociați ai societății am hotărât:

1. Dizolvarea Societăți i Comerciale G-ANA-

CONSULTING - S.R.L. conform art. 235 alin 1 din

Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea

nr. 441/2006.

2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și

pasivului este evidențiată în Raportul de stingere a

activului și pasivului întocmit la data de 2.11.2007.

Prin bilanțul contabil întocmit la data de 30.06.2007

înregistrat la DGFP Timiș cu nr. 121492/8.08.2007 se

constată că sunt stinse toate obligațiile societății către

bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor

sociale de stat, șomaj și sănătate, oarecum și față de

terțele persoane cu care societatea a avut relații

contractuale sau de orice altă natură economică.

3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra

bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data

radierii societății la Oficiul Registrului Comerțului (art.

235 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea

441/2006).

4. Asociatul Gropoșilă Florentina-Ana va păstra

registrele societății timp de 5 ani și va anunța organele

financiare și celelalte organe locale despre prezentul

act.

S-a încheiat prezenta în 6 exemplare la Timișoara.

(21/299.280)

Societatea Comercială 

WEST TIPO INTERNATIONAL - S.A.

Timișoara, județul Timiș

HOTĂRÂRE

a adunării generale a asociaților de la

Societatea Comercială WEST TIPO INTERNATIONAL

- S.A. Timișoara (persoană juridică română

înmatriculată cu nr. J 35/4442/1994, cod unic de

înregistrare 6689568, cu sediul social în Timișoara,

Calea Aradului nr. 1) din data de 10.10.2007

În temeiul prerogativelor conferite de Legea nr.

31/1990 și al actelor constitutive ale Societății

Comerciale WEST TIPO INTERNATIONAL - S.A., noi,

asociați i  Societăți i  Comerciale WEST TIPO

INTERNATIONAL - S.A. hotărâm:

Aprobăm întocmirea documentației de prelungire a

valabilității facilității de credit acordată în baza

contractului de credit și actelor adiționale încheiate

între WEST TIPO INTERNATIONAL - S.A. și Unicredit

Tiriac Bank Timișoara, după cum urmează:

1. Prelungirea valabilității liniei de credit în suma

totală de 150.000 RON, scadentă la data de

19.10.2008.

2. Menționăm că această facilitate va fi garantată

după cum urmează:

- garanție imobiliară asupra clădire cu teren situată

în Timișoara, C. Aradului nr. 1, CF 122757, proprietatea

Societății Comerciale WEST TIPO INTERNATIONAL -

S.A. 

- cesiune asupra soldurilor creditoare ale conturilor

curente

- bilet la ordin emis de companie și avalizat de

acționarul majoritar dl Zoltan Kovacs.

3. Împuternicim pe dl Zoltan Kovacs, cetățean

român, domiciliat în Timișoara, bd. Revoluției nr. 16-18

ap. 11, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM

nr. 175555, eliberată de Poliția Timișoara la data de

8.01.2001, cod numeric personal 1560829354785, să

negocieze și să semneze în numele și pentru

Societatea Comercială WEST TIPO INTERNATIONAL

- S.A. Timișoara, contractul de credit precum și să

semneze orice document necesar în fața oricărei

persoane fizice sau juridice în vederea aducerii la

îndeplinire a prezentei hotărâri.

(22/299.281)

Societatea Comercială 

HIDROSERV SEBES - S.A., Sebeș

HOTĂRÂREA NR. 10/2007

din 26 octombrie 2007 

a adunării generale a acționarilor

Reprezentanții împuterniciți ai statului numiți prin

Ordinul MEC nr. 3039/19.03.2004, Ordinul MEC nr.

3043/19.02.2007 și Ordinul MEC nr. 3057/22.03.2007,

întruniți în ședința din 26 octombrie 2007, ora 14.00, la

sediul Societății Comerciale HIDROSERV SEBES -

S.A., analizând problemele supuse dezbaterii din

ordinea de zi, în temeiul HGR nr. 857/2002 privind

reorganizarea Societății Comerciale de Producere a

Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA

- S.A. și înființarea Societății Comerciale HIDROSERV

SEBES - S.A., hotărăsc:

1. Ia cunoștință despre activitatea desfășurată de

Societatea Comercială HIDROSERV SEBES - S.A. în

luna septembrie 2007 și cumulat în perioada ianuarie -

septembrie 2007;

2. Analizează gradul de îndeplinire a criteriilor de

performanță și a obiectivelor de performanță la data de

30.09.2007 având în vedere bugetul de venituri și

cheltuieli pe 2007 aprobat de Ministerul Economiei și

Comerțului prin Ordinul nr. 1562/13.02.2007 și aprobă

ca salariul dlui Mihu Nicolae, director al Societății

Comerciale HIDROSERV SEBES - S.A. să fie acordat

în procent de 100 % pe luna septembrie 2007;

3. Aprobă stadiul de realizare a programului de

investiții pe anul 2007 pentru trimestrul III;

4. În urma analizei notei nr. 13107/19.10.2007,

anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, membrii adunării

generale a acționarilor hotărăsc modificarea listei de

dotări pentru anul 2007 și aprobă această listă în forma

prezentată în anexă.

(23/299.391)

Societatea Comercială 

SEFER - S.A., Brazi, județul Prahova

HOTĂRÂRE

din data de 8 noiembrie 2007 

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății Comerciale SEFER - S.A.,

înmatriculată cu nr. J 29/1321/1997,

cod unic de înregistrare R 9921041

Movilă Ștefan, Movilă Luisa, prin procurator

Sfirnaciuc Gabriel, conform procurilor notariale

autentificate cu nr. 4355/7.11.2007 și 4356/7.11.2007

Sfirnaciuc Lidia Tabita, Movilă Cristian Matei,

Sfirnaciuc Gabriel, acționari ai Societății Comerciale

SEFER - S.A., cu sediul în comuna Brazi, județul

Prahova, la punctul de lucru din Ploiești, Bd. Petrolului

nr. 2, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului

Comerțului Prahova cu nr. J 29/1321/1997, cod unic de

înregistrare R 9921041 din data de 8.11.2007, legal

constituită conform Legii nr. 31/1990 modificată și

republicată, reprezentând 100 % din capitalul social al

societății, în unanimitate, hotărâm:

Art. 1. Se aprobă cooptarea în acționariatul

societății a dlui Varo Ștefan, persoană fizică, cetățean

al S.U.A., domiciliat în SUA, identificat cu Pașaport nr.

159378072, eliberat la data de 27.11.1998 de SUA.

Art. 2. Se aprobă aportul în numerar la capitalul

social al societății în valoare de 24.000 lei ce urmează

a fi vărsat de dl Varo Ștefan, dovada făcându-se cu

înscrisul emis de banca unde se va face vărsământul.

Art. 3. Ca urmare a aportului în numerar se vor

emite 9.600 acțiuni nominative noi, numerotate de la

999.279 la 1.008.878, iar capitalul social în suma de

2.498.195 lei se majorează cu suma de 24.000 lei

rezultând un capital social total în suma de 2.522.195

lei, divizat în 1.008.878 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

Art. 3. Se aprobă structura acționariatului în urma

majorării capitalului social ca fiind următoarea:

1. Movilă Ștefan deține un număr de 7.495 acțiuni,

numerotate de la 1 la 7.495, cu o valoare nominală de

2,50 lei, adică 18.737,50 lei, reprezentând 0,74 % din

capitalul social al societății cu un beneficiu de la

profit/pierderi de 0,74 %

2. Movilă Luisa deține un număr de 7.495 acțiuni,

numerotate de la 7.496 la 14.990, cu o valoare

nominală de 2,50 lei, adică 18.737,50 lei, reprezentând
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0,74 % din capitalul social al societății cu un beneficiu

de la profit/pierderi de 0,74 %;

3. Sfirnaciuc Lidia Tabita deține un număr de

971.796 acțiuni, numerotate de la 14.991 la 986.786,

cu o valoare nominală de 2,50 lei, adică 2.429.490,00

lei, reprezentând 96,32 % din capitalul social al

societății cu un beneficiu de la profit/pierderi de 96,32 %;

4. Movilă Cristian Matei deține un număr de 7.495

acțiuni, numerotate de la 986.787 la 994.281, cu o

valoare nominală de 2,50 lei, adică 18.737,50 lei,

reprezentând 0,74 % din capitalul social al societății cu

un beneficiu de la profit/pierderi de 0,74 %;

5. Sfirnaciuc Gabriel deține un număr de 4.997

acțiuni, numerotate de la 994.282 la 999.278, cu o

valoare nominală de 2,50 lei, adică 12.492,50 lei,

reprezentând 0,50 % din capitalul social al societății cu

un beneficiu de la profit/pierderi de 0,51 %;

6. Varo Ștefan deține un număr de 9.600 acțiuni,

numerotate de la 999.279 la 1.008.878, cu o valoare

nominală de 2,50 lei, adică 24.000,00 lei, reprezentând

0,95 % din capitalul social al societății, cu un beneficiu

de la profit/pierderi de 0,95 %.

Art. 4. Se împuternicește dl Sfirnaciuc Gabriel cu

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu

înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerțului.

(24/299.564)

Societatea Comercială 

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A.

Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 74

din 5 noiembrie 2007

Adunarea generală extraordinară a acționarilor a

Societății Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC -

S.A. în baza:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

modificată și completată prin Legea nr. 441/2006 și

OUG nr. 82/2007

- prevederilor actului constitutiv al Societății

Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A.,

adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. Se aprobă revocarea dnei Nicolae Carmen

din funcția de cenzor al Societăți i  Comerciale

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A. și numirea dlui

Oana Codruț Gabriel în funcția de cenzor al Societății

Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A. în

conformitate cu prevederile art. 159 alin. (4) din Legea

nr. 31/1990 privind societăți le comerciale cu

modificările și completările ulterioare. În urma acestei

modificări, componenta nominală a cenzorilor este

următoarea: dna Cîrstea Mirela, dl Radu Toma, dl

Costache Bogdan Ionuț, dl Georgescu Alexandru și dl

Oana Codruț Gabriel.

Art. 2. Se aprobă cesionarea unei parcele de teren

în suprafața de 5.000 m

2

, către Societatea Comercială

EUROTUR - S.R.L., urmând ca aceasta să fie

identificată.

Art. 3. Se aprobă cesionarea unei parcele de teren

în suprafaţa de 20.000 m

2

, situată în Urlați, către

Societatea Comercială TERANET - S.A.L.

Art. 4. Se aprobă cesionarea unei parcele de teren

în suprafață de 5.000 m

2

, către Societatea Comercială

PAULUS - S.R.L., urmând ca aceasta să f ie

identificată.

Art. 5. Se aprobă cesionarea unei parcele de teren

în suprafață de 5.000 m

2

, către Societatea Comercială

MINERAL EXCHIM - S.R.L., urmând ca aceasta să fie

identificată.

Art. 6 Se aprobă în principiu solicitarea Societății

Comerciale C1 ITALIAN SOLID INVEST - S.R.L.

pentru cumpărarea terenului în suprafață totală de

20.000 m

2

, situat în Ploiești, șos. Ploiești-Târgoviște,

km 8, județul Prahova, Zona Est Trup II, cesionat prin

contractul nr. 41 din 19.02.2007 și solicită Consiliului

Județean Prahova, în calitate de acționar unic al

Societății Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC -

S.A., mandatarea reprezentanți lor Consil iului

Județean Prahova în adunarea generală a acționarilor

a Societății Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC

- S.A. după realizarea investiției.

Art. 7. Se aprobă în unanimitate raportul de

evaluare și vânzarea către Societatea Comercială

INTERIO PRODUCTION - S.R.L. a terenului în

suprafață totală de 23.000 m

2

situat în Ploiești, șos.

Ploiești-Târgoviște, km 8, județul Prahova, Zona Est

Trup III, identificat conform anexei. Se mandatează

președinte Consiliul de administrație, dl ec. Ioan Enciu,

pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare

cu Societatea Comercială INTERIO PRODUCTION -

S.R.L.

Art. 8. Se aprobă în principiu solicitarea Societății

Comerciale MONDOINSTAL - S.R.L. pentru

cumpărarea terenului în suprafață totală de 5.000 m

2

,

situat în Ploiești, șos. Ploiești-Târgoviște, km 8, județul

Prahova, Zona Est Trup III, și solicită Consiliului

Județean Prahova, în calitate de acționar unic al

Societății Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC -

S.A., mandatarea reprezentanți lor Consil iului

Județean Prahova în adunarea generală a acționarilor

a Societății Comerciale PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC

- S.A., după realizarea investiției.

Art. 9. Se aprobă referatul nr. 4542 din 31.10.2007

privind acceptarea facturii fiscale emisă de Societatea

Comercială TEHNOSTRADE - S.R.L. pentru

recuperarea cheltuielilor efectuate pe tarif de racordare

la rețeaua de distribuție a societății Electrica în valoare

de 54.869,25 lei, fără TVA, și suplimentarea planului

de investiții pe anul 2007 cu valoarea de 54.869,25 lei,

fără TVA.

Art. 10. Se aprobă prelungirea terenului de

încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între

Societatea Comercială PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC

- S.A. și Societatea Comercială CALSONIC KANSEI

ROMANIA - S.R.L. până la obținerea certificatului de

urbanism de către Societatea Comercială PLOIEȘTI

INDUSTRIAL PARC - S.A.

Art. 11. Se amână pentru ședința viitoare.

Art. 12. Se aprobă în unanimitate plata conform

contractului de vânzare-cumpărare încheiat între

Societatea Comercială PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC

- S.A. și Primăria Orașului Urlați.

Art. 13. În urma vânzărilor de clădiri și terenuri

proprietatea Societăți i  Comerciale PLOIEȘTI

INDUSTRIAL PARC - S.A. se aprobă schimbarea

structurii capitalului social al Societății Comerciale

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A. după cum

urmează:

- se mărește suma de 3.477.510 lei (total aport în

numerar) cu suma de 5.471.950 lei, aportul în numerar

fiind 8.949.460 lei.

- se micșorează suma de 7.843.750 lei (total aport

în natură) cu suma de 5.471.950 lei, aportul în natură

fiind de 2.371.800 lei.

Astfel capitalul social al Societății Comerciale

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC - S.A. este de

11.321.260 lei, divizat în 1.132.126 acțiuni nominative,

având o valoare nominală de 10 lei fiecare, compus din

suma de 8.949.460 lei reprezentând aport în numerar

(894.946 acțiuni nominative) și suma de 2.371.800 lei

reprezentând aport în natură (237.180 acțiuni

nominative), și aparține în întregime acționarului unic -

CJP.

Art. 4. Se amână luarea unei decizii până la

prezentarea unui proiect de amplasare a panoului

publicitar.

Art. 15. Solicităm Societăți i  Comerciale

BAUMEISTER - S.R.L. prezentarea unui termen de

finalizare a lucrărilor însoțită de un grafic de execuție.

Art. 16. Se aprobă referatul nr. 4624 din 5.11.2007

privind prelungirea fiderului de 20KV care este în curs

de execuție pentru Societatea Comercială BERICAP

ROMANIA - S.R.L. până la limita de proprietate a

terenului cesionat de către Societatea Comercială

MOTORMANIA IMPEX - S.R.L. printr-o dispoziție de

șantier semnată de proiectant.
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ANEXA NR. 1

la Hotărârea adunării generale a acționarilor 

nr. 74 din 5.11.2007

(25/299.565)

Denumire societate

Data încheierii

contractului

Suprafața

cesionată 

(m

2

)

Valoarea

investițiilor

asumate de

cesionarii

(euro)

Valoarea

investițiilor

pe m

2

Performanța

de utilizarea

terenului %

Valoarea 

de piață a

terenului

(euro)

Reducerea față

de valoarea de

piață a terenului

(euro) conform

hot. adunării

generale a

acționarilor

62/13.04.2007

Preț de

vânzare pe

m

2

(euro)

1.

S.C.INTERIO

PRODUCTION - S.R.L.

15/20.04.2005

32/7.08.2006

23.000 6.990.000 300 53,90 14,58 3,19 11,39

Societatea Comercială 

PRINTEX - S.A., Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 22

din 31 octombrie 2007 

a adunării generale extraordinare a acționarilor

din Societatea Comercială PRINTEX - S.A.

Ploiești

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

Societății Comerciale PRINTEX - S.A. Ploiești întrunită

în ziua de 31 octombrie 2007, reprezentată prin dnii

Cătălin Vasile, identificat cu C.I. seria PH nr. 250729,

cod numeric personal 1671228293092 și Alin Dociu,

identificat cu C.I. seria PH nr. 461970, cod numeric

personal 1680514293123, ambii președinți ai

consiliului de administrație și ai adunării generale

extraordinare a acționarilor;

Văzând referatul consiliului de administrație prin

care propune reducerea capitalului social prin

diminuarea valorii nominale a acțiunilor de la 2,5

lei/acțiune la 0,45 lei/acțiune, motivându-se ca din

suma rezultată în urma acestei operațiuni să se

acopere pierderile contabile înregistrate de societate la

31 decembrie 2006, iar diferența să se restituie către

acționari proporțional cu reducerea capitalului social și

calculată egal pentru fiecare acțiune, iar restituirea să

se facă cu prioritate acționarilor minoritari;

În temeiul drepturilor conferite de Legea nr.

31/1990, republicată, privind societățile comerciale,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al

Societății Comerciale PRINTEX - S.A. Ploiești cu suma

de 413.357,9 lei, de la suma de 504.095 lei la suma de

90.737,1 lei, prin micșorarea valorii nominale a

acțiunilor de la 2,5 lei/acțiune la 0,45 lei/acțiune.

Art. 2. Se aprobă procedeul folosit pentru reducerea

capitalului social și anume diminuarea valorii nominale

a acțiunilor de la 2,5 lei/acțiune la 0,45 lei/acțiune, iar

diferența de capital social ce rezultă în suma de

413.357,9 lei să se distribuie astfel:

- 172.901,27 lei pentru acoperirea pierderii

contabile la 31.12.2006.

- 240.456,63 lei se va restitui acționari lor

proporțional cu aportul la capitalul social cu prioritate

pentru acționarii minoritari și anume:

- 229.048,99 lei pentru Societatea Comercială

AQUILA PART PROD COM - S.R.L. Ploiești

- 11.407,64 lei pentru acționarii minoritari, persoane

fizice.

Art. 3. Se aprobă acoperirea pierderilor contabile

înregistrate în anii precedenți cumulat până la

31.12.2006, în suma de 172.901,27 lei din suma

rezultată urmare reducerii capitalului social.

Art. 4. Se aprobă restituirea către acționari a sumei

de 240.456,63 lei, diferența rezultată din reducerea

capitalului social, după acoperirea pierderilor;

restituirea va fi proporțională cu reducerea capitalului

social și calculată egal pentru fiecare acțiune.

Art. 5. Se aprobă modificarea art. 6 din actul

constitutiv al societății, care va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al societății, subscris și integral

vărsat este de 90.737,1 lei, constituit dintr-un total de

201.638 acțiuni cu o valoare nominală de 0,45 lei

fiecare.

Structura de acționariat a societăți i  este

următoarea:

- Societatea Comercială AQUILA PART PROD

COM - S.R.L. Ploiești cu sediul în Ploiești, str. Malu

Roșu nr. 105 A, înmatriculată la Oficiul registrului

comerțului nr. J 29/2790/2004, CIF RO 6484554,

deține 192.072 acțiuni, cu valoare nominală de 0,45 lei

fiecare, în valoare totală de 86.432,4 lei, reprezentând

95,256 % din capitalul social;

- alți acționari, persoane fizice, în numerar de 242

dețin 9566 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,45 lei, în

valoare totală de 4.304,7 lei, reprezentând 4,744 % din

capitalul social.

Art. 6. Se mandatează dna Cristina Ivan, consilier

juridic la Societatea Comercială PRINTEX - S.A.

Ploiești, să semneze actul adițional la actul constitutiv

al Societății Comerciale PRINTEX - S.A. Ploiești care

să cuprindă modificările capitalului social și să

efectueze toate formalitățile necesare menționării
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hotărârii și actului constitutiv la Oficiul Registrului

Comerțului.

Dată în Ploiești, azi 31 octombrie 2007.

(26/299.566)

Societatea Comercială 

PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L., Brazi

județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 24 octombrie 2007 

a asociatului unic

Societatea Comercială PRAGOSA ROMÂNIA -

S.R.L., cu sediul în Estrada Nacional 1, km 109, Casal

de Amieira, Batalha, Portugalia, autorizație

01153/9.12.2004, în calitate de asociat unic al

Societății Comerciale PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L.,

în conformitate cu hotărârea nr. 12 din 18.10.2007,

decide următoarele:

Art. 1. Adăugarea obiectului de activitate: 602 - alte

transporturi terestre

cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri.

Art. 2. Majorarea capitalului social al Societății

Comerciale PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L. cu aport în

numerar, cu suma de 499.800 RON echivalentul a

49.980 părți sociale a 10 RON fiecare.

Societatea Comercială SGPS - S.A. subscrie

499.800 lei RON echivalentul a 499.000 părți sociale a

10 RON fiecare.

În urma majorării capitalului social structura este

următoarea:

Capitalul social al societății este de 500.000 RON

divizat în 50.000 părți sociale a câte 10 RON fiecare,

subscrise și integral vărsate.

Participarea asociaților la beneficii și pierderi este:

Societatea Comercială PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L.

100 %.

Art. 3. Se desemnează Gonçalves Ruivo Filipe

Manuel să semneze hotărârea adunării generale a

asociaților și actul constitutiv actualizat al Societății

Comerciale PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L.

Adoptată astăzi, 24.10.2004, la sediul societății.

(27/299.567)

Societatea Comercială 

PRAGOSA ROMANIA - S.R.L.

Brazi, județul Prahova

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art.

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale PRAGOSA ROMÂNIA - S.R.L., cu sediul în

Brazi, str. Piatra Craiului nr. 13, camera 13, parter,

județul Prahova, înregistrată cu nr. J 29/1239/2007,

cod unic de înregistrare 21732840, care a fost

înregistrat cu nr. 77342 la data de 12.11.2007.

(28/299.568)

Societatea Comercială 

SUPREMA COMPROD - S.R.L.

Ploiești, județul Prahova

NOTIFICARE

Subsemnatul Tăgîrța Ion, cetățean român, născut la

data de 15.12.1964, în comuna Cerasu, județul

Prahova, domiciliat în Ploiești, aleea Stejnic nr. 7, bl.

A10, sc. B, ap. 36, județul Prahova, identificat cu C.I.

seria PC nr. 083964, eliberată de Poliția Ploiești la data

de 5.03.1999, cod numeric personal 1641215293123,

în calitate de asociat unic al Societății Comerciale

SUPREMA COMPROD - S.R.L., cu sediul în Ploiești,

aleea Stejnic nr. 9, bl. A10, sc. B, et. 3, ap. 36, județul

Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul Prahova cu nr. J 29/2315/2004,

cod unic de înregistrare 16898510, constituită în baza

statutului societății, cu modificările și completările

ulterioare, am hotărât să aduc următoarele completări

statutului societății:

Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de

3 ani începând cu data de 15.11.2007.

Celelalte clauze din statutul societății rămân

neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte

integrantă din acesta. Prezentul înscris a fost redactat

astăzi, 12.11.2007, într-un număr de 5 exemplare din

care două exemplare pentru părți.

(29/299.569)

Societatea Comercială 

PETROCONDUCT - S.A., Ploiești

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 19 octombrie 2007, 

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală a acționari lor Societăți i

Comerciale PETROCONDUCT - S.A., cu sediul în

Ploiești, Șos. Vestului nr. 33, înregistrată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 29/677/1995, legal

constituită, întrunită la data de 19.10.2007, a avut la

ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea deschiderii unui cont pentru derulare

operațiuni bancare la banca B.R.D. Ploiești

La ședință au participat:

- dl Manea Marian Dumitru Alexandru 56,26 % acțiuni

- dl Lică Cristinel 18,42 % acțiuni

- dl Lică Gabriel 10,05 % acțiuni

- dl Căruțașu Gheorghe 8,37 % acțiuni

Total 93,10 %

În urma discuțiilor, adunarea generală ordinară a

acționarilor hotărăște:

1. aprobă în unanimitate de voturi deschiderea unui

cont bancar la B.R.D. Ploiești;

2. împuternicește pe dl Lică Cristinel să semneze

documentele de deschidere a contului;

3. împuternicește pe dl Lică Cristinel, director

general al Societății Comerciale PETROCONDUCT -

S.A. cu drept de prima semnătura să semneze

documentele bancare;

4. împuternicește pe dl Căruțașu Gheorghe, director

economic la Societatea Comercială

PETROCONDUCT - S.A., cu drept de prima

semnătură să semneze documentele bancare.

Pronunțată astăzi, 19.10.2007 la sediul Societății

Comerciale PETROCONDUCT - S.A.

Prezenta hotărâre este definitivă și a fost redactată

în 3 (trei) exemplare cu valoare de original.

(30/299.570)

Societatea Comercială 

INDUSTRIE MICA PRAHOVA - S.A., Ploiești

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 7.11.2007

a adunării generale extraordinare 

a acționarilor Societății Comerciale 

INDUSTRIE MICA PRAHOVA - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

Societății Comerciale INDUSTRIE MICA PRAHOVA -

S.A., întrunită în ședința extraordinară din data de

7.11.2007,

având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

- statutul Societății Comerciale I.M. PRAHOVA -

S.A.,

hotărăște:

Art. 1. Vânzările de active în perioada 2000-2006 au

fost efectuate cu aprobarea consiliului de administrație

și ale adunării generale a acționarilor.

Prețurile la care au fost vândute au fost aprobate de

adunarea generală a acționarilor sau consiliul de

administrație în urma evaluări lor efectuate de

persoane autorizate.

Art. 2. Contractul comercial de subantrepriză

încheiat în anul 2004 între Societatea Comercială

Rotrafi Serv - S.R.L. și Societatea Comercială

INDUSTRIE MICA PRAHOVA - S.A. s-a derulat în

condiții normale și cu eficiență pentru ambele societăți,

Societatea Comercială INDUSTRIE MICA PRAHOVA -

S.A. realizând un venit de 132.090 lei, cu un profit brut

de 33.078 lei.

Art. 3. Referitor la cheltuielile efectuate cu expertiza

contabilă și eventualele prejudicii create societății, se

mandatează președintele consiliului de administrație

pentru a îndeplini toate demersurile legale în vederea

recuperării acestora.

Art. 4. Se aprobă ca dată de înregistrare a

prevederilor prezentei hotărâri data de 19.11.2007.

Se aprobă mandatarea domnului Ioan Malteș,

președintele consil iului de administrație să

îndeplinească toate formalitățile și demersurile legale

necesare pentru depunerea hotărârii la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova,

în vederea înscrierii acesteia în registrul comerțului și

publicării în Monitorul Oficial al României.

(31/299.571)

Societatea Comercială 

EMON ELECTRIC - S.A., Câmpina

județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 30.10.2007

a adunării generale ordinare a acționarilor 

Adunarea generală a acționarilor de la Societatea

Comercială EMON ELECTRIC - S.A. a fost convocată

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu

completările și modificările ulterioare, de către

administratorul unic al societății dl Mircea Solomon pe

data de 30.10.2007, ora 10.00, la sediul societății.

La adunarea generală a acționarilor au participat:

- Solomon Mircea,

- Solomon Diana,

- Labunțev Alexandru.

Ordinea de zi a ședinței a fost prezentarea și analiza

documentației privind solicitarea unui credit de

investiții, pentru construcția noului sediu administrativ

al Societății Comerciale EMON ELECTRIC - S.A. din

str. Nicolae Bălcescu nr. 1 A, de la ALPHA BANK -

Ploiești.

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

adunarea generală a acționarilor, în unanimitate de

voturi, hotărăște aprobarea solicitării unui credit de

investiții în valoare de 1.350.000 euro, pe o perioadă

de 10 ani.

Ședința se încheie prin semnarea procesului-verbal

de către acționari.

(32/299.572)

Societatea Comercială 

REPUBLICA - S.R.L., Ploiești

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 12.11.2007

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Stanciu Aneta și Moraru Ion, în calitate

de asociați la Societatea Comercială REPUBLICA -

S.R.L., am hotărât următoarele:

1. dizolvarea Societății Comerciale REPUBLICA -

S.R.L. în temeiul art. 227 alin. 1, lit. d) din Legea nr.

31/1990, privind societățile comerciale cu modificările

și completările ulterioare.

2. Numirea ca lichidator a PADEEA SPRL, cu sediul

în Ploiești, Str. Banatului nr. 1, bl. 37B, ap. 2, județul

Prahova, înregistrată la UNPIR cu nr. 0027, având

codul unic de înregistrare RO 7823438, reprezentată

de asociat coodonator Alexandru Magdalena,

domiciliată în Ploiești, Str. Cavalului nr. 2A, bl. N5, et.

2, ap. 8, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH

nr. 431079 eliberată de Poliția Ploiești la data de

4.12.2003, cod numeric personal 2670214297297.

(33/299.573)
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Societatea Comercială 

ATLAS - GIP - S.A., Ploiești

HOTĂRÂREA NR. 3

a adunării generale a acționarilor

Întrunită în ziua de 30.10.2007, la prima convocare,

adunarea generală ordinară a acționarilor Societății

Comerciale ATLAS - GIP - S.A., Ploiești, la care au fost

prezenți:

- reprezentant acționar majoritar Societatea

Comercială TENDER - S.A., Timișoara, care deține

69,961 % din capitalul social al societății - dl Petrișor

Nicolae;

- reprezentant S.I.F. Muntenia care deține 14,493 %

din capitalul social al societății - dna Ruse Lucia

Carmen;

- persoane juridice reprezentând 0,05 % din

capitalul social al societății;

- acționari persoane fizice (P.P.M) totalizând 0,02 %

din capitalul social al societății.

Total capital social reprezentat cu drept de vot =

84,532 %,

a hotărât următoarele:

Art. 1. Cu majoritate de voturi (84,53 %) aprobă

înlocuirea dlui Pop Flaviu Iosif din funcția de

administrator special al Societății Comerciale ATLAS -

GIP - S.A., Ploiești, cu domnul Petrișor Nicolae,

cetățean român, născut la data de 26.05.1957 în

București, domiciliat în București, str. Focșani, nr. 5, bl.

M181, sc. 2, et. 4, ap. 7, județul Vrancea, identificat cu

C.I. seria RT nr. 183092 eliberată de Secția 19 Poliție

București, cod numeric personal 1570526400398.

Art. 2. PADEEA SPRL Ploiești, prin reprezentant

Alexandru Magdalena, va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

(34/299.574)

Societatea Comercială 

RIVIERA NEMTEANA - S.R.L., Piatra-Neamț

ACT ADIȚIONAL 

la statutul Societății Comerciale 

RIVIERA NEMTEANA - S.R.L.

Subsemnatul Toma Daniela, în calitate de asociat

unic al Societății Comerciale RIVIERA NEMTEANA -

S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț, str. Gavril Galinescu

nr. 4, bl. Z2, sc. B, ap. 17, județul Neamț, înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului Neamț cu nr. J

27/559/2007, având codul unic de înregistrare

21584751, am hotărât să modific statutul societății,

după cum urmează:

1. Se închid punctele de lucru situate în localitatea:

- Piatra-Neamț, str. Gen. Dăscălescu nr. 363, județul

Neamț;

- Piatra-Neamț, str. Dărmănești nr. 107 bis, județul

Neamț.

2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă

de 3 (trei) ani, adică de la data de 12.11.2007, până la

data de 11.11.2010.

3. Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân

neschimbate. 

Prezentul înscris a fost redactat în 4 exemplare, din

care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru

Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.

(35/299.730)

Societatea Comercială 

ROMANCERAM - S.A., Roman, județul Neamț

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 21 septembrie 2007

a consiliului de administrație 

Consiliul de administrație al Societății Comerciale

ROMANCERAM - S.A., cu sediul în Roman, Aleea

Plopilor nr. 10, județul Neamț, înmatriculată la oficiul

registrului comerțului cu nr. J 27/1/1991 („Societatea”)

s-a întrunit în ședință astăzi, 21 septembrie 2007, la

sediul social al societății și decide:

1. Se numește în funcția de președinte al consiliului

de administrație și de director general dl Piotr

Mieczyslaw Mrowiec, născut la data de 20.12.1968 în

Babice, Polonia, posesor al C.I. AJW937660, eliberată

la 4.12.2006 de primarul municipiului Krasnystaw, cod

numeric personal 68122011113, domiciliat în Polonia,

Krasnystaw, Piekarskiego 9, 22-300.

2. Se numesc următorii membri ai consiliului

director:

• dl Artur Zbigniew Swiderski - director mecano-

energo-investiții, posesor al C.I. ADC665822 eliberată

la data de 4.11.2003, cod numeric personal

70053106435, având domiciliul în 22-100, Chelm, str.

Synow Pulku 9 m. 26, Polonia;

• dl Ghimici Daniel - director economic, posesor al

C.I. seria NT nr. 367715 eliberată de Poliția Roman la

data de 13.02.2007, cod numeric personal

1741028272642, domiciliat în Roman, str. N. Titulescu,

bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 7, județul Neamț.

3. Directorii menționați la pct. 2 sunt numiți pe o

perioadă de un an până la data de 21.09.2008.

4. Se împuternicește dl Mereuță Adrian, domiciliat în

Iași, Str. Gării nr. 16, bl. L 24, ap. 14, județul Iași,

identificat cu C.I. seria MX nr. 316180, să depună, să

semneze, să ridice documente și să reprezinte

societatea în fața oricăror autorități competente,

inclusiv Oficiul registrului comerțului pentru ducerea la

îndeplinire a hotărârii consiliului de administrație.

(36/299.731)

Societatea Comercială 

TOP DESIGN - S.R.L., Iași

PROIECT DE FUZIUNE

al societăților

Societatea Comercială TOP DESIGN - S.R.L.,

Iași - absorbantă

Societatea Comercială DESIGN GROUP - S.R.L.,

Iași - absorbită

1. Elementele de identif icare a societăți lor

participante la fuziune

1.1. Societatea absorbantă Societatea Comercială

TOP DESIGN - S.R.L., Iași

1. sediul: Iași, Piața Unirii nr. 6, județul Iași, 

2. forma juridică: societate cu răspundere limitată,

3. capital social: 200 RON, împărțit în 20 părți

sociale a 10 RON,

4. cod unic de înregistrare: RO 6550178,

5. număr Oficiul registrului comerțului: 

J 22/2625/1994,

6. obiectul de activitate: comerț cu amănuntul în

magazine specializate,

7. structura asociaților la 30.09.2007:

- Sandulache Constantin - 20 părți sociale asociat

unic.

1.2. Societatea absorbită Societatea Comercială

DESIGN GROUP - S.R.L., Iași

1. sediu: Iași, str. Petre Ispirescu nr. 6A,

2. forma juridică: societate cu răspundere limitată,

3. capitalul social: 200 RON, împărțit în 20 părți

sociale a 10 RON,

4. cod unic de înregistrare: RO 16831065,

5. număr Oficiul registrului comerțului: J

22/2160/2004,

6. obiect de activitate: fabricarea articolelor din

material plastic pentru construcții,

7. structura asociaților la 30.09.2007:

- Săndulache Constantin - 16 părți sociale cu 160

RON 80 %,

- Săndulache Andreea Elena - 4 părți sociale cu  40

RON 20 %.

1.3. Societățile care fuzionează au hotărât acest

lucru prin adunarea generală extraordinară din data de

30.09.2007, concretizate în procesele-verbale

anexate.

2. Fundamentarea și temeiul legal al fuziunii

2.1. Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit în

conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, a hotărâri lor adunări lor generale

extraordinare a asociaților, respectiv acționarilor din

data de 30.09.2007, și O.M.F.P. nr. 1376/2004.

Fuziunea va produce următoarele efecte:

- activul și pasivul societății absorbite se transmit

societății absorbante;

- efectele fuziunii se produc la data bilanțului de

fuziune, respectiv: 30.09.2007;

- societatea absorbită își va înceta existența,

urmând a fi radiate din registrul comerțului.

2.2. Fundamentarea economică a fuziunii:

- asociatul din societatea absorbantă este asociat

unic și asociat majoritar în societatea absorbită, fiind și

administrator la ambele societăți.

3. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului celor

două societăți

Acestea sunt evidențiate în bilanțurile contabile

încheiate la 30.09.2007, potrivit Ordinului Ministrului

Finanțelor nr. 1752/2005.

Au fost reevaluate activele principale (spații

comerciale) de la ambele societăți, celelalte utilaje au

rămas la valoarea contabilă.

Bilanțurile contabile înainte de reevaluare și după

reevaluare se prezintă în anexa 1 și 2.

Societatea absorbantă, Societatea Comercială TOP

DESIGN - S.R.L. primește de la Societatea Comercială

DESIGN GROUP - S.R.L., societate absorbită, activul

și pasivul, concretizate în:

- active imobilizate = 327.841,

- active circulante = 429.212,

- cheltuieli în avans = 738,

- datorii totale = 632.090,

- venituri în avans = 58.957,

- capital social = 200,

- capital propriu = 66.744.

4. Majorare capital social al societății absorbante și

bilanțul de fuziune

4.1. Bilanțul de fuziune a Societății Comerciale TOP

DESIGN - S.R.L. (absorbantă) după fuziune se

prezintă în anexa 3 (30.09.2007) și are la bază

bilanțurile celor două societăți la data de 30.09.2007.

4.2. Calculul capitalului social

- Societatea Comercială TOP DESIGN - S.R.L. are

un capital social inițial de 200 RON (20 părți sociale a

10 RON/bucata) repartizate lui Săndulache Constantin

- asociat unic,

- Societatea Comercială DESIGN GROUP - S.R.L.

societatea absorbită are un capital social de 200 RON

(20 părți sociale a 10 RON/bucata) repartizate astfel:

- Săndulache Constantin - 16 părți sociale cu 160

RON, 80 %,

- Săndulache Andreea Elena - 4 părți sociale cu 40

RON, 20 %.

Aceste procente conferă dreptul la dividende celor

doi asociați.

După fuziune: capitalul social este de 400 RON (40

părți sociale a 10 RON/bucata) și sunt repartizate

astfel:

- Săndulache Constantin - 32 părți sociale cu 320

RON 80 %,

- Săndulache Andreea Elena - 8 părți sociale cu 80

RON 20 %,

- activele imobilizate cresc la 587.869 RON,

- activele circulante sunt de  596.302 RON,

- rezerve de 17.983 RON,

- data fuziunii: 30.09.2007.

Prin aprobarea prezentului proiect de fuziune de

cele două conduceri ale societăților participante, se

recunoaște că au fost restituite toate actele și

documentele puse la dispoziția expertului contabil.

Anexă la raportul de fuziune al Societății

Comerciale TOP DESIGN - S.R.L., Iași și

Societății Comerciale DESIGN GROUP - S.R.L.,

Iași

1. Reevaluare clădiri ale Societății Comerciale TOP

DESIGN - S.R.L., Iași, Piața Unirii 6
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- reevaluarea s-a făcut la 1.01.2006 și apreciem că

valorile deținute la 1.01.2006 corespund cu valorile de

piață la data fuziunii.

2. Reevaluare teren al Societății Comerciale

DESIGN GROUP - S.R.L.

- valoare de inventar 1.01.2007 = 180.800 RON,

- diferența din reevaluare = 20.213 RON,

- valoare de inventar reevaluată la 30.09.2007 =

201.013 RON.

(37/301.407)

Societatea Comercială 

TENT-CO - S.R.L., Iași

PROIECT DE FUZIUNE 

Încheiat între

- Societatea Comercială TENT-CO TRADING -

S.R.L., cu sediul în Iași, str. Moara de Vânt nr. 31,

județul Iași, înregistrată la Oficiul registrului comerțului

cu nr. J 22/1102/2001, atribut fiscal R, având codul unic

de înregistrare 14327267, cu un capital social de 200

lei divizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, prin

reprezentant legal Tăbăcaru Diana, domiciliată în Iași,

str. Moara de Vânt nr. 31, județul Iași, cetățean român,

cod numeric personal 2710526221294, identificată cu

C.I. seria MX nr. 478121/2004 eliberată de Poliția Iași,

în calitate de asociat unic și administrator al societății

absorbite și

- Societatea Comercială TENT-CO - S.R.L., cu

sediul în Iași, str. Moara de Vânt nr. 31, județul Iași,

înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J

22/828/1993, având codul unic de înregistrare

6937221, cu un capital social de 1.000.000 lei -

100.000 părți sociale a 10 lei fiecare prin reprezentant

legal Tăbăcaru Claudiu Marius, domiciliat în Iași, str.

Moara de Vânt, nr. 31, județul Iași, cetățean român, cod

numeric personal 1700707221201, identificat cu C.I.

seria MX nr. 543552/2005 eliberată de Poliția Iași, în

calitate de asociat unic și administrator al societății

absorbante.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, cele două societăți comerciale, în baza

acordului asociaților, s-a hotărât fuziunea acestora în

următoarele condiții:

Se urmărește ca, prin absorbția Societăți i

Comerciale TENT-CO TRADING - S.R.L., societatea

absorbantă să activeze în domeniul „închirierea

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN

7020”, astfel încât cele două societăți să aibă aceeași

administrare și conducere, același personal tehnico-

economic-administrativ și aceste raționalizări să

conducă la eficiența economică superioară.

Menționăm faptul că începând cu 1.01.2007

Societatea Comercială TENT-CO - S.R.L. a încetat

activitatea de comercializare a produselor din tutun și

cafea, ceea ce a determinat o reducere a cifrei de

afaceri și orientarea conducerii societăți i spre

activitatea de închiriere a spațiilor.

Se rețin următoarele motivații care se constituie în

premise favorabile unei restructurări prin fuziunea prin

absorbție a societăților mai sus menționate:

- eliminarea greutăților și deficiențelor inerente unor

conduceri separate, datorate în principal diversității

metodelor manageriale;

- concentrarea resurselor și a efortului investițional

pentru realizarea obiectivului „Imobil P+8” din str.

Ciurchi nr. 126, pentru care s-a obținut autorizație de

construcție și care va fi destinat pentru închiriere;

- creșterea eficienței economico-financiare pentru

unitatea rezultată după fuziune.

Activul și pasivul celor două societăți comerciale

precum și evaluarea lor s-au făcut prin bilanțuri

încheiate la 30.09.2007.

Rata de schimb a părților sociale ale Societății

Comerciale TENT-CO TRADING - S.R.L., pentru

obținerea de părți sociale la societatea absorbantă

Societatea Comercială TENT-CO - S.R.L., stabilită pe

baza datelor financiare din 30.09.2007, conform

Normelor Ministerului de finanțe este de 1:814,13,

respectiv pentru o parte socială la societatea absorbită

se primesc 814,13 părți sociale la societatea

absorbantă. Activ net/parte socială la Societatea

Comercială TENT-CO - S.R.L. este de 49,24 lei, iar

activ net/parte socială la Societatea Comercială TENT-

CO TRADING - S.R.L. este de 40.087,55 lei

(40.087,55: 49,24 = 814,13 - raport de schimb).

Prin efectul fuziunii Societatea Comercială TENT-

CO - S.R.L. preia pe bază de protocol de predare-

primire de la societatea absorbită, care se dizolvă și

radiază fără lichidare, imobilizările necorporale și

corporale, mijloacele circulante și elementele de pasiv.

Dreptul la dividend curge de la data începeri i

exercițiului financiar al societății absorbante. Nu se

plătesc dividende în baza bilanțului de fuziune.

Societatea Comercială TENT-CO - S.R.L. își va majora

capitalul social de la valoarea de 1.000.000 lei la

valoarea de 1.162.830 lei. - 116.283 părți sociale a 10

lei fiecare (capitalul social transferat fiind de 162.830 lei

- 16.283 părți sociale a 10 lei fiecare), atribuit

asociaților astfel:

Tăbăcaru Claudiu Marius - 100.000 părți sociale -

1.000.000 lei - 86 %,

Tăbăcaru Diana - 16.283 părți sociale - 162.830 lei

- 14 %.

Valoarea primei de fuziune va fi determinată

conform Normelor Ministerului Finanțelor în baza

bilanțurilor de fuziune la 31.12.2007 și va fi înscrisă atât

în bilanțurile de fuziune cât și în protocolul de

predare-primire.

Societatea absorbantă Societatea Comercială

TENT-CO - S.R.L. preia în calitate de titular contractele

de închiriere, precum și activitățile autorizate, care vor

fi nominalizate distinct în protocolul de predare-primire.

De asemenea, preia în totalitate creanțele și

datoriile societății absorbite.

Începând cu data de 31.12.2007, data balanței și

bilanțului de fuziune, tranzacțiile societății absorbite:

Societatea Comercială TENT-CO TRADNG - S.R.L.,

Iași sunt considerate din punct de vedere contabil ca

aparținând societăți i  absorbante Societatea

Comercială TENT-CO - S.R.L.

(38/301.408)

Societatea Comercială 

FIDELITY - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 8.11.2007,

la actul constitutiv al Societății Comerciale

FIDELITY - S.R.L.

Noi,

Constantin Dorinel, în calitate de asociat, născut la

data de 24.11.1959 în Galați, județul Galați, cod

numeric personal 1591124170317, domiciliat în Galați,

bd. Dunărea nr. 3, bl. A7, sc. 2, et. 3, ap. 52, cetățean

român, și

Constantinescu Luminița, în calitate de asociat,

născută la data de 14.06.1959 în comuna Tulucești,

județul Galați, cod numeric personal 259614170345,

domiciliată în Galați, bd. Dunărea nr. 3, bl. A7, sc. 2,

et. 3, ap. 52, cetățean român,

am hotărât modificarea actelor constitutive astfel:

Art. 1. Societatea FIDELITY - S.R.L. își majorează

capitalul social de la 200 lei, divizat în 20 părți sociale

în valoare de 10 lei fiecare, la 22.200 lei, divizat în

2.220 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, prin

aport în numerar de 22.000 lei al asociaților Constantin

Dorinel și Constantin Luminița depuși în contul

societății conform foii de vărsământ anexate.

Art. 2. Capitalul social, respectiv 22.200 lei, este

divizat în părți sociale a 10 lei fiecare.

Aportul asociaților la constituirea capitalului este

următorul:

- Constantin Dorinel - 11.100 lei, 1.110 părți sociale

- Constantin Luminița - 11.100 lei, 1.110 părți sociale

Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi

proporțională cu aportul la constituirea capitalului

social.

Art. 3. Se completează obiectul de activitate al

societății cu:

2225 - alte lucrări de tipografie;

2233 - reproducerea înregistrărilor informatice;

2811 - fabricare de construcții metalice și părți

componente ale structurilor metalice;

2812 - fabricare de elemente de dulgherie și

tâmplărie din metal;

2840 - fabricarea produselor metalice obținute prin

deformare plastică; metalurgia pulberilor;

3611 - producție de scaune;

3612 - producția mobilierului pentru birou și

magazine;

3613 - producția mobilierului pentru bucătării;

3614 - producția altor tipuri de mobilier;

3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice

reciclabile;

3720 - recuperarea deșeuri lor și resturi lor

nemetalice reciclabile;

4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și

organizare de șantiere;

4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;

4525 - alte lucrări speciale de construcții;

4531 - lucrări de instalații electrice;

4532 - lucrări de izolații și protecție anticorozivă;

4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;

4534 - alte lucrări de instalații;

4541 - lucrări de ipsosărie;

4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4545 - alte lucrări de finisare;

5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,

minerale și produse chimice pentru industrie;

5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și

materiale de construcții;

5114 - intermedieri în comerțul cu mașini,

echipamente industriale, nave și avioane;

5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de

menaj și de fierărie;

5116 - intermedieri în comerțul cu produse

alimentare, băuturi și tutun;

5118 - intermedieri în comerțul specializat în

vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate

în altă parte;

5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi,

lichizi și gazoși și cu produsele derivate (inclusiv

activitatea de import-export);

5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de

construcții (inclusiv activitatea de import-export);

5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi

(inclusiv activitatea de import-export);

7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare

proprii;

7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare, proprii sau închiriate;

7031 - agenții imobiliare;

7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife

sau contract;

7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de

capacitate mică.

Art. 4. Se anulează vechiul act constitutiv și se

întocmește un nou act constitutiv.

Prezentul act adițional încheiat astăzi, 8.11.2007,

sub semnătura privată, face parte integrantă din actul

constitutiv al Societății Comerciale FIDELITY - S.R.L.

(39/298.337)

Societatea Comercială 

FIDELITY - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale FIDELITY - S.R.L., cu sediul în Galați, Str.

Laminoriștilor nr. 12, bl. O2, ap. 41, județul Galați,

înregistrată cu nr. J 17/1566/1995, cod unic de

înregistrare 7822734, care a fost înregistrat cu

nr. 40484 din 9.11.2007.

(40/298.338)
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Societatea Comercială 

ALL STEEL TRADING - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 9 noiembrie 2007,

la actul constitutiv al Societății Comerciale 

ALL STEEL TRADING - S.R.L.

Noi

- Gariselli Francesco, domiciliat în Italia, Rivalta(RE)

Via S. Isidoro nr. 7, născut la data de 10.03.1957 în

Baiso(RE), Italia, cetățean italian.

- Serri Uber, domiciliat în Rivalta(RE), Italia, Via S.

Isidoro nr. 7/1, născut la data de 5.02.1955, în

Casina(RE), cetățean italian,

asociați ai Societății Comerciale ALL STEEL

TRADING - S.R.L., cu sediul în Galați, Drumul Național

Galați-Bârlad, km 12, și înmatriculată la Oficiul

registrului comerțului cu nr. J 17/1002/1998, am hotărât

modificarea actului constitutiv astfel:

Art. 1. Începând cu data de 8.11.2007, în societatea

ALL STEEL TRADING - S.R.L. aderă asociat

Societatea Comercială SALL - S.R.L., cu sediul în

Italia, Corte Tegge, Cavriago, Provincia Reggio Emilia,

str. Industria, nr. 26, CP 42025, cod fiscal

00294340351 nr. REA: RE-126755, persoană juridică

reprezentată de Gariselli Francesco, domiciliat în Italia,

Rivalta(RE), Via S. Isidoro nr. 7, născut la data de

10.03.1957 în Baiso(RE), cetățean italian.

Societatea Comercială SALL - S.R.L. aduce ca

aport la capitalul social suma de 3.367.100 lei,

echivalentul a 1.000.000 euro.

Societatea Comercială SALL - S.R.L. va avea

aceleași drepturi, obligații, ca și ceilalți asociați.

Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său

la capitalul social creanțele active și pasive ale

societății.

Art. 2. Societatea își majorează capitalul social de la

342.260 lei la 3.709.360 lei.

Diferența de 3.367.100 lei (echivalentul a 1.000.000

euro; 1 euro = 3.3671 lei - curs valutar la data de

7.11.2007 conform înștiințării din data de 8.11.2007

emisă de Unicredit Țiriac Bank - S.A. - Sucursala

Galați), reprezintă aport nou constituit din numerar,

adus de asociatul care aderă Societatea Comercială

SALL - S.R.L., prin reprezentant Gariselli Francesco,

conform ordinului de plată nr. 7310200461 din data de

7.11.2007, anexat.

Art. 3. Capitalul social majorat este de 3.709.360 lei,

divizat în 370.936 părți sociale în valoare de 10 lei

fiecare, din care 3.367.100 lei echivalentul a 1.000.000

euro, 19.062 $ și 30.1277,50 lei.

Participarea asociaților la capital este următoarea:

Gariselli Francesco - 171.130 lei, reprezentând

160.885.30 lei și 4.705 $, 17.113 părți sociale.

Serri Uber - 171.130 lei, reprezentând 140.392,20

lei și 14.297 $, 17.113 părți sociale.

Societatea Comercială SALL - S.R.L., prin

reprezentant Gariselli Francesco - 3.367.100 lei,

echivalentul a 1.000.000 euro, 336.710 părți sociale

Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi

proporțională cu aportul la constituirea capitalului

social.

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

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229

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

completările ulterioare.

Art. 5. Societatea Comercială SALL - S.R.L. a

achiesat la clauzele din actul constitutiv inițial și

prezentul act adițional.

Art. 6. Se anulează vechiul act constitutiv al

societății și se întocmește un nou act constitutiv.

Prezentul act adițional face parte integrantă din

actul constitutiv al Societății Comerciale ALL STEEL

TRADING - S.R.L.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 8.11.2007,

în 2 exemplare, din care un exemplar pentru părți și

un exemplar pentru compartimentul de asistență din

cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Galați.

(41/298.339)

Societatea Comercială 

ALL STEEL TRADING - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale ALL STEEL TRADING - S.R.L., cu sediul în

Galați, Drumul Național Galați-Bârlad, km 12,

înregistrată cu nr. J 17/1002/1998, cod unic de

înregistrare 11196159, care a fost înregistrat cu

nr. 40510 din 9.11.2007.

(42/298.340)

ocietatea Comercială 

GIROMETAL - S.R.L., Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 8 noiembrie 2007

la actul constitutiv al Societății Comerciale

GIROMETAL - S.R.L.

Eu, Zisu Robert, cetățean român, născut la data de

13.12.1983 în Galați, domiciliat în Galați, str. Regiment

11 Siret nr. 50, bl. G1, sc. 3, ap. 126, posesor al C.I.

seria GL nr. 487549 eliberată la data de 13.02.2007 de

SPCLEP Galați, cod numeric personal

1831213170013, cetățean român, în calitate de asociat

unic la Societatea Comercială GIROMETAL - S.R.L.,

persoană juridică de naționalitate română, cu sediul

social în Galați, Str. Regiment 11 Siret nr. 50, bl. G1,

sc. 3, ap. 126 înregistrată la Oficiul Registrului

Comerțului Galați cu nr. J 17/1793/21.09.2005, cod

unic de înregistrare 17973459,

În mod liber am hotărât modificarea actelor

constitutive astfel:

Art. 1. Începând cu data de 8.11.2007, în Societatea

Comercială GIROMETAL - S.R.L. aderă ca asociat

Lisinschi G. Andrei, cetățean român, născut la data de

18.03.1959 în Galați, județul Galați, domiciliat în Galați,

str. Grădina Veche nr. 113, posesor al C.I. seria GL

nr. 233748/23.10.2002, eliberată de Poliția Galați, cod

numeric personal 15903181700355, cetățean român

cu un aport la capitalul social de 400 lei conform foii de

vărsământ nr. 2007110800381346 anexate.

Art. 2. Se majorează capitalul social de la 200 lei la

1000 lei prin aport în numerar adus de asociați conform

foilor de vărsământ anexate, astfel:

Lisinschi G. Andrei - 400 lei

Zisu Robert - 400 lei.

Art. 3. Eu, Zisu Robert, declar că, începând cu data

de 8.11.2007, din cele 20 părți sociale în valoare totală

de 200 lei ce le dețin la Societatea Comercială

GIROMETAL - S.R.L. am cesionat numitului Lisinschi

G. Andrei 11 părți sociale în valoare de 110 lei,

reprezentând 55 % din capitalul social al Societății

Comerciale GIROMETAL - S.R.L.

Am primit echivalentul părților sociale cesionate în

valoare de 110 lei de la Lisinschi G. Andrei.

Lisinschi G. Andrei preia creanțele active și pasive

ale societății Societății Comerciale GIROMETAL -

S.R.L. și va avea aceleași drepturi și obligații ca și

ceilalți asociați.

Art. 4. Capitalul social al societății va fi de 1.000 lei,

în numerar, fiind divizat în 100 părți sociale a câte 10 lei

fiecare parte socială, repartizat pe asociați astfel:

Lisinschi G. Andrei - 510 lei, reprezentând 51 părți

sociale în valoare de 10 lei fiecare, cota de participare

la beneficii și pierderi 51 %;

Zisu Robert - 490 lei, reprezentând 49 părți sociale

în valoare de 10 lei fiecare, cota de participare la

beneficii și pierderi 49 %.

Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi

proporțională cu aportul la constituirea capitalului

social.

Art. 5. Se anulează vechiul act constitutiv și se

întocmește un nou act constitutiv.

Art. 6. Prezentul act adiț ional modifică și

completează corespunzător actul constitutiv al

Societății Comerciale GIROMETAL - S.R.L. și face

parte integrantă din acesta, iar asociatul nou intrat a

achiesat la clauzele din actul constitutiv al societății.

Toate celelalte clauze din actul constitutiv al societății

cu modificările ulterioare rămân valabile în continuare.

(43/298.341)

Societatea Comercială 

GIROMETAL - S.R.L., Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale GIROMETAL - S.R.L., cu sediul în Galați,

Str. Regimentul 11 Siret nr. 50, bl. G1, ap. 126, județul

Galați, înregistrată cu nr. J 17/1793/2005, cod unic de

înregistrare 17973459, care a fost înregistrat cu

nr. 40557 din 12.11.2007.

(44/298.342)

Societatea Comercială 

HASIENDA - S.R.L., Țepu, județul Galați

ACT ADIȚIONAL

încheiat astăzi, 12 noiembrie 2007, 

la actul constitutiv al Societății Comerciale

HASIENDA - S.R.L.

Eu Niță Daniel, domiciliat în Țepu, județul Galați,

asociat unic al Societății Comerciale HASIENDA -

S.R.L., cu sediul în satul Țepu, comuna Țepu nr. 234,

județul Galați, și înregistrată la Oficiul registrului

comerțului cu nr. J 17/1488/2004, am hotărât:

Art. 1. Societatea își reia activitatea începând cu

data de 12.11.2007.

Art. 2. Se eliberează din funcția de administrator

Niță Daniel și se alege în funcția de administrator Ivan

Alexandrina, născută la data de 6.02.1955 în comuna

Țepu, județul Galați, cod numeric personal

2550206173204, domiciliată în satul Țepu, comuna

Țepu, județul Galați, cetățean român.

Art. 3. Se completează obiectul de activitate al

societății cu următoarele activități:

0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor

plante neclasificate în altă parte;

0112 - cultivarea legumelor, a specialităților

horticole și a produselor de seră;

0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor

pentru obținerea laptelui;

0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,

măgarilor, catârilor și asinilor;

0123 - creșterea porcinelor;

0124 - creșterea păsărilor;

0125 - creșterea altor animale;

0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală

combinată cu creșterea animalelor);

0141 - activități de servicii anexe agriculturii;

grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră);

0142 - activități de servicii pentru creșterea

animalelor, cu excepția activităților veterinare;

1411 - extracția pietrei pentru construcții;

1421 - extracția pietrișului și nisipului;

1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și

legumelor;

1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;

1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate;

1561 - fabricarea produselor de morărit;

1571 - fabricarea produselor pentru hrana

animalelor de fermă;

1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor

proaspete de patiserie;

1582 - fabricarea biscuiților, pișcoturilor și altor

produse similare;

1740 - fabricare de articole confecționate din textile

(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);
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1771 - fabricare de ciorapi, șosete și ciorapi

pantalon, tricotați sau croșetați;

1772 - fabricare de pulovere, veste și articole

similare tricotate sau croșetate;

1821 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru

lucru;

1822 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

(exclusiv lenjerie de corp);

1824 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și

accesorii neclasificate în altă parte;

1930 - fabricarea încălțămintei;

2010 - tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea

lemnului;

2030 - fabricare de elemente de dulgherie și

tâmplărie pentru construcții;

2811 - fabricare de construcții metalice și părți

componente ale structurilor metalice;

2812 - fabricarea de elemente de dulgherie și

tâmplărie din metal;

3612 - producția mobilierului pentru birou și

magazine;

3613 - producția mobilierului pentru bucătării;

3614 - producția altor tipuri de mobilier;

3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice

reciclabile;

3720 - recuperarea deșeuri lor și resturi lor

nemetalice reciclabile;

4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;

4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții;

4523 - construcți i  de autostrăzi, drumuri,

aerodromuri și baze sportive;

4531 - lucrări de instalații electrice;

4532 - lucrări de izolații și protecție anticorozivă;

4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;

4534 - alte lucrări de instalații;

4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;

4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri;

4545 - alte lucrări de finisare;

5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

5111 - intermedieri în comerțul cu materii prime

agricole, animale vii, materii prime textile și cu

semiproduse;

5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,

minerale și produse chimice pentru industrie;

5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și

materiale de construcții;

5115 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de

menaj și de fierărie;

5116 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții,

încălțăminte și articole;

5117 - intermedieri în comerțul cu produse

alimentare, băuturi și tutun;

5118 - intermedieri în comerțul specializat în

vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate

în altă parte;

5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;

5153 - comerț cu ridicata cu material lemnos și de

construcții;

5530 - restaurante;

5540 - baruri;

5551 - cantine;

5552 - alte unități de preparare a hranei;

6021 - alte transporturi terestre de călători pe bază

de grafic;

6022 - transporturi cu taxiuri;

6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale

inclusiv transport internațional;

6024 - transporturi rutiere de mărfuri inclusiv

transport internațional;

6420 - telecomunicații;

7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare

proprii;

7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare, proprii sau închiriate;

7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor;

7485 - activități de secretariat și traducere;

9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare.

Art. 4. Se majorează capitalul social de la 200 lei la

500 lei, diferența de 300 lei reprezentând aportul

asociatului unic depus conform foii de depunere

numerar nr. 2581 din 7.11.2007 emisă de Banca

Raiffeisen Sucursala Tecuci, anexată. În urma

majorării, capitalul social este de 500 lei numerar,

divizat în 50 de părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,

aparținând asociatului unic Niță Daniel.

Art. 5. Se anulează vechiul act constitutiv al

societății și se întocmește un nou act constitutiv.

Prezentul act adițional încheiat astăzi, 12.11.2007,

modifică actul constitutiv al societății HASIENDA -

S.R.L., face parte integrantă din acesta, este un înscris

sub semnătură privată și dobândește dată certă prin

depunerea sa la Oficiul registrului comerțului.

(45/298.343)

Societatea Comercială 

HASIENDA - S.R.L., Țepu, județul Galați

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale HASIENDA - S.R.L., cu sediul în Țepu,

județul Galați nr. 234, înregistrată cu

nr. J 17/1488/2004, cod unic de înregistrare 16773487,

care a fost înregistrat cu nr. 40592 din 12.11.2007.

(46/298.344)

Societatea Comercială 

VOLKSBANK ROMANIA - S.A., București

Sucursala Galați 2

EXTRAS

din Decizia consiliului de administrație

al VOLKSBANK ROMANIA - S.A. 

din data de 10.10.2007

Consiliul de administrație al Societății Comerciale

VOLKSBANK ROMANIA - S.A., cu sediul în București,

șos. Mihai Bravu nr. 171, sectorul 2, înregistrată la

Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/58/2000 decide

în unanimitate următoarele:

Se aprobă cererea Departamentului Resurse

Umane referitoare la numirea directorului Sucursalei

Galați 2, astfel:

1. Începând cu data de 10.10.2007, dl Streșină

Marian este revocat din funcția de director al

Sucursalei Galați 2 a VOLKSBANK ROMANIA - S.A.

Se numește în funcția de director al Sucursalei Galați a

VOLKSBANK ROMANIA - S.A., începând cu aceeași

dată, dl Chivu Marius Dorin, domiciliat în Galați, Str.

Portului nr. 35, bl. Malina 2, sc. 4, ap. 41, județul Galați,

identificat cu C.I. seria GL nr. 410980 eliberată de

SPCLEP Galați la data de 21.07.2005, născut la data

de 22.03.1965 în Focșani, județul Vrancea.

2. Capitolul „Conducerea și organizarea sucursalei”

al statutului Sucursalei Galați 2 din actul constitutiv al

VOLKSBANK ROMANIA - S.A. se modifică în mod

corespunzător.

Actul constitutiv al Băncii actualizat conform

prezentei Decizii a consiliului de administrație al

VOLKSBANK ROMANIA - S.A., va fi semnat de dna

Diana Ciubotariu.

(47/298.345)

Societatea Comercială 

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.

Tecuci, județul Galați

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 30.10.2007 

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății Comerciale 

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A. Tecuci (numită

în continuare Societatea), cu sediul în Tecuci, Strada 1

Decembrie 1918, nr. 142, județul Galați, înmatriculată

la Oficiul Registrului Comerțului Galați cu

nr. J 17/2015/1991, cod unic de înregistrare 1650451,

constatând prezența în adunare a 3 (trei) acționari

cu drept de vot, deținători a 76.237.329 acțiuni,

reprezentând 88,97059 % din capitalul social al

Societății,și 88,97059 % din numărul total de drepturi

de vot,

Având în vedere ordinea de zi comunicată în

convocarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a, nr. 2544/27.09.2007, precum și în ziarul

Adevărul, din 28.09.2007,

fiind îndeplinite toate condițiile legale și cerințele

statutului Societății, inclusiv cele referitoare la

convocare, ordine de zi și cvorumul adunării, a adoptat

următoarea hotărâre:

ARTICOLUL 1

Cu unanimitate de voturi „pentru” exprimate de către

acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de acțiuni,

reprezentând 88,97059 % din numărul total de drepturi

de vot, întrunindu-se condiția majorității prevăzute de

art. 1 pct. 63 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea

și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile

comerciale, republicată, adunarea generală

extraordinară a acționarilor Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A., prin prezenta

a) Hotărăște vânzarea, înainte de termen a

obligațiunilor emise de POL-AM-PACK S.A. și

dobândite de Societatea Comercială AMEP

AMERICAN PACKAGING - S.A., la valoarea lor

nominală, plus dobânda acumulată până la data

vânzării în conformitate cu termenii și condițiile emiterii

obligațiunilor către POL-AM-PACK S.A.

b) Autorizează pe administratorul unic al Societății

Comerciale AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.,

Doru Dragoș Alexandru, să semneze orice acte și

documente cu POL-AM-PACK S.A. în legătură cu

vânzarea obligațiunilor menționate.

ARTICOLUL 2

Cu unanimitate de voturi „pentru” exprimate de către

acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de acțiuni,

reprezentând 88,97059 % din numărul total de drepturi

de vot, întrunindu-se condiția majorității prevăzute de

art. 1 pct. 63 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea

și completarea Legii nr. 31/1990, privind societățile

comerciale, republicată, adunarea generală

extraordinară a acționarilor Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A., prin prezenta

hotărăște, în conformitate cu cod 104 și articolul 207,

alin. 1, litera c) din Legea societăților comerciale, după

cum urmează:

a) Reducerea capitalului social al Societății prin

anulare de acțiuni. În acest scop, administratorul unic

al Societăți i  Comerciale AMEP AMERICAN

PACKAGING - S.A. va demara procedura de

răscumpărare a acțiunilor Societății deținute de către

acționarii acesteia.

b) Fiecare dintre acționarii Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A. va avea dreptul

să ofere Societății spre dobândire până la 100 %

acțiunile pe care le deține în cadrul Societății,

exceptându-se situația în care numărul total al

acțiunilor oferite Societății spre dodândire de către toți

și oricare dintre acționari, împreună cu acțiunile proprii

deținute de către Societatea Comercială AMEP

AMERICAN PACKAGING - S.A., depășește

65.000.000 de acțiuni. În cazul în care numărul total de

acțiuni, atât acțiuni proprii deținute de Societatea

Comercială AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.,

precum și cele oferite spre răscumpărare de către toți

și oricare dintre acționari în cadrul procesului de

răscumpărare, depășește 65.000.000 de acțiuni,

numărul de acțiuni ce vor fi răscumpărate de către

Societate de la fiecare dintre acționari se va reduce

proporțional astfel încât numărul total al acțiunilor

răscumpărate în vederea anulării și cele deja deținute

de Societatea Comercială AMEP AMERICAN

PACKAGING - S.A. să nu depășească 65.000.000 de

acțiuni.

c) Administratorul unic va fi autorizat să:
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(i) stabilească prețul ce va fi oferit acționarilor la

momentul începerii procedurii de răscumpărare (în

limita pragului minim și maxim de preț determinat de

către evaluator) și va informa acționarii despre prețul

agreat în termen de 30 de zile de la data prezentei prin

publicarea acestuia la sediul Societății;

(ii) accepte ofertele acționarilor ce vor fi prezentate

administratorului unic în perioada de subscripție și să

semneze contractele de cesiune cu respectarea

prevederilor prezentei;

(iii) stabilească toate celelelate termene și condiții

ale răscumpărări i  de acțiuni cu respectarea

prevederilor prezentei hotărâri.

d) Acționarii vor putea prezenta administratorului

unic ofertele de vânzare a acțiunilor pe care le dețin la

Societatea Comercială AMEP AMERICAN

PACKAGING - S.A. cu respectarea condițiilor acestei

hotărâri și a prețului stabilit de administratorul unic, în

cel mult 30 de zile de la data publicării acestei hotărâri

în Monitorul Oficial al României (perioada de

subscripție). Ofertele de vânzare depuse după această

dată nu vor fi luate în considerare de către societate.

e). Plata de către Societate a prețului pentru

acțiunile răscumpărate de la acționari se va face în 120

de zile de la data semnării contractelor de cesiune și

poate fi efectuată și prin compensarea datoriilor

reciproce, indisputabile ale Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A. și acel acționar.

Compensarea și/sau plata pot fi efectuate și înainte de

expirarea termenului de plată de 120 de zile. Acțiunile

pot fi oferite pentru răscumpărare, cu respectarea

prevederilor de mai sus, de către toți și oricare dintre

acționari, incluzând acționarii care au achiziționat

acțiuni ale Societății după data prezentei hotărâri, dar

înainte de expirarea perioadei de subscripție în care

acționarii pot oferi acțiunile spre răscumpărare.

Numărul final de acțiuni ce va fi anulat și valoarea

reducerii de capital social al Societății vor fi stabilite

printr-o hotărâre separată a adunării generale a

acționarilor a Societății Comerciale AMEP AMERICAN

PACKAGING - S.A. adoptată după prezentarea în

prealabil de către administratorul unic de informații cu

privire la numărul de acțiuni dobândite în vederea

anulării și prețul de achiziție plătit/compensat pentru

acțiuni.

f) Impune administratorului unic al Societății

Comerciale AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.

obligația de a obține aprobarea prealabilă a adunării

generale extraordinare a acționarilor Societății pentru

orice act de dispoziție (vânzare, cesionare, garantare

sau orice altă formă de transfer sau grevare) a

acțiunilor dobândite de către Societate în condițiile

prezentei hotărâri. Orice act de dispoziție fără o astfel

de aparobare va fi nul de drept.

ARTICOLUL 3

Cu unanimitatea de voturi „pentru” exprimate de

către acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de

acțiuni, reprezentând 88,97059 % din numărul total de

drepturi de vot, întrunindu-se condiția majorității

prevăzute de art. I pct. 63 din Legea nr. 441/2006

pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, adunarea

generală extraordinară a acționarilor Societății

Comerciale AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.,

prin prezenta, desemnează Societatea Comercială

RIFF-CONT - S.R.L. - societate de audit, ca evaluator

însărcinat cu determinarea valorii unei acțiuni a

Societății Comerciale AMEP AMERICAN PACKAGING

- S.A., în vederea răscumpărării, sub forma unui raport

de evaluare. Scopul raportului de evaluare este să

determine o valoare sau o limită minimă sau maximă

ce va fi folosită ca preț de achiziție în procesul de

răscumpărare efectuat în vederea reducerii capitalului

social al Societății Comerciale AMEP AMERICAN

PACKAGING - S.A. Evaluatorul va fi autorizat și obligat

să redacteze pentru administratorul unic un raport

separat, conținând o analiză a fondurilor disponibile ale

Societăți i  pentru f inanțarea răscumpărări i  în

conformitate cu prevederile și reglementările legale

aplicabile.

ARTICOLUL 4

Cu unanimitatea de voturi „pentru” exprimate de

către acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de

acțiuni, reprezentând 88,97059 % din numărul total de

drepturi de vot, întrunindu-se condiția majorității

prevăzute de art. 1 pct. 63 din Legea nr. 441/2006

pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990,

privind societățile comerciale, republicată, adunarea

generală extraordinară a acționarilor Societății

Comerciale AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A.,

prin prezenta

a) Autorizează încheierea cu Raiffeisen Bank S.A.,

Romania („Banca”) a unei Facilități de Factoring în

sumă de 700.000 euro, în termenii și condițiile

prevăzute în oferta băncii din data de 22.05.2007

(anexată prezentei hotărâri ca anexa nr. 1), denumită

în continuare „Facilitatea de Finanțare”.

b) Aprobă încheierea și semnarea documentelor

Facilității de Finanțare (incluzând contractul de

factoring, biletele la ordin garantând executarea

obligațiilor de către Societate și alte documente

aferente) și executarea de către Societate a obligațiilor

asumate în baza documentelor Facilității de Finanțare;

c) îl autorizează pe administratorul unic al Societății,

dl Doru Dragoș Alexandru, acționând individual, să

negocieze și să stabilească condițiile finale ale

Facilității de Finanțare și prevederile documentelor

Facilității de Finanțare și să încheie documentele

Facilității de Finanțare pentru și în numele Societății;

d) î l  autorizează pe administratorul unor al

Societății, dl Doru Dragoș Alexandru, să deruleze

Facilitatea de Finanțare.

ARTICOLUL 5

Cu unanimitate de voturi „pentru” exprimate de către

acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de acțiuni,

reprezentând 88,97059 % din numărul total de drepturi

de vot, întrunindu-se condiția majorității prevăzute de

art. I pct. 63 din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea

și completarea Legii nr. 31/1990, privind societățile

comerciale, republicată, adunarea generală

extraordinară a acționarilor Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A., prin prezenta

a) Aprobă vânzarea de către Societate a trei

instalații industriale către Societatea Comercială CAN

PACK ROMANIA - S.R.L. și a unor mijloace fixe și

obiecte de inventar, descrise în anexa nr. 2 la prezenta

hotărâre (în continuare numit Echipamentul), și în mod

subsecvent

b) Autorizează un preț de vânzare fix, excluzând

Taxa pe Valoare Adăugată aplicabilă, nu mai mic de

7.376.677,60 RON pentru tot Echipamentul, descris în

anexa nr. 2, și

c) Îl împuternicește pe administratorul unic al

Societății, dl Doru Dragoș Alexandru, să încheie și să

semneze pe seama AMEP AMERICAN PACKAGING -

S.A. contractul de vânzare-cumpărare relevant, având

drept obiect Echipamentul, cu Societatea Comercială

CAN PACK ROMANIA - S.R.L.

ARTICOLUL 6

Cu unanimitate de voturi „pentru” exprimate de către

acționarii prezenți, deținând 76.237.329 de acțiuni,

reprezentând 88,97059 % din numărul total de drepturi

de vot, întrunindu-se condiția majorității prevăzute de

art. 1 pct. 63 din Legea nr. 441/2006 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind

societățile comerciale, republicată, adunarea generală

extraordinară a acționarilor Societății Comerciale

AMEP AMERICAN PACKAGING - S.A., prin prezenta,

îl autorizează pe administratorul unic al Societății, Doru

Dragoș Alexandru, să înregistreze și să publice

prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului de

pe lângă Tribunalul Galați și permite administratorului

unic să desemneze orice altă persoană, la alegerea sa,

pentru îndeplinirea celor de mai sus și, în general, să

întreprindă orice acte sau fapte necesare sau

folositoare pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai

sus.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința a

fost închisă.

(48/298.346)

Societatea Comercială 

ALIMSERV - S.A., Galați

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 18 octombrie 2007 

privind desființarea unor puncte de lucru 

ale Societății Comerciale ALIMSERV - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

Societății Comerciale ALIMSERV - S.A., Galați, care

s-a ținut azi, 18.10.2007, la sediul social din Galați, bd.

George Coșbuc nr. 257, unde au participat acționarii

reprezentând 98,9 % din capitalul social, fiind întrunit

cvorumul prevăzut de art. 115 din Legea nr. 31/1990

pentru validitatea hotărârilor luate la prima convocare,

având în vedere propunerea drei Banea Nastasia,

președintele consiliului de administrație al Societății

Comerciale ALIMSERV - S.A., Galați, cu privire la

desființarea unui număr de 17 puncte de lucru (sedii

secundare) pe motivul ca acestea și-au încetat

activitatea de foarte mult timp și nu sunt posibilități de

reluare a activității,

în baza art. 113 lit. d) și 130 din Legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale, completată, modificată

și republicată, hotărăște:

Art. 1. Se desființează următoarele puncte de lucru:

1. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - ULP SLEBING;

2. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - ULP - LTG1;

3. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - UAF - AGLOMERARE;

4. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - ULP - LTG 2

5. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - UPSRS ANSAMBLE;

6. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. ANEXA TURN;

7. magazin situat în Galați, platforma Arcelor Mittal,

fost ISPAT SIDEX - S.A. - UPSRS - TURNATORIE;

8. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - UPSRS -

ANSAMBLE;

9. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - UPSRS,

TURNĂTORIE;

10. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - COCS1 - UCC1;

11. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - COCS2 - UCC1;

12. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - SRCME1 - UCC 1;

13. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - SPG - UCC1;

14. microcantină situată în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A., - CHMIC1 - UCC1;

15. microcantină situată în Galați, str. Smârdan nr.

1, platforma Arcelor Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A.,

LTG2;

16. magazin + microcantină situate în Galați,

platforma Arcelor Mittal, fost ISPAT SIDEX - S.A.,

OTELARIE1;

17. magazin situat în Galați, platforma Arcelor

Mittal, fost ISPAT, LBC.

Art. 2. Dna Banea Nastasia, președintele consiliului

de administrație se mandatează cu publicitatea la

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și

înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Galați.

(49/298.347)

Societatea Comercială 

ALIMSERV - S.A., Galați

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 18 octombrie 2007 

privind alegerea comisiei de cenzori 

la Societatea Comerciale

ALIMSERV - S.A., Galați

Adunarea generală extraordinară a acționarilor din

Societatea Comercială ALIMSERV - S.A., Galați, care

s-a ținut azi, 18.10.2007, la sediul social din Galați, bd.
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George Coșbuc nr. 257, unde au participat acționarii

reprezentând 98,9 % din capitalul social, fiind întrunit

cvorumul prevăzut de art. 115 din Legea nr. 31/1990

pentru validitatea hotărârilor luate la prima convocare,

având în vedere că mandatul cenzorilor a expirat,

fapt pentru care s-au făcut propuneri pentru

componența comisiei de cenzori pentru un nou mandat

de 3 ani,

în baza art. 159 și 130 (2) din Legea nr. 31/1990

privind societățile comerciale, completată, modificată și

republicată, hotărăște:

Art. 1. Se alege comisia de cenzori a Societății

Comerciale ALIMSERV - S.A., Galați, pentru un

mandat de 3 ani, în următoarea componență:

• Cenzori plini

1. Societatea Comercială MICONT EXPERT -

S.R.L.,

2. Crețu Lenuța,

3. Ambrino Toader.

• Cenzori supleanți:

1. Mocanu Mihaela,

2. Gâlcă Maria Daniela,

3. Silvian Marius.

Art. 2. Dna Banea Nastasia, președinte al consiliului

de administrație, se mandatează cu publicitate la

Monitorul Oficial Partea a IV-a și înregistrarea la Oficiul

Registrului Comerțului Galați.

(50/298.348)

Societatea Comercială 

GALATEX - S.R.L., Galați

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 8 noiembrie 2007 

de rectificare 

a hotărârii nr. 1 din data de 9 octombrie 2007

Articol unic. În mod eronat s-a redactat art. 1 din

hotărârea nr. 1/9.10.2007

„Majorarea capitalului social de la 489.724 lei la

1.469.172 lei prin emiterea unui număr de 734.586

acțiuni cu valoarea nominală de 2 lei”.

în loc de

„Majorarea capitalului social de la 489.724 lei la

1.958.896 lei prin emiterea unui număr de 734.586

acțiuni cu valoare nominală de 2 lei.”

(51/298.349)

Societatea Comercială 

ATLAS — S.A., Galați

HOTĂRÂREA NR. 15

din 2 mai 2007 

privind aprobarea contractului de mandat

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și cu

modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 441/2006,

și al prevederilor statutului propriu,

ca urmare a analizării materialelor prezentate

pentru problemele cuprinse în ordinea de zi, consiliul

de administrație emite următoarea hotărâre:

Art. 1. Începând cu data de 1.05.2007 se suspendă

contractele individuale de muncă ale directorilor

executivi ai societății, respectiv:

- Butucaru Constantin, director general

- Iorgu Aurelia, director economic

- Ciolan Gheorghe, director comercial

- Ciuntu Sorin George, director management

integrat.

Art. 2. Începând cu data de 1.05.2007, conducerea

executivă a societății va fi asigurată de:

- Butucaru Constantin, director general

- Iorgu Aurelia, director economic

- Ciolan Gheorghe, director comercial

- Ciuntu Sorin George, director management

integrat,

în baza contractului de mandat încheiat între aceștia

și consiliul de administrație, document prezentat în

cadrul ședinței și care constituie anexa la prezenta

hotărâre.

Art. 3. Se mandatează dl Ovidiu Cernega,

președintele consiliului de administrație pentru a

semna contractul de mandat încheiat între consiliul de

administrație și conducerea executivă a societății.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința

celor interesați prin grija președintelui consiliului de

administrație.

(52/298.350)

Societatea Comercială 

GALMOPAN — S.A., Galați

HOTĂRÂREA NR. 25

din 19 octombrie 2007 

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății Comerciale GALMOPAN — S.A., Galați

Acționarii Societății Comerciale GALMOPAN —

S.A., Galați, înregistrată la Oficiul Registrului

Comerțului cu nr. J 17/56/1991, cod unic de

înregistrare 1633507, atribut fiscal RO, cu sediul în

Galați, str. George Coșbuc nr. 257, județul Galați,

participanți la adunarea generală extraordinară a

acționarilor din data de 19.10.2007, ținută la sediul

societății, reprezentând 79,16 % din capitalul social al

societății, fiind întrunit cvorumul prevăzut de lege și de

actul constitutiv,

au luat în dezbatere ratificarea hotărârii adunării

generale extraordinare a acționarilor nr. 20/11.07.2007

privind aprobarea garantării facilității de credit pentru

investiții, cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție

de deschidere de acreditive contractate de Societatea

Comercială COMBAVIPOR - S.A., Galați, cu sediul în

Galați, str. Ștefan cel Mare nr. 9, județul Galați,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu

nr. J 17/233/1999, CIF RO 11676357, în sumă totală de

4.000.000 euro (patrumilioaneeuro) de la Raiffeisen

Bank - S.A., în calitate de garant fidejusor, obligat

solidar și indivizibi l  cu Societatea Comercială

COMBAVIPOR - S.A., cu renunțarea la beneficiul

diviziunii, discuțiunii și jurisdicției, hotărăsc:

1. Se aprobă ratificarea hotărârii adunării generale

extraordinare a acționarilor nr. 20/11.07.2007 privind

aprobarea garantării facilității de credit pentru investiții,

cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție și

deschidere de acreditive contractate de Societatea

Comercială COMBAVIPOR - S.A., Galați, cu sediul în

Galați, str. Ștefan cel Mare nr. 9, județul Galați,

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu

nr. J 17/233/1999, CIF RO 11676357, în sumă totală de

4.000.000 euro (patrumilioane euro) de la Raiffeisen

Bank - S.A., în calitate de garant fidejusor, obligat

solidar și indivizibi l  cu Societatea Comercială

COMBAVIPOR - S.A. cu renunțarea la beneficiul

diviziunii, discuțiunii și jurisdicției.

2. Aprobă împuternicirea dnei Gavrilă Mariana

Mihaela, cetățean român, domiciliată în Galați, Aleea

Molidului nr. 3, bl. E 2, ap. 14, județul Galați, posesoare

a C.I. seria GL nr. 368698 eliberate de Poliția Galați la

data de 20 octombrie 2004, cod numeric personal

2710930390689, în calitate de președinte al consiliului

de administrație al Societății Comerciale GALMOPAN

— S.A., pentru semnarea contractelor de credit, a

actelor adiționale (de prelungire, modificare condiții

sau pentru orice alte modificări intervenite), a

contractelor de ipotecă, a contractelor de garanție reală

mobiliară, a contractelor de cesiune, a biletului la ordin

(dacă este cazul), a tuturor actelor adiționale aferente

acestora, precum și a tuturor cererilor și documentelor

necesare obțineri i  actelor pentru semnarea

contractului/ contractelor de ipotecă și altor garanții și

înregistrării acestuia/acestora în registrele oficiale ale

autorităților competente.

Prezenta împuternicire este dată cu drept de

delegare, în conformitate cu dispozițiile legale și

statutare ale societății, unuia dintre membrii consiliului

de administrație al societății.

Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire numai

după remiterea spre publicare a acesteia în Monitorul

Oficial al României.

(53/298.351)

Societatea Comercială 

GALGROS — S.A., Galați

HOTĂRÂREA NR. 10

din 12 noiembrie 2007

În baza Legii nr. 31/1990, republicată, adunarea

generală extraordinară a acționarilor de la Societatea

Comercială GALGROS — S.A., Galați, adoptă

următoarea hotărâre:

Art. 1. Se majorează capitalul social al Societății

Comerciale GALGROS — S.A., Galați, de la 4.018.360

lei la 8.036.720 lei prin emiterea unui număr de

1.607.344 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei,

reprezentând aport în numerar al acționarilor.

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere

acționarilor înregistrați la data de înregistrare stabilită

la pct. 5 de pe ordinea de zi, acționarii vor putea

subscrie în temeiul dreptului de preferință proporțional

cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Subscrierea la majorarea de capital se va face

numai pentru acțiuni întregi, neadmițându-se

subscrierea pentru fracțiuni de acțiuni.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este

de 30 zile calendaristice după publicarea în Monitorul

Oficial al României a hotărârilor de majorare a

capitalului social. Acțiunile rămase nesubscrise se vor

anula.

Art. 2. Adunarea generală a acționarilor deleagă

competențele consiliului de administrație pentru:

- aprobarea rezultatelor subscrierii;

- anularea acțiunilor rămase nesubscrise;

- majorarea efectivă a capitalului social cu

contravaloarea acțiunilor alocate conform pct. 1 de pe

ordinea de zi;

- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de

capital pentru investiții directe și investiții pe piața de

capital;

- delegarea dlui Minjineanu Edy Gabriel să

îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru

punerea în executare a hotărârilor adunării generale

extraordinare a acționari lor și consil iului de

administrație pentru majorarea capitalului social.

Art. 3. Aprobarea datei de 27.11.2007 ca dată de

înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. Adunarea generală a acționari lor

împuternicește pe dl Minjineanu Edy Gabriel să ducă la

îndeplinire prezenta hotărâre prin prezentarea

documentelor la Oficiul Registrului Comerțului.

(54/298.352)

Societatea Comercială 

CASAMARK GRUP — S.R.L., Galați

HOTĂRÂRE

din 7 noiembrie 2007 

a Societății Comerciale 

CASAMARK GRUP — S.R.L.

Noi

- Marcu Tincuța, domiciliată în Galați, str. Nae

Leonard nr. 18, bl. S1, ap. 45, născută la data de

6.02.1950 în localitatea Slivna, județul Galați, cod

numeric personal 2500206364215;

- Marcu Paula, domiciliată în Galați, str. Nae

Leonard nr. 18, bl. S1, ap. 45, născută la data de

17.09.1977 în Tulcea, județul Tulcea, cod numeric

personal 2770917364235,

asociați ai Societății Comerciale CASAMARK

GRUP — S.R.L., cu sediul în Galați, str. Nae Leonard

nr. 18, bl. S1, ap. 45, înmatriculată la Oficiul Registrului

Comerțului cu nr. J 17/166/2004, am hotărât:

Art. 1. Societatea se dizolvă începând cu data de

7.11.2007.

Motivul dizolvării societății este imposibilitatea

realizării obiectului de activitate.

Art. 2. Se numește lichidator Societatea Comercială

CARAGEA CM IPURL, cu sediul în Str. Crizantemelor

nr. 8, et. 1, Biroul 2, înregistrată cu nr. 2A0133,

reprezentată de Caragea Mihaela, născută la data de

31.03.1966 în Galați, județul Galați, cod numeric

personal 2660331170365, domiciliată în Galați, Bd.
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Siderurgiștilor nr. 35, bl. SD3C, sc. 2, ap. 57, cetățean

român.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 7.11.2007,

în 2 exemplare, din care un exemplar pentru părți și

un exemplar pentru Compartimentul de asistență din

cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Galați.

(55/298.353)

Societatea Comercială 

GALGROS — S.A., Galați

HOTĂRÂRE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale

GALGROS — S.A., Galați, face următoarea precizare:

Din eroare s-a transmis la Monitorul Oficial și s-a

publicat în nr. 2918/24.10.2007 hotărârea nr. 9 ce a fost

emisă de consiliul de administrație și nu de adunarea

generală a acționarilor, formularea corectă fiind

următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 9

din 2 octombrie 2007

În baza Legii nr. 31/1990 și a hotărârii adunării

generale extraordinare a acționarilor adoptată în data

de 15.04.2007, consiliul de administrație emite

următoarea hotărâre:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității cu încă 6

luni a liniei de credit pentru finanțarea activității curente

contractată de Banca Românească - S.A., membră a

grupului National Bank of Greece, Sucursala Galați

(BROM) în sumă de 500.000 lei, garantată cu:

- ipoteca de rang I asupra Depozit mărfuri Tecuci

(construcții și teren în suprafață de 11.504,08 m

2

);

- gaj pe contul curent deschis la BROM;

- bilet la ordin în alb, emis de Societatea Comercială

GALGROS - S.A. fără protest.

Art. 2. Împuternicim pe dna Tiru Luminița, care se

identifică cu C.I. seria GL nr. 054818, eliberată de

Poliția Municipiului Galați la data de 3.08.1999, cod

numeric personal 2670830170393, să semneze actul

adiț ional la contractul de credit bancar

nr. 18070010/4.04.2007 și biletul la ordin în alb stipulat

fără protest în numele societății.

Art. 3. Consiliul de administrație împuternicește pe

dl Minjineanu Edy Gabriel să ducă la îndeplinire

prezenta hotărâre prin prezentarea documentelor la

Oficiul Registrului Comerțului.

(56/290.125)

Societatea Comercială 

CENTRUL DE REPARAȚII MOTOARE 

TITU - S.A., Titu, județul Dâmbovița

HOTĂRÂREA NR. 2

În ședința adunării generale a acționarilor din data

de 21.08.2007 s-a hotărât reorganizarea societății, și

anume Societatea Comercială CENTRUL DE

REPARAȚII MOTOARE TITU - S.A. se transformă în

societate cu răspundere limitată, noua denumire fiind

Societatea Comercială CENTRU DE REPARAȚII

MOTOARE TITU - S.R.L. Administratorul societății

rămâne dna Mateiu Rovena.

Având în vedere aceasta cât și prevederile hotărârii

nr. 1 a adunării generale a acționarilor din data de

21.08.2007, pe cale de consecință s-au adoptat

următoarele modificări în statutul societăți i  în

conformitate cu legislația în vigoare:

1. Art. 2. Forma juridică a societății.

1.1. Denumirea societăți i  comerciale este

Societatea Comercială CENTRU DE REPARAȚII

MOTOARE TITU - S.R.L., f i ind societate cu

răspundere limitată, acționarii transformându-se în

asociați. Societatea își va desfășura activitatea

conform legislației române specifice pentru o societate

cu răspundere limitată.

1.2. Peste tot în statutul societății, termenul de

acțiuni se înlocuiește cu părți sociale, iar acționarii

devin asociați.

2. Capitolul III. Capitalul social

2.1. O parte socială este egală cu 20 lei, respectiv

este echivalentul a 8 acțiuni care aveau valoare de 2,5

lei. Capitalul social al societății, în valoare totală de

163.740 lei, se divide în 8.187 părți sociale, cu o

valoare de 20 lei/pentru o parte socială.

2.2. pe cale de consecință, capitolul 3 din statut se

modifică după cum urmează:

Se înlocuiește: „Capitalul social al societății

comerciale este în valoare de 163.740 lei și este

compus din acțiuni cu valoarea de 2,5 lei, conținând

65.496 acțiuni 	“, și se înlocuiește cu: „Capitalul social

al societății comerciale este în valoare de 163.740 lei și

este compus din 8.187 părți sociale, cu valoarea

nominală de 20 lei (echivalent a 8 acțiuni anterioare ce

aveau valoarea nominală de 2,5 lei).

Modificarea clasificării obiectului de activitate

conform CAEN.

Extinderea obiectului de activitate cu 3611.

Structura asociaților societății este următoarea:

Nr. de părți 

Valoare

Asociat Statut sociale 

totală

deținute

Mirea persoană fizică 5 100 lei

Ghinea română

Mirea persoană fizică 5 100 lei

Maria română

Mateiu persoană fizică 30 600 lei

Rovena română

S.C. persoană juridică 8.147 162.940 lei

TELURIA - română

S.R.L.

Datele de identif icare ale asociați lor sunt

următoarele:

Persoane fizice:

- Mirea Ghinea, identif icat cu C.I. seria DD

nr. 215088, eliberată la data de 29.06.2004 de Poliția

Titu, cod numeric personal 1581121954217, născut la

data de 21.11.1968 în localitatea Costești Vale,

domiciliat în .....;

- Mirea Maria, identif icată cu C.I. seria DD

nr. 005986 eliberată la data de 3.06.1999 de Poliția

Titu, domiciliat în comuna Costești Vale;

- Mateiu Rovena, identificată cu C.I. seria DP

nr. 026604 eliberată la data de 18.05.200- de Secția 22

Poliție, cod numeric personal 2610509400319,

născută la data de 9.05.1961 în localitatea Costești

Vale, județul Dâmbovița, domiciliată în București, str.

Târgu Neamț nr. 30, bl. 715A, sc. A, ap. 35, sectorul 6.

Persoane juridice:

- S.C. TELURIA - S.R.L., cu sediul în București, bd.

Timișoara nr. 63, bl. OD8, sc. C, ap. 120, sectorul 6,

înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu

nr. J 40/15073/1991, cod unic de înregistrare 438733.

2.3. Prevederile art. 7 se abrogă și se înlocuiesc cu

următoarele:

Art. 7. Cesionarea părților sociale.

Asociați i  existenți ai societăți i  au drept la

preempțiune în cazul cesionării de părți sociale sau de

majorări de capital. Părțile sociale se pot cesiona către

terți din afara societății, numai cu acordul adunării

generale a asociaților și doar în cazul în care asociații

existenți ai societăți i  nu-și exercită dreptul la

preempțiune.

3. Toate atribuțiile consiliului de administrație sunt

preluate și exercitate de administratorul societății numit

de adunarea generală a asociaților.

Având adoptată noua formă juridică de societate cu

răspundere limitată, adunarea generală a asociaților a

hotărât renunțarea la numirea de cenzori cât și la

activitatea specifică a acestora. Se revocă din funcția

de cenzor dl Bucur Liviu, care cu data prezentei

hotărâri, își încetează activitatea. Pe cale de

consecință, capitolul VI - Comisia de cenzori, respectiv

art. 22, 23, 24, 25, se abrogă în întregime.

(57/298.860)

Societatea Comercială 

CENTRU DE REPARAȚII MOTOARE 

TITU - S.R.L., Titu, județul Dâmbovița

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale CENTRU DE REPARAȚII MOTOARE

TITU - S.R.L., cu sediul în oraș Titu, str. Cuza Vodă

nr. 1, județul Dâmbovița, înregistrată cu

nr. J 15/561/1996, cod unic de înregistrare 8165209,

care a fost înregistrat cu nr. 18500 din data de

2.11.2007.

(58/298.861)

Societatea Comercială 

ROFRAN SERV - S.R.L., satul Vișinești

comuna Vișinești, județul Dâmbovița

HOTĂRÂRE

a asociatului unic al Societății Comerciale

ROFRAN SERV - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societăți le comerciale, cu

modificările ulterioare, și ale actului constitutiv al

societății, Glodeanu Corneliu, domiciliat în satul

Vișinești nr. 56, comuna Vișinești, județul Dâmbovița,

identificat cu C.I. seria DD nr. 279786 eliberată de

SPCLEP Moreni la data de 27.07.2005, a hotărât:

Majorarea capitalului social al societății de la 300 lei

la 70.300 lei, respectiv cu suma de 70.000 lei, prin

aport de numerar, conform foii de vărsământ emise de

Banca Comercială Română - S.A., Sucursala Moreni,

la data de 15.10.2007. Capitalul social în valoare totală

de 70.300 lei, în numerar, este împărțit în 7.030 părți

sociale a 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic

Glodeanu Corneliu.

Extinderea obiectului de activitate cu:

7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;

7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare

proprii;

7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau închiriate;

7031 - agenții imobiliare;

7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife

sau contract;

7487 - alte activități de servicii prestate în principal

întreprinderilor.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.10.2007,

în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și

1 exemplar pentru Compartimentul de asistență din

cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Dâmbovița.

(59/298.862)

Societatea Comercială 

ROFRAN SERV - S.R.L., satul Vișinești

comuna Vișinești, județul Dâmbovița

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale ROFRAN SERV - S.R.L., cu sediul în satul

Vișinești, Strada Principală nr. 56, comuna Vișinești,

județul Dâmbovița, înregistrată cu nr. J 15/884/2005,

cod unic de înregistrare 17877460, care a fost

înregistrat cu nr. 18578 din data de 6.11.2007.

(60/298.863)

Societatea Comercială 

REMAT DÂMBOVIȚA - S.A., județul Dâmbovița

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 10 octombrie 2007

Având în vedere actul constitutiv al societății și

prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
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comerciale, republicată, adunarea generală ordinară a

acționarilor, legal constituită la data de 10 octombrie

2007, asupra ordinii de zi comunicate prin convocator,

hotărăște:

1. Atragerea de fonduri nerambursabile de la

instituțiile interne și internaționale care alocă sume

necesare implementării proiectelor în domeniul

mediului și desemnarea ca responsabili de proiecte a

dlui Sofian Mihai, administrator, și a dnei Sperdea

Rodica, să reprezinte societatea în relația cu aceste

instituții, în vederea semnării contractelor de finanțare.

2. Aprobarea noii organigrame a societății.

3. Aprobarea stadiului realizărilor din Planul de

achiziții și de producție pe 2007 pentru primele 9 luni

ale anului 2007.

4. Aprobarea investițiilor realizate în primele 9 luni

ale anului 2007.

5. Aprobarea listei de casări a mijloacelor fixe, cu

excepția celor de la pozițiile: 21, 22, 26, 32, 57, 59, 60,

61 și 64 din listă.

6. Valorificarea mijloacelor fixe de la pozițiile: 21, 22,

26 și 32 din lista de casări a mijloacelor fixe.

7. Indemnizațiile administratorilor rămân la nivelul

actual.

8. Aprobarea reparației acoperișului de la clădirea

Centrului Moreni, dacă activitatea acestuia este

profitabilă.

Cu ducerea la îndeplinire și cu efectuarea

formalităților de publicitate a prezentei hotărâri se

mandatează consiliul de administrație al societății.

(61/298.864)

Societatea Comercială 

PENSIUNEA NEAGU - S.R.L.

satul Râu Alb de Jos

comuna Râu Alb, județul Dâmbovița

HOTĂRÂRE

asociatului unic al Societății Comerciale

PENSIUNEA NEAGU - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale și ale actului

constitutiv al societății, Neagu Sabine Maria, cetățean

german, domiciliată în Germania, Saarwellingen,

identificată cu pașaportul seria P nr. 234906275,

eliberată de autorități le germane la data de

13.05.2004, hotărăște:

Se suspendă activitatea Societății Comerciale

PENSIUNEA NEAGU - S.R.L. pentru o perioadă de

maximum 3 ani.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 5.11.2007, în

4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și

un exemplar pentru Compartimentul de asistență din

cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Dâmbovița.

(62/298.865)

Societatea Comercială 

OȚELINOX - S.A.

Târgoviște, județul Dâmbovița

HOTĂRÂREA NR. 25

din data de 6.11.2007

Având în vedere statutul Societății Comerciale

OȚELINOX - S.A., Târgoviște, și procesul-verbal de

ședință nr. 23/6.11.2007 al consiliului de administrație,

în baza prerogativelor acordate de adunarea

generală ordinară a acționarilor, prin hotărârea

nr. 1/11.04.2006 și hotărârea nr. 1/4.04.2007, precum

și de consiliul de administrație, prin hotărârea

nr. 7/11.04.2006 - de alegere a președintelui consiliului

de administrație și hotărârea nr. 16/5.04.2007 - de

alegere a vicepreședintelui consiliului de administrație,

în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind

societățile comerciale, modificată,

în baza hotărârii adunării generale extraordinare a

acționarilor nr. 4/24.09.2007 privind majorarea

capitalului social al Societății Comerciale OȚELINOX -

S.A., publicate în Monitorul Oficial al României, Partea

a IV-a, nr. 2574/2.10.2007,

administratorii Societății Comerciale OȚELINOX -

S.A., Târgoviște, hotărăsc:

Art. 1. Se constată încheierea termenului de o lună

pentru exercitarea dreptului de preferință la subscriere

stabil i t  de adunarea generală extraordinară a

acționarilor Societății Comerciale OȚELINOX - S.A.

prin hotărârea nr. 4/24.09.2007 care a fost publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,

nr. 2574/2.10.2007.

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 15787/5.11.2007

privind închiderea perioadei de exercitare a dreptului

de preferință la subscriere și rezultatele subscrierii la

majorarea capitalului social, raport care este anexat la

prezenta hotărâre.

Art. 3. Se finalizează majorarea capitalului social al

Societăți i  Comerciale OȚELINOX - S.A., în

conformitate cu hotărârea adunări i  generale

extraordinare a acționarilor nr. 4/24.09.2007 și, în

consecință, se validează majorarea capitalului social al

Societății Comerciale OȚELINOX - S.A. de la valoarea

inițială de 21.329.645 lei la valoarea de 82.696.197,50

lei, prin utilizarea aportului în numerar din partea

acționarilor prezentați în raportul anexat prezentei

hotărâri, în sumă de 61.366.552,5 lei prin subscrierea

unui număr de 24.546.621 acțiuni nominative, comune,

cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

Art. 4. Se aprobă valoarea capitalului social rezultat

în urma majorării, în sumă de 82.696.197,50 lei,

reprezentând contravaloarea unui număr de

33.078.479 acțiuni nominative, comune cu valoarea

nominală de 2,5 lei fiecare.

Art. 5. Se aprobă restituirea către acționarul S.I.F.

Oltenia a sumei de 275 lei, reprezentând

contravaloarea unui număr de 110 acțiuni, care au fost

subscrise peste cota de participare cuvenită.

Art. 6. Se aprobă anularea unui număr de 1.450.945

acțiuni rămase nesubscrise în urma majorări i

capitalului social în conformitate cu art. 3 din hotărârea

adunări i  generale extraordinare a acționari lor

nr. 4/24.09.2007.

Art. 7. Se aprobă modificarea articolului 7 din

statutul Societății Comerciale OȚELINOX - S.A., care

se reformulează integral și are următorul conținut:

„Art. 7. - Capitalul social

Capitalul social al societății este de 82.696.197,50

lei (optzecișidouădemilioaneșasesutenouăzecișișase

demiiosutănouăzecișișaptedeleișicincizecidebani),

repartizat în 33.078.479 acțiuni nominative, comune,

cu o valoare nominală de 2,5 lei f iecare.

Structura acționariatului este următoarea:

Denumire acționar Nr. acțiuni Procent

SAMSUNG 

DEUTSCHAND 

GmbH 31.179.053 94,2578194118

S.I.F. Oltenia 1.809.195 5,4694020242

Alți acționari 90.231 0,2727785640

Total 33.078.479 100

Art. 8. Se împuternicește președintele consiliului de

administrație, dl Adrian Glavan, să semneze actul

adițional la statutul Societății Comerciale OȚELINOX -

S.A. întocmit conform modificării aprobate la articolul

precedent, să semneze statutul Societății Comerciale

OȚELINOX - S.A., actualizat conform modificărilor

aprobate prin prezenta hotărâre, și să înregistreze la

Oficiul registrului comerțului majorarea capitalului

social, inclusiv înregistrarea noii structuri a

acționariatului rezultată ca urmare a finalizării

operațiunii de majorare a capitalului social.

(63/298.866)

Societatea Comercială 

OȚELINOX - S.A.

Târgoviște, județul Dâmbovița

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale OȚELINOX - S.A., cu sediul în municipiul

Târgoviște, șos. Găești nr. 16, județul Dâmbovița,

înregistrată cu nr. J 15/288/1991, cod unic de

înregistrare 921641, care a fost înregistrat cu nr. 18634

din data de 7.11.2007.

(64/298.867)

Societatea Comercială 

TRINCA IDA SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV

satul Plopii-Slăvitești, comuna Plopii-

Slăvitești, județul Teleorman

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 31.10.2007

a adunării generale a asociaților

Subsemnații Trincă Doina-Alexandra și Trincă Ioan,

în calitate de asociați, am hotărât modificarea actului

constitutiv, după cum urmează: 

1. Se atrage în societate, prin cesiune de capital,

Sanda Vasile, de cetățenie română și canadiană,

născut la data de 21.05.1961 în satul Brâncoveanca,

comuna Plopii-Slăvitești, județul Teleorman, domiciliat

în 49 rue Henri-Dunant, Gatineau (QC) J8V 2K6,

Canada, legitimat cu pașaport JU222792 eliberat de

autoritățile canadiene la data de 27.05.2005, cod

numeric personal 1610521343244.

2. Se retrage din societate, din calitatea de asociat

și administrator, Trincă Doina-Alexandra, care

cesionează întregul capital social deținut, respectiv

1277,50 lei, către Sanda Vasile, conform contract de

cesiune din data de 31.10.2007.

3. Se retrage din societate, din calitatea de asociat

și administrator, Trincă Ioan, care cesionează întregul

capital social deținut, respectiv 1277,50 lei, către

Sanda Vasile, conform contract de cesiune din data de

31.10.2007.

4. Se schimbă denumirea și forma juridică a

societății, din TRINCA IDA SOCIETATE ÎN NUME

COLECTIV în KINGSWAY - S.R.L. și se introduce act

constitutiv aferent formei juridice de societate cu

răspundere l imitată, conform dovezii privind

disponibilitatea de firmă nr. 28310/24.10.2007.

Ca urmare a schimbării formei juridice în SRL și a

cesiunii, capitalul social total rămâne nemodificat, în

valoare de 2.555 lei, subscris și vărsat integral, divizat

în 5 părți sociale cu valoare nominală de 511 lei, fiind

deținut în totalitate de Sanda Vasile, care devine

asociat unic.

4. Se numește ca administrator, începând cu data

de 31.10.2007, pe o perioadă nelimitată, asociatul unic

Sanda Vasile. Mandatul său este nelimitat, cu puteri

depline.

5. Se completează obiectul secundar de activitate

cu următoarele activități codificate conform CAEN

REV.1: 0111, 0112, 0113, 0121, 0122, 0123, 0124,

0125, 0130, 0141, 0142, 0201, 0202, 0501, 0502,

1511, 1512, 1513, 1520, 1531, 1532, 1533, 1541,

1542, 1543, 1551, 1552, 1561, 1562, 1571, 1572,

1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588,

1589, 1591, 1593, 1598, 4511, 4512, 4521, 4522,

4523, 4524, 4525, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541,

4542, 4543, 4544, 4545, 4550, 5522, 5523, 5530,

5540, 5552, 7011, 7012, 7020, 7031, 7032, 7110,

7121, 7131, 7132, 7140, 7450, 7470, 7482, 7485,

7487, 9302, 9304, 9500, arendare terenuri agricole.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,

31.10.2007, într-un număr de 5 (cinci) exemplare.

(65/301.642)

Societatea Comercială 

KINGSWAY - S.R.L., satul Plopii-Slăvitești

comuna Plopii-Slăvitești, județul Teleorman

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art.

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății
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Comerciale KINGSWAY - S.R.L., cu sediul în satul

Plopii-Slăvitești, comuna Plopii-Slăvitești, județul

Teleorman, înregistrată cu nr. J 34/302/1998, cod unic

de înregistrare 11081248, care a fost înregistrat cu nr.

29143 din 6.11.2007.

(66/301.643)

Societatea Comercială 

MOBILIERUL - S.R.L., Alexandria

județul Teleorman

HOTĂRÂREA NR. 1

din 15.10.2007

Subsemnatul Boje N. Florea, în calitate de asociat

unic și administrator al Societăți i  Comerciale

MOBILIERUL - S.R.L., am hotărât reducerea

capitalului social de la suma de 74210,00 lei, la suma

de 5210,00 lei, din care 5200,00 lei aport în natură și

10,00 lei aport în numerar, împărțit în 521 părți sociale

cu valoare nominală de 10,00 lei fiecare, deținut de

către asociatul unic, persoană fizică, Boje N. Florea.

Suma cu care se reduce capitalul social, de 69000,00

lei reprezintă aport în natură, respectiv: hală industrială

de producție, grup social, magazie de produse finite,

hală de montaj, șopron și uscător de scânduri.

Prezenta s-a întocmit în 2 (două) exemplare, astăzi,

data de 15.10.2007.

(67/301.644)

Societatea Comercială 

TERMA SERV - S.R.L., Alexandria

județul Teleorman

HOTĂRÂRE 

Privește: Majorarea capitalului social al Societății

Comerciale TERMA SERV - S.R.L. Alexandria

Adunarea generală a asociaților întrunită în ședința

extraordinară din data de 1.11.2007, având în vedere:

- prevederile H.C.L. nr. 115/31.10.2007;

- analiza efectuată în cadrul adunării generale;

- prevederi le Legii nr. 31/1990 cu privire la

societățile comerciale cu modificările și completările

ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 11, alin. 3, lit. h) din actul

constitutiv al Societății Comerciale TERMA SERV -

S.R.L. Alexandria, hotărăște:

Art. 1. Se aprobă majorarea aportului Consiliului

Local al municipiului Alexandria la capitalul social al

Societăți i  Comerciale TERMA SERV - S.R.L.,

Alexandria, cu suma de 1.000.000 lei, aport în

numerar.

Capitalul social total al Societății Comerciale

TERMA SERV - S.R.L. va fi de 1.224.675 lei, divizat în

48.987 părți sociale a 25 lei fiecare, deținut de cei doi

asociați după cum urmează: 

- Consiliului Local al municipiului Alexandria deține

99,99183 %, reprezentând 48.983 părți sociale a 25 lei

fiecare, în valoare de 1.224.575 lei;

- Societatea Comercială TRANSLOC PREST - S.A.,

Alexandria, deține 0,00816 % reprezentând 4 părți

sociale a 25 lei fiecare, în valoare de 100 lei.

Art. 2. Se introduce actul constitutiv actualizat al

Societăți i  Comerciale TERMA SERV - S.R.L.,

Alexandria, cu toate modificările la zi.

Art. 3. Se împuternicește dl Harabagiu Cristian,

consil ier juridic în cadrul societăți i  să ducă la

îndeplinire procedurile de declarare și înregistrare la

Oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării

generale a asociaților și să semneze actul constitutiv

actualizat al Societății Comerciale TERMA SERV -

S.R.L. Alexandria.

(68/301.645)

Societatea Comercială 

TERMA SERV - S.R.L., Alexandria

județul Teleorman

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Teleorman notifică, în conformitate cu prevederile art.

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

modificările și completările ulterioare, depunerea

textului actualizat al actului constitutiv al Societății

Comerciale TERMA SERV - S.R.L., cu sediul în

Alexandria, str. Vedea nr. 31, județul Teleorman,

înregistrată cu nr. J 34/387/2003, cod unic de

înregistrare 15691826, care a fost înregistrat cu nr.

29268 din 8.11.2007.

(69/301.646)

Societatea Comercială 

BGE - S.R.L., Alexandria, județul Teleorman

HOTĂRÂRE

a asociatului unic

Subsemnata Filip Constanța, în calitate de asociat

unic, solicit conform art. 227 lit. b și d din Legea nr.

31/1990, modificată și republicată, dizolvarea

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

Alexandria, Str. Libertății, bl. A1, parter, județul

Teleorman, J34/164/2004, cod unic de înregistrare

16335266, deoarece există imposibilitatea realizării

obiectului de activitate și ca urmare a hotărârii

asociatului unic, societatea neavând bunuri mobile sau

imobile.

Redactată azi, 30.10.2007, în 4 (patru) exemplare.

(70/301.647)

Societatea Comercială 

ALMAR CLUB - S.R.L., satul Vitănești

comuna Vitănești, județul Teleorman

HOTĂRÂREA NR. 1

din 12.11.2007

Subsemnații Neagu Ionuț Silviu și Diaconu Ionuț

Andrei, în calitate de asociați ce deținem întregul

capital social, conform Legii nr. 31/1990 R modificată,

am hotărât suspendarea temporară a activității

societății, pe o perioadă de 2 ani și 11 luni, începând cu

data de 12.11.2007.

Reluarea activității va fi menționată, de asemenea,

la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Teleorman.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 12.11.2007,

într-un număr de 4 (patru) exemplare.

(71/301.648)
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