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Societatea
VINOTECA GHERASIM  

CONSTANTINESCU - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/13.12.2021

a asociatului unic al Societăţii 
VINOTECA GHERASIM 

CONSTANTINESCU - S.R.L., 
cu sediul în comuna Merei, judeţul Buzău, 

România, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J10/532/1999, cod de înregistrare; 12509050,

Capital social; 1.980.000 RON („Societatea”)

Asocia tu l unic CRAMA CEPTURA - S.R.L., o 
societate constituită şi funcţionând conform legislaţiei 
române, având sediul social în Ceptura de Jos, judeţul 
Prahova, înregistrată fa Registrul Comerţului Prahova 
sub nr. J29/1039/2003, cod unic de înreg istra re  
15338540, reprezentată de dl Marcel Grăjdieru, în 
calitate de Administrator,

în ca lita te  de asociat unic („Asocia tu l unic"), 
reprezentând 1 0 0 % capitalul social subscris şi vărsat al 
Societăţii, în conformitate cu actul constitutiv actual ai 
Societăţii („Actul Constitutiv”), şi cu prevederile Legii 
Societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi 
amendată ulterior, având în vedere că;

A. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor 
Societăţii nr. 1/08.12.2021, ÎNTREPRINDEREA MIXTA 
CHATEAU VARTELY - S.R.L., o societate înfiinţată şi
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existând potrivit legilor Republicii Moldova, cu sediul 
social în Strada Eliberării nr. 170/B, Orhei, Raionul Orhei, 
Republica Moldova, înregistrată la Registrul de stat al 
persoanelor juridice sub nr. 1004601002576/18.07.1996, 
şi dl. ION CHETRAR, cetăţean român, născut pe
24.10.1981, identificat prin CI seria RK nr. 718936, 
eliberată la data de 29.04.2021, de S.P.C.E.P. sectorul 1, 
CNP 1811024470193, au agreat să transfere un număr 
de 198.000 părţi sociale, fiecare având o valoare 
nominală de 10 RON, şi o valoare totală de 1.980.000 
RON, reprezentând 100% capitalul social al Societăţii 
către Crama Ceptura - S.R.L., transferul având loc pin 
vânzare în data de 8 .1 2 .2 0 2 1 ;

B. Crama Ceptura - S.R.L. este o societate înfinţată 
conform legilor din România, astfel ca urmare a cesiunii 
părţilor sociale descrise mai sus. Societatea este 
deţinută 100% de Crama Ceptura - S.R.L,, deci a devenit 
o societate cu capital 1 0 0 % românesc;

C. Ca urmare a cesiunii părţilor sociale către Crama 
Ceptura - S.R.L., capitalul social al Societăţi va fi 
exprimat doar în RON, fără a menţiona şi echivalentul în 
EUR al capitalului social;

a decis următoarele:
1. Modificarea actului constitutiv al societăţii
1.1 Se aprobă prin prezenta modificarea Actului 

Constitutiv al Societăţii, în urma transferului părţilor 
sociale către Asociatul unic, pentru a reflecta structura în 
RON a capitalului social, fără a se menţiona echivalentul 
în EUR.



1.2 Astfel, articolul 6 .Capitalul social se va modifica şi 
va avea următorul conţinut:

,6.1 Capitalul social subscris al Societăţii este de
1.980.000 lei.”

1.3 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii nu se vor modifica.

Semnată astăzi, 13.12.2021, în 3 (trei) exemplare 
originale, în limba română.

(1/6.814.306)

Societatea AUTO MOTO WELT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/06.12.2021

a asociatului unic al societăţii 
AUTO MOTO WELT - S.R.L.

Subsemnata, APOSTOL ANCA, cetăţean român, 
născută în mun. Gherla, jud. Cluj, la data de 23.07.1981, 
domiciliată în mun. Gherla, Ale. Stăruinţei nr. 15, sc. 1, 
ap. 8 , judeţul Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 899589, 
eliberat de SPCLEP Gherla la data de 23.07.2012, C.N.P 
- 2810723124434, în ca lita te  de asociat unic şi 
administrator al societăţii AUTO MOTO WELT - S.R.L., 
decid:

Modificarea obiectului principal de activitate, din 4540, 
care trece în obiectul secundar de activitate, în 7732. 
Domeniul principal de activitate este Activ ită ţi de 
închiriere şi leasing-ul altor maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile, căruia îi corespunde grupa 773, activitatea 
principală: 7732 - Activităţi de închiriere şi leasing de 
maşini şi echipamente pentru construcţii.

Restul c lauzelo r din actul constitu tiv  rămân 
nemodificate. Asociaţii au hotărât, de asemenea, 
actualizarea şi reformularea actului constitutiv anexat, 
conform art. 204, alin. (4) din Legea 31/1990, republicată.

(2/6.815.001)

Societatea AUTO MOTO WELT - S.R.L,

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale AUTO MOTO 
WELT - S.R.L., cu sediul în municipiul Gherla, strada 
Prof. Suto Gyorgy nr. 24, judeţul Cluj, înregistrată sub nr.

J12/3637/2021, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J 12/3637/2021, cod unic de înregistrare 
44666036, care a fost înregistrat sub nr. 181744 din
15.12.2021.

(3/6.815.002)

Societatea COLECTIVA GAZETTE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 15.12.2021
a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii 

COLECTIVA GAZETTE - S.R.L.

Subsemnatul, POP DANIEL BOGDAN, de cetăţenie 
română, născut la data de 30.11.1983, m  mun. Cluj- 
Napoca, jud. Cluj, domiciliat în România, deţinând un 
număr de 1 parte socială, reprezentând 4,55% din 
capitalul social al societăţii, şi POP VASILE, de cetăţenie 
română, născut la data de 10.06.1956, în satul Jucu de 
Sus, jud. Cluj, domiciliat în România, deţinând un număr 
de 21 părţi sociale, reprezentând 95,45% din capitalul 
social al societăţii conform Procesului-verbal numărul 1 
din data de 09.12.2021, hotărăsc:

1. Completarea obiectului secundar de activitate cu 
codul 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică 
legate de acestea.

2. Radierea punctului de lucru situat la adresa mun. 
Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 18, jud. Cluj.

3. Modificarea duratei mandatului de administrator din 
nelimitat în mandat pe 30 ani.

4. Restul clauzelor actului constitutiv rămânând 
neschimbate.

Asociaţii declară, pe proprie răspundere, că au citit şi 
sunt de acord cu conţinutul întregului act.

(4/6.815.003)

Societatea COLECTIVA GAZETTE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale COLECTIVA 
GAZETTE - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 
Strada loan Budai-Deleanu nr. 43. ap. 2, judeţul Cluj, 
înregistrată sub nr. J12/1944/2016, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J 12/1944/2016, cod unic de 
înregistrare 36079065, care a fost înregistrat sub nr. 
181789 din 15.12.2021.

(5/6.815.004)



DECIZIA NR. 1

din 05.12.2021 a asociatului unic

Anuta Gabriel-Marius, cetăţean român, născut la data 
de 17.19.1984, în Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
domiciliat în CluJ-Napoca, Strada Soporului nr. 8D, sc. 3, 
et. 10, ap. 195, judeţul Cluj, posesor al cărţii de identitate 
seria CJ nr. 546759 eliberată de SPCLEP Cluj, la data de
18.05.2021, CNP 1840917060015, în calitate de asociat 
unic, a hotărât:

Art. 1. Asociatul unic Anuta Gabriel-Marius, cetăţean 
român, născut la data de 17.09.1984, în Bistriţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud, domiciliat în Cluj-Napoca, Strada 
Soporului nr. 8 D, bl. B1, sc. 3, et. 10, ap. 195, judeţul Cluj, 
posesor al Cărţii de Identitate seria CJ nr. 546759 
eliberată de SPCLEP Cluj, la data de 18.05.2021, CNP 
1840917060015, cesionează, la valoarea nominală, 2 
părţi sociale cu o valoare nominală de 10 RON/parte 
socială şi o valoare totală de 20 RON astfel:

- 1  parte socială cu o valoare nominală de 1 0  

RON/parte socială şi o valoare totală de 10 RON noului 
asociat Alexa Oana-Sorina, cetăţean român, născută ia 
data de 13.02.1992, în Aiud, judeţul Alba, domiciliată în 
Teiuş, strada Cetatuie nr. 33, judeţul Alba, posesoare a 
Cărţii de Identitate seria AX nr. 663118 eliberată de 
SPCLEP Teius, la data de 06.02.2017, CNP 
2920213010380;

- 1  parte socială cu o valoare nominală de 1 0  

RON/parte socială şi o valoare totală de 10 RON noului 
asociat Covaci Dumitru-Vlad, cetăţean român, născut ia 
data de 09.06.1997, în Satu Mare, judeţul Satu Mare, 
domiciliat în Satu Mare, strada Viorel Salagean nr. 18, 
judeţul Satu Mare, posesor al Cărţii de Identitate seria 
SM nr. 635059 eliberată de SPCLEP Satu Mare, la data 
de 22.06.2016. CNP 1970609303934.

în urma cesionării, capitalul social al societăţii este de
1.000 RON aport numerar, fiind împărţit într-un număr de 
100 părţi sociale cu o valoare nominala de 10 RON/parte 
socială şi este deţinut de asociaţi astfel:

- Anuta Gabriel-Marius, aport de 98 părţi sociale cu o 
valoare nominală de 10 RON/parte socială şl o valoare 
totală de 980 RON, participare la profit 98%. participare 
la pierderi 98%.

- Alexa Oana-Sorina, aport 1 parte socială cu o 
valoare nominală de 10 RON/parte socială şi o valoare 
totală de 10 RON, participare la profit 1 %, participare la 
pierderi 1%.

Societatea BABOON SOFTWARE - S.R.L. - Covaci Dumitru-Vlad, aport 1 parte socială cu o 
valoare nominală de 10 RON/parte socială şi o valoare 
totală de 10 RON, participare la profit 1%, participare la 
pierderi 1%.

Art. 2. Actualizare Act constitutiv.
(6/6.815.013)

Societatea BABOON SOFTWARE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societăţii Comerciale BABOON 
SOFTWARE - S.R.L., cu sediul în municipiu! Cluj- 
Napoca, Strada Henri Barbusse nr. 87, judeţul Cluj, 
înregistrată sub nr. J12/1652/2020, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J12/1652/2020, cod unic de 
înregistrare 35636400, care a fost înregistrat sub nr. 
181998 din 15.12.2021.

(7/6.815.014)

Societatea EFECT FRESH - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 3

din 13.12.2021 a adunării generale a asociaţilor 
societăţii EFECT FRESH - S.R.L.

Subsemnatul, CORDUNIANU MARIUS RODINEL, 
cetăţean român, născut în Vaslui, judeţul Vaslui, la data 
de 04.06.1977, domiciliat în satul Floreşti, corn. Floreşti, 
str. Dealul de Jos nr. 11 A, ap. 2, judeţul Cluj, identificat 
prin CI seria CJ nr. 506509, eliberată de SPCLEP 
Floreşti, !a 15.09.2020, CNP 1770604374092, în calitate 
de asociat unic al societăţii EFECT FRESH - S.R.L., cu 
sediul în satul Leghia, comuna Aghiresu, nr. 253, judeţul 
Cluj, având un capital social de 410 lei, J12/2911/2017, 
CUI 37631116, în adunarea generală a asociaţilor din 
data de 13.12.2021, am hotărât următoarele:

Art. 1. Revocarea din funcţia de administrator a 
domnului Cordunianu Marius Rodinel, identificat cu 
datele de mai sus, şi numirea în locul său a doamnei 
Fazakas Rita, cetăţean român, născută la data de 
06.01.1968 în mun. Baia Mare, Judeţul Maramureş, 
domiciliată în Cluj-Napoca, str. Milcov nr. 12, Judeţul Cluj, 
posesor al CI seria CJ nr. 531779 eliberată de SPCLEP 
Cluj-Napoca la data de 2 5 .0 2 .2 0 2 1 , CNP  
2680106240081, pe o perioadă de 30 ani, începând cu
13.12.2021, având puteri depline şi nelimitate de 
administrare şi reprezentare.



Art. 2. Restul clauzelor din actul constitutiv rămân 
nemodificate.

Actul constitutiv actualizat şi adoptat cu toate 
modificările, în conformitate cu prevederile art. 204, al. 4 
din Legea nr. 31/1990, modificată, este anexat la 
prezenta hotărâre.

(8/6.815.015)

Societatea EFECT FRESH - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale EFECT 
FRESH - S.R.L., cu sediul în satul Leghia, comuna 
Aghireşu, nr. 253, judeţul Cluj, înregistrată sub nr. 
J12/2911/2017, identificator unic la nivel european 
ROONRC J12/2911/2017, cod unic de înregistrare 
37631116, care a fost înregistrat sub nr. 182019 din
15.12.2021.

(9/6.815.016)

Societatea TASI TRANS - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale TASI TRANS -
S.R .L., cu sediul în municipiul Calafat, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 117, judeţul Dolj, înregistrată sub nr. 
J16/1049/1994, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J16/1049/1994, cod unic de înregistrare 
5696052, care a fost înregistrat sub nr. 92498 din
07.12.2021.

(10/6.815.050)

Societatea N E F IR A - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 03.12.2021 
a adunării generale a asociaţilor

Subsemnaţii. GĂBREANU ZAMFIRA, de cetăţenie 
română, născută la data de 10 .12 .1956, în satul 
Răstoaca, comuna Răstoaca, Judeţul Vrancea,

domiciliată în România, deţinând un număr de 4 părţi 
sociale, reprezentând 20% din capitalul social al 
societăţii, NEACŞU FLORINA, de cetăţenie română, 
născută la data de 24.01.1980 în Călăraşi, Judeţul 
Călăraşi, domiciliată în România, deţinând un număr de 
8 părţi sociale, reprezentând 40% din capitalul social al 
societăţii, GĂBREANU COSTEL CĂTĂLIN, de cetăţenie 
română, născut la data de 11.02.1978, în Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, domiciliat în România, deţinând un 
număr de 4 părţi sociale, reprezentând 20% din capitalul 
social al societăţii, GĂBREANU MIRELA, de cetăţenie 
română, născută la data de 02.02.1979, în Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, domiciliată în România, deţinând un 
număr de 4 părţi sociale, reprezentând 20% din capitalul 
social ai societăţii întruniţi la sediul social al societăţii, 
conform Procesului-verbal din data de 03.12.2021 
hotărâm:

Art. 1. Revocarea din funcţia de director general 
adjunct a diui GĂBREANU COSTEL CĂTĂLIN.

Art. 2. Revocarea din funcţia de administrator a dnei 
GĂBREANU MIRELA.

Art. 3. Numirea în funcţia de administrator a diui 
GĂBREANU COSTEL CĂTĂLIN, cu puteri depline pe 
durata de 30 ani, începând cu data prezentei.

(11/6.815.451)

Societatea NEFIRA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Călăraşi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
NEFIRA - S.R.L., cu sediul în municipiul Călăraşi, Şos. 
Chiciului nr. 1, judeţul Călăraşi, înregistrată sub nr. 
J51/244/2004, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J51/244/2004, cod unic de înregistrare 
16458226, care a fost înregistrat sub nr. 27291 din
14.12.2021.

(12/6.815.452)

Societatea STEEL ENGRAVE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/26.07.2021

Subsemnaţii: CEAON CRISTIAN lONUŢ, cetăţean 
român, născut la data de 07.12.1981, în jud. Călăraşi, 
domiciliat în România, deţinând un număr de 10 părţi 
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al



societăţii şi PANCEF IULIAN BOGDAN, cetăţean român, 
născut la data de 05.03.1986, în jud. Călăraşi, domiciliat 
în România, deţinând un număr de 10 părţi sociale, 
reprezentând 50% din capitalul social al societăţii am 
hotărât:

- Retragerea din societate din calitatea de asociat a 
diui CEAON CRISTIAN lONUŢ şi cesionarea celor 10 
părţi sociale, în valoare totală de 100 lei, dIui PANCEF 
IULIAN BOGDAN.

-în  urma cesiunii, capitalul social rămâne neschimbat, 
200 lei format din 20 părţi sociale, în valoare totală de 200 
lei, aparţinând diui PANCEF IULIAN BOGDAN, care 
participă deplin (100%) atât la beneficii cât şi la pierderi.

- Revocarea din funcţia de adm inistrator a diui 
CEAON CRISTIAN lONUŢ.

- Societatea va fi administrată în continuare de 
PANCEF IULIAN BOGDAN, cu puteri depline, pe durata 
nedeterminată.

(13/6.815.453)

Societatea STEEL ENGRAVE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Călăraşi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
STEEL ENGRAVE - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Călăraşi, strada Traian nr. 3, bloc A14, scara A, ap. 2 . 
judeţul Călăraşi, înregistrată sub nr. J51/654/2018, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J51/654/2018, cod unic de înregistrare 
40097914, care a fost înregistrat sub nr. 27331 din
14.12.2021.

(14/6.815.454)

Societatea SABiNA DETAILING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SABINA DETAILING - S.R.L., cu sediul în Bucureşti 
sectorul 4, şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 7D-7E, corp C, etaj 
5, ap. 78, înregistrată sub nr. J40/5282/2016, identificator

unic la nivel european ROONRC.J40/5282/2016, cod 
unic de înregistrare 35937420, care a fost înregistrat sub 
nr. 715862 din 06.12.2021.

(15/6.815.583)

Societatea DIAC CAR WASH - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/25.11.2021

a Adunării Generale a Asociaţilor 
DIAC CAR WASH - S.R.L.

Subsemnaţii
DIAC SABINA IOANA, cetăţean român, născută la 

data de 10.11.1995, în mun. Roman, domiciliată în mun. 
Rorrian, jud. Neamţ, str. Tudor Vladimirescu nr. 67,
posesoare a CI seria NT nr. 804975, eliberată de 
S.P.C.L.E.P. Roman la data de 20.11.2014, CNP 
2951110270854, în calitate de asociat şi administrator.

CHERECHES BOGDAN-ANDREI, cetăţean român, 
născut la data de 27.12.1989, în mun. Roman, jud. 
Neamţ, domiciliat în mun. Roman, str. Matei Millo nr. 30, 
jud. Neamţ, identificat cu CI seria NZ nr. 080913 eliberată 
de către SPCLEP Roman la data de 07.01.2020, CNP 
1891227270830, în calitate de asociat

în calitate de asociaţi ai DIAC CAR WASH - S.R.L., cu 
sediul social în Bucureşti sectorul 4, şoseaua Vitan- 
Bârzeşti nr. 7D-7E, corp C, etaj 5, ap. 78, întrunite în 
Adunare Generală a Asociaţilor, am hotărât;

Cesiunea unui număr de 2 0  părţi sociale deţinute de 
asociatul (cedent) DIAC SABINA IOANA către asociatul 
CHERECHES BOGDAN-ANDREI în cadrul societăţii, cu 
menţiunea ca fiecare parte socială este în valoare de 10 
lei şi reprezintă 2 0 0  lei, din capitalul social subscris şi 
vărsat de 2 1 0  lei, adică, din capitalul social participare la 
beneficii şi pierderi.

în urma cesiunii, structura participării asociaţilor la 
capitalul social ai Societăţii DIAC CAR WASH - S.R.L.,cu 
sediul social în Bucureşti sectorul 4, şoseaua Vitan- 
Bârzeşti nr, 7D-7E, corp C, etaj 5, ap. 78.

Asociatul CHERECHES BOGDAN-ANDREI va deţhe 
2 1  părţi sociale în valoare de 1 0  lei fiecare, reprezentând 
1 0 0 % capitalul social subscris şi vărsat, având un aport 
total la capitalul social de 2 1 0  lei;

în urma cesionării părţilor sociale de către asociatul 
DIAC SABINA IOANA, pierde calitatea de asociat în 
cadrul societăţii şi iese din societate, şi se numeşte 
administrator CHERECHES BOGDAN-ANDREI, pe o 
perioadă de 15 ani.

Se adoptă noul act constitutiv actualizat.
Redactată în 4 (patru) exemplare azi 25.11.2021.
(16/6.815.584)



Societatea DIAC CAR WASH - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DIAC CAR WASH - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 7D-7E, corp C, etaj 
5, ap. 78, înregistrată sub nr. J40/5269/2016, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/5269/2016, cod 
unic de înregistrare 35937675, care a fost înregistrat sub 
nr. 715895 din 06.12.2021.

(17/6.815.585)

Societatea SABINA CAR SPA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SABINA CAR SPA - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 7D-7E, corp C, 
camera 1, etaj 5, ap. 78, în reg is tra tă  sub nr. 
J40/5234/2016, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/5234/2016, cod unic de înregistrare 
35937616, care a fost înregistrat sub nr. 715925 din
06.12.2021.

(18/6.815.587)

Societatea UNGEMACH - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depune-ea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
UNGEMACH - S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Griviţei nr. 530, punct fix conducte „putui lui 
crăciun”, înregistrată sub nr. J40/1138/2015, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/1138/2015, cod 
unic de înregistrare 34049033, care a fost înregistrat sub 
nr. 717445 din 06.12.2021.

(19/6.815.589)

Societatea OMNISANA HEALTH - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/12.11.2021

a adunării generale a asociaţilor
OMNISANA HEALTH - S.R.L., cu sediul social 

în Bucureşti, str. Turda nr. 123, bl. 4, et. 8, sc. B, 
ap. 85, sectorul 1, România, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/6267/2020, cod unic 

de înregistrare 42622904 „Societatea”

Adunarea G enerală a Asociaţilor O M NISANA  
HEALTH - S.R.L. este ţinută în prezenţa asociaţilor, după 
cum urmează:

(a) Soare Paul Sirius, cetăţean român, născut la data 
de 26.05.1973, în municipiul Bucureşti, sec. 8 , România, 
cu domiciliul în Str. Sinului nr, 37-39, bl. 19D, sc. 1, et, 1, 
ap. 3, sectorul 1, municipiul Bucureşti, România, CNP 
1730526390719, CI seria RR nr. 804168, emis de 
S.P.C.E.P. Sector 1 în 05.09.2011, deţinând 10 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 1 0  lei fiecare şi 1 0 0  lei 
în total, reprezentând 50% din capitalul social,

(b) Flucrasu Petre-Andrei, cetăţean român, născut la 
data de 31.10.1987 în municipiul Bucureşti, sec. 3, 
România, cu domiciliul în str. Turda nr. 123, bl. 4, sc. B, 
et. 8 . ap. 85, sectorul 1, municipiul Bucureşti, România, 
CNP 1871031430115, CI sena RT nr. 875828, emisă de 
S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.03.2013, deţinând 10 
părţi sociale, cu o valoare nominală de 1 0  iei fiecare şi 
100 lei în total, reprezentând 50% din capitalul social, 
ceea ce reprezintă o participare de 1 0 0 % capitalul social 
al Societăţii. Adunarea Generală a Asociaţilor decide în 
unanimitate următoarele:

1. Aprobarea renunţării la procedura convocării 
Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii

Având în vedere faptul că asociaţii, reprezentând 
100% capitalul social al Societăţii sunt prezenţi, se 
aprobă renunţarea la procedura convocării adunaţii 
generale a asociaţilor, conform art. 5.1. din actul 
constitutiv.

2. Aprobarea cesiunii de părţi sociale
în conformitate cu art. 5.3. lit. h) şi art. 6 . din actul 

constitutiv se aprobă renunţarea asociaţilor Soare Paul 
Sirius şi Flucrasu Petre-Andrei la dreptul lor de preferinţă 
şi:

Se aprobă cesiunea la valoarea nominală a unui 
număr de 4 părţi sociale emise de Societate, în valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare totală de 40 lei, 
reprezentând 20% din capitalul social şi din aportul la 
beneficii şi pierderi al Societăţii, de la asociatul cedent



Soare Paul Sirius către cesionarul Monea Damian, 
cetăţean român, născut în mun. Slatina, jud. Olt, la data 
de 09 .11 .1998 , dom iciliat în mun. S latina, A le. 
Tipografului nr. 6, bl. FA26, sc. A, et. 4, ap. 10, jud. Olt, 
identificat cu C.l. seria OT nr. 795327, eliberată de 
S.P.C .L.E .P. Slatina la data de 05 .05 .2017 , CNP  
1981109284578.

Se aprobă cesiunea la valoarea nominală a unui 
număr de 4 părţi sociale emise de Societate, în valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare totală de 40 lei, 
reprezentând 20% din capitalul social şi din aportul la 
beneficii şi pierderi al Societăţii, de la asociatul cedent 
Fluerasu Petre-Andrei către cesionarul Monea Damian.

Termenii şi condiţiile cesiunilor de părţi sociale sunt 
supuse convenţiei părţilor prin semnarea unui contract 
mire asociaţii cedenţi şi cesionar, urmând ca cesionarul 
Monea Damian să devină nou asociat în Societate şi să 
deţină în total un număr de 8  părţi sociale emise de 
Societate, în valoare nominală de 10 lei fiecare şi o 
valoare totală de 80 lei, reprezentând 40% din capitalul 
social şi din aportul la beneficii şi pierderi al Societăţii, 
asociatul Soare Paul Sirius să deţină în total un număr de 
6 părţi sociale emise de Societate, în valoare nominală 
de 10 lei fiecare şi o valoare totală de 60 lei, reprezentând 
30% din capitalul social şi din aportul la beneficii şi 
pierderi al Societăţii şi asociatul Fluerasu Petre-Andrei să 
deţină în total un număr de 6  părţi sociale emise de 
Societate, în valoare nominală de 10 lei fiecare şi o 
valoare totală de 60 iei, reprezentând 30% din capitalul 
social şi din aportul la beneficii şi pierderi al Societăţii.

3. Aprobarea completării obiectului de activitate
în conformitate cu art. 5.3. lit, h) din actul constitutiv se 

aprobă com pletarea obiectu lu i de activ ita te  prin 
adăugarea activităţii secundare cod CAEN 4741 Comerţ 
cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi 
soflware-ului în magazine specializate.

4. Aprobarea actualizării corespunzătoare a actului 
constitutiv al Societăţii

în funcţie de prezenta hotărâre se aprobă actualizarea 
corespunzătoare a actului constitutiv al Societăţii, 

(20/6.815.590)

Societatea
DATAFLOW ENGINEERING - S .R .L .

NOTIFICARE

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

actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DATAFLOW ENGINEERING - S .R .L , cu sediul în  
Bucureşti, sectorul 3, şoseaua Mi hai Bravu nr. 255, 
subsol, modul S077, înregistrată sub nr. J40/8287/2020, 
identificator unic la nivel european  
ROONRC.J40/8287/2020, cod unic de înregistrare 
42795778, care a fost înregistrat sub nr. 718158 din
07.12.2021.

(21/6.815.593)

Societatea
DATAFLOW ENGINEERING - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/02.12,2021

a asociatului unic al Societăţii 
DATAFLOW ENGINEERING - S.R,L.,

cu sediul în Bucureşti, sectorul 3, bd Corneliu
Coposu nr, 51, etaj 3, ap. 32, CUI 42795778, 

nr. de ordine în Registrul Comerţului 
J40/8287/20.07.2020

Subsemnatul, DENIS MAGERYA, în calitate de 
asociat unic al societăţii, am decis următoarele;

1. Revocarea diui DENIS MAGERYA din funcţia de 
administrator şi numirea în această funcţie a dnei 
AFTENI LAURA, cetăţean român, CNP 2760924421541, 
domiciliată în mun. Bucureşti, sectorul 2, şos. Mifiai 
Bravu 1, bl. ALM02, sc. C, et, 10, ap. 121, posesor al CI 
seria RD nr. 988280, eliberată de S.P.C.E.P. Sectorul 2 la 
data de 02.02.2018, valabilă până la data de 24,09.2028, 
cu un mandat pe durată de 1 0  ani, cu puteri depline de 
reprezentare şi administrare.

2. Schimbarea sediului social al societăţii în şos. Mihai 
Bravu nr. 255, subsol, modul S077, sectorul 3, Bucureşti.

3. Se împuterniceşte dna AFTENI LAURA, cetăţean 
român, CNP 2760924421541, dom iciliată în mun. 
Bucureşti, sectorul 2, şos. Mihai Bravu 1, bl. ALM02, sc. 
C, et. 10, ap. 121, posesor al CI seria RD nr. 988230, 
eliberată de S.P.C.E.P. Sectorul 2 la data de 02.02.2018, 
valabilă până la data de 24.09.2026, să îndeplinească 
toate formalităţile Jiecesare pentru ducerea la îndeplinire 
a prezentei decizii, incluzând dar fără a se limita la 
semnarea actului constitutiv actualizat al societăţii, 
semnarea declaraţiilor şi îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
şi la orice alte autorităţi competente.

(22/6.815.592)



HOTĂRÂREA NR. 1/26.11.2021 

a A.G.A.
a S.C. DALEX INTERNATIONAL COM - S.R.L.

Asociaţii deţinând 100% capitalul social al S.C. 
DALEX INTERNATIONAL COM - S.R.L., persoană 
juridică de drept român, cu sediul în România, Bucureşti, 
str. Vitioara nr. 8 B, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul 
Registrul Comerţului Bucureşti J40/5952/2001 şi CUI 
16327476 , capital subscris şi vărsat 200 RON  
(„Societatea”), şi anume:

1. LUCAGEORGICA, cetăţean român, născut la data 
de 25.03.1975, în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. 
Vitioara nr, 8 B, sectorul 3, identificat cu CI seria RK nr, 
541283 eliberată de S.P.C.E.P. Sectorul 3 la data de
10.06.2020, CNP 1750325434510, deţinător al unui 
număr de 10 părţi sociale, cu o valoare totală 100 RON, 
reprezentând 50% din capitalul social al Societăţii, şi

2. LUCA IONELA, cetăţean român, născută la data de 
14.01.1978, în Bucureşti, domiciliată în Bucureşti, str. 
Vitioara nr. 8 B, sectorul 3, identificată cu CI seria RT nr. 
846668 eliberată de S.P.C.E.P Sectorul 3 la data de
11.01.2013, CNP 2780114434538, deţinătoare a unui 
număr de 10 părţi sociale, o valoare totală 100 RON, 
reprezentând 50% din capitalul social al Societăţii,

constatând că sunt îndeplin ite  fo rm alită ţile  de 
convocare, asociaţii fiind prezenţi 1 0 0 % şi putând adopta 
decizii în mod valabil, atât legal cât şi statutar,

au decis în unanimitate următoarele;
Rezoluţia I. Schimbarea codului CAEN principal de 

activitate din 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun, în codul CAEN 4776 - Comerţ 
cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu 
amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru 
acestea, în magazine specializate, începând cu data de
01.12.2021.

Rezoluţia II. Extinderea obiectului secundar de 
activitate cu următoarea activitate 9609 - Alte activităţi de 
servicii n.c.a., care se va desfăşura ia punctul de lucru.

Rezoluţia III. Mutarea sediului secundar la următoare
I

adresă; Boutique-Termopan nr. 1 bis, situat în cadrul 
Pieţei 1 Decembrie 1918, str. Colonei losif Albu nr. 1, 
sectorui 3, Bucureşti.

Societatea
DALEX INTERNAŢIONAL COM - S.R.L.

Rezoluţia IV. Aprobarea actului constitutiv actuaiizat ai 
Societăţii care va include menţiunile adoptate la 
Rezoluţiile l-IV.

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societăţii 
rămân neschimbate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.11.2021, 
la sediul Societăţii, şi a fost întocmită în 2 exemplare 
originale.

(23/6.815.594)

Societatea
DALEX INTERNAŢIONAL COM - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe fângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DALEX INTERNAŢIONAL COM - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 3, str. Vitioara nr. 8 B, înregistrată sub 
nr. J40/5952/2004, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/5952/2004, cod unic de înregistrare 
16327476, care a fost înregistrat sub nr. 718412 din
07.12.2021.

(24/6.615.595)

Societatea JWC ROMANIA - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 03.12.2021 
a Adunării Generale a Asociaţilor

J.W. CAPPELEN GmbH, o societate legal constituită 
funcţionând în conformitate cu legislaţia din Austria, 
având sediul social în Marokkanergasse 22/10, 1030 
Viena, Austria, număr de înregistrare FN 109979, 
reprezentată legal prin mag. Jan Walter Cappelen, în 
calitate de director executiv, deţinând 80 părţi sociale, 
reprezentând 80% din capitalul social al Societăţii, şi

JWC ROMWOOD - S.R.L., o societate cu răspundere 
limitată înregistrată şi existând potrivit legii din România, 
având sediul social în loc. fntorsura Buzăului, Str. Fabricii 
nr. 35, judeţul Covasna, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J 14/43/2000, cod unic de înregistrare 
12962386, atribut fiscal RO, reprezentată legal de JAN 
WALTER CAPPELEN, în calitate de administrator, 
deţinând 20 părţi sociale, reprezentând 20% din capitalul 
social al Societăţii,



în calitate de asociaţi ai JWC ROMANIA - S.R.L., o 
societate cu răspundere limitată din România, având 
sediul social în Bucureşti, sectorul 5, strada Splaiul 
Independenţei nr. 17. bloc 101, etaj 4, ap. 30, număr de 
ordine în Registrul Comerţului J40/873/2005; cod unic de 
înregistrare 17133028, atribut fiscal RO, capital social 
3.300 RON („Societatea”),

deţinând împreună 100% din capitalul social al 
Societăţii,

renunţând cu unanimitate la formalităţile necesare 
pentru convocarea adunării, în conform itate cu 
prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi 
modificată, cu votul asociaţilor deţinând 100% capital 
social,

hotărăsc următoarele:
1. Să aprobe transferul celor 20 (douăzeci) părţi 

sociale deţinute în Societate de către asociatul JWC 
ROMWOOD - S.R.L., având o valoare nominală de 33 lei 
fiecare, reprezentând 2 0 % din capitalul social al 
Societăţii, către asociatul majoritar J.W. CAPPELEN 
GmbH, în conformitate cu prevederile contractului de 
cesiune ce va fi agreat de către părţi.

2. Ca rezu lta t al schim bării de mai sus, JWC 
ROMWOOD - S.R.L. nu va mai deţine părţi sociale în 
Societate, iar structura deţinerii capitalului social va fi 
următoarea:

- J.W. CAPPELEN GmbH deţine 100 părţi sociale, 
numerotate de la 1 la 1 0 0 , având o valoare nominală de 
33 RON fiecare şi o valoare totală de 3.300 RON, 
echivalentul a 800 euro (la cursul de schimb de 4,125 
RON/1 euro), reprezentând 1 0 0 % capital social al 
Societăţii.

în calitate de asociat unic, J.W. CAPPELEN GmbH va 
avea drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit Legii 
societăţilor nr. 31/1990, adunării generale a asociaţilor.

3. Se aprobă pre lungirea m andatului 
administratorului, dl CREANGĂ ALEXANDRU ION, 
cetăţean român, născut la data de 06.04.1970 în mun. 
Braşov, jud. Braşov, pentru o perioadă de 1 (un) an, până 
la 31.12.2022.

4. Se adoptă un Act constitutiv actualizat al Societăţii 
care să reflecte schimbările de mai sus.

5. Se autorizează administratorul Societăţii pentru a 
semna actul constitutiv actualizat, precum şi orice acte, 
cereri, formulare, notificări, aprobări, declaraţii, procuri 
acordate terţilor sau alte documente necesare în vederea 
implementării prezentei hotărâri şi înregistrării în 
Registrul Comerţului.

Adoptată în 3 (trei) exemplare originale, în limba 
română şi în limba engleză. în caz de neconcordanţe 
între varianta în limba engleză şi cea în limba română, 
varianta în limba română va prevala.

(25/6.815.596)

Societatea JWC ROMANIA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
JWC ROMANIA - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 
5, strada Splaiul Independenţei nr. 17, bloc 101, etaj 4, 
ap. 30, înregistrată sub nr. J40/873/2005, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/873/2005, cod unic 
de înregistrare 17133028, care a fost înregistrat sub nr. 
718535 din 07.12.2021.

(26/6.815.597)

Societatea PRO UNIVERSITARIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 18

din 3 decembrie 2021 
a Adunării Generale a Asociaţilor

Subsemnaţii;
(a) CÎRSTEA NICOLAE, cod numeric personal 

1770723284361, născut în Slatina, judeţul Olt, la data de 
23 iulie 1977, domiciliat în Bucureşti, strada Sg. Stan 
Mihai număr 18, sectorul 5, cetăţean român, identificat cu 
carte de identitate seria RK număr 776879 eliberată de
S.P.C.E.P. sectorul 5 la data de 13 august 2021;

(b) CÎRSTEA FLORIN-MARIAN, cod numeric 
personal 1790321284368, născut în Slatina, Judeţul Olt, 
la data de 21 martie 1979, domiciliat în satul Salcia, 
comuna Slătioara, Strada Primăverii număr 80, judeţul 
Olt, cetăţean român, identificat cu carte de identitate 
seria OT număr 910752 eliberată de SPCLEP Piatra-Olt 
la data de 18 martie 2020, prin mandatar CÎRSTEA 
NICOLAE, în baza procurii speciale autentificate sub 
numărul 1373 de către Birou Individual Notarial NURCIU 
MARIANA la data de 12 iulie 2019,

am decis:
(1) Se desfiinţează punctul de lucru din Bucureşti, 

Splaiul Unirii număr 176, parter, corp D2. camera 23, 
sectorul 4, în incinta Universităţii Creştine Dimitrie 
Cantemir.



(2) Se înfiinţează un punct de lucru la adresa din 
Bucureşti. Splaiul Unirii număr 176. corp D l .  parter, 
camera 12, sectorul 4, în incinta Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir".

(3) Se completează obiectul secundar de activitate cu
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, şi
6820 - închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare «
proprii sau închiriate.

(27/6.815.598)

Societatea PRO UNIVERSITARIA - S.R.L.

N O TIF IC A R E

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
PRO UNIVERSITARIA - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 6 , bulevardul luliu Maniu nr. 7, corp C, parter, 
spaţiile B3 şi B19, înregistrată sub nr. J40/1255/2004, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/1255/2004, cod unic de înregistrare 
16097580, care a fost înregistrat sub nr. 718662 din
07.12.2021.

(28/6.815.599)

Societatea ORHIDEEA CLEAN - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/29.11.2021

a asociatului unic al Societăţii 
ORHIDEEA CLEAN - S.R.L.

Asociatul unic CEAUŞ VALENTIN, cetăţean român, 
născut la data de 08.02.1995 în judeţul Buzău, mun. 
Buzău, domiciliat în judeţul Buzău, satul Mărăcineni, 
corn. Mărăcineni, Str. Euro 85 nr, 118, având CI seria XZ 
nr. 940596 eliberată de SPCLEP Buzău la data de
3 0 .1 0 .2 0 2 0 , CNP 1950208100143, al S ocie tă ţii 
ORHIDEEA CLEAN - S.R.L., cu sediul socia l în 
Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 45, et. 1, ap. 5, sectorul 2, 
în reg is tra tă  la Registru l Com erţului sub nr. 
J 4 0 /3 7 2 2 /2 0 2 1 , CUI 4 3 8 3 1 6 5 8 , a  decis  a s tăz i,
29.11.2021, următoarele:

I. C es io n area  de că tre  asoc ia tu l unic C E A U Ş  
VALENTIN a  100% din părţile sale sociale, în număr de 

10 a câte 10 lei fiecare, având o valoare totală de 100 lei, 
şi reprezentând 100%  capital social al O R H ID E E A  
CLEAN - S.R.L., către dna BASMACI BIATRICE-ELENA,

cetăţean român, născută la data de 17.10.1979, în jud. 
Buzău, corn. Pârscov, domiciliată în jud. Buzău, satul 
Mărăcineni, corn. Mărăcineni, Str. Euro 85 nr. 80. având 
CI seria XZ nr. 803287 eliberată de SPCLEP Buzău la 
data de 08.08.2017, CNP 2791017100088.

în urma cesiunii, capitalul social în cuantum de 100 lei, 
împărţit în 10 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, va 
aparţine în cotă de 100% asociatului unic BASMACI 
BIATRICE-ELENA.

II. Revocarea din funcţia de administrator al societăţii 
a domnului CEAUŞ VALENTIN şi numirea în funcţia de 
administrator a doamnei BASMACI BIATRICE-ELENA, 
cetăţean român, născută la data de 17.10.1979, în jud.
Buzău, corn. Pârscov, domiciliată în jud. Buzău, satul 
Mărăcineni, corn. Mărăcineni, Str. Euro 85 nr. 80, având 
CI seria XZ nr. 803287, eliberată de SPCLEP Buzău la 
data de 08.08.2017, CNP 2791017100088. Mandatul 
noului administrator are o durată de 1 0  ani, cu puteri 
depline, de la data semnării prezentei decizii.

III. Mutarea sediului soda! în comuna Mărăcineni, 
satul Mărăcineni, str. Euro 85 nr. 80, judeţul Buzău.

IV. Completarea obiectului secundar de activitate cu 
următoarele coduri CAEN:

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4520 - întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare 

(sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru 

autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii 

pentru autovehicule
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii 

aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, 

echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-uneite
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria 

minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata at m aşiniior pentru irîclustria 

textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666  - Com erţ cu ridicata al altor maşini şi 

echipamente de birou
4669  - Com erţ cu ridicata al altor maşini şi 

echipamente



5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 
terestre.

V. Ca urmare a modificărilor intervenite prin adoptarea 
prezentei decizii, actul constitutiv fi actualizat în 
consecinţă.

(29/6.815.606)

Societatea ORHIDEEA CLEAN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
ORHIDEEA CLEAN - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, strada C.A. Rosetti nr. 45. etaj 1, ap. 5, 
înregistrată sub nr. J40/3722/2021, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/3722/2021, cod unic de 
înregistrare 43831658, care a fost înregistrat sub nr. 
719918 dm 07.12.2021.

(30/6.815.607)

Societatea TRI DIGITAL MANAGEMENT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/2021

a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii 
Comerciale TRI DIGITAL MANAGEMENT - S.R.L.

Subsemnaţii:
• AL-AYECH ZEENA-AIDA, cetăţean român, născută 

la data de 10.05.1983 în oraşul Ştefăneşti, jud. Argeş, 
domiciliată în satul Roşu, corn. Chiajna, str. Gospodari nr. 
26-30, jud. Ilfov, legitimată cu CI seria IF nr, 620977 
emisă de SPCLEP Chiajna la data de 30.07.2018, CNP 
2830510037841;

• BRATU CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în 
Bucureşti, str. Gârniţel nr. 2, bl, 52, sc. 1, et. 7, ap. 44, 
sectorul 4, născută în Bucureşti, sectorul 1, la data de 26 
decembrie 1980, identificată cu CI seria RX nr. 843161 
eliberată de S.P.C.E.P. sectorul 4 la data de 18.01.2016, 
CNP 2801226410022, şi

• BRATU AUGUSTIN, cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, Str. Gâmiţei nr. 2. bl. 52, sc. 1, et. 7, ap. 44, 
sectorul 4, născut la data de 14 decembrie 1992 în 
municipiul Bucureşti, sectorul 4, identificat cu CI seria RK 
nr. 257191 eliberată de S.P.C.E.P. sectorul 4 la data de
14.12.2018, CNP 1921214440032,

în calitatea noastră de asociaţi ai Societăţii 
Comerciale TRI DIGITAL MANAGEMENT - S.R.L., în 

conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
societăţii,

am adoptat următoarea hotărâre:
I. Se cesionează 18 părţi sociale, în valoare totală de 

180 lei, reprezentând 45% din capitalul social total, de 

către asociatul BRATU CRISTINA către asociatul AL- 
AYECH ZEENA-AIDA.

II. Se cesionează 2 părţi sociale, în valoare totală de 

20 lei, reprezentând 5% din capitalul social total, de către 

asociatul BRATU AUGUSTIN către asociatul AL-AYECH 
ZEENA-AIDA.

III. în urma cesiunii mai sus aprobate, asociatul AL- 
AYECH ZEENA-AIDA va deţine 40 de părţi sociale, în 
valoare totală 400 lei, reprezentând 100% capital social 
al Societăţii TRI DIGITAL MANAGEMENT - S.R.L.

IV. în urma aceste i cesiuni, asocia ţii BRATU 
CRISTINA şi BRATU AUGUSTIN se retrag din societate.

V. Se revocă mandatul administratorului BRATU 
CRISTINA şi se numeşte un nou administrator, pentru o 
durată de 3 ani, în persoana dnei AL-AYECII ZEENA- 
AIDA, cetăţean român, născută la data de 10.05.1983în 

oraşul Ştefăneşti, jud. Argeş, domiciliată în satul Roşu, 
corn. Chiajna, str. Gospodari nr. 26-30, jud. Ilfov, 
legitimată cu CI seria IF nr. 620977 emisă de SPCLEP 
Chiajna la data de 30.07.2018, CNP 2830510037841.

VI. Societatea îşi schimbă sediul social din Bucureşti, 
sectorul 2, Strada Toamnei nr. 105, camera 2, et. 5, ap. 
18, în Bucureşti, şos. Gheorghe lonescu Şişeşti nr. 343, 
camera nr. 2 , sectorul 1 .

VIL Se aprobă actualizarea actului constitutiv al 
societăţii.

VIII. Dna BRATU CRISTINA va îndeplini personal sau 
prin împuterniciţi, inclusiv avocaţi, formalităţile prevăzute 
de lege, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
şi pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni la Registrul 
Comerţului, va semna în numele asociaţilor orice alt 
document şi oriunde semnătura acestora va fi necesară, 
inclusiv în faţa Notarului Public şi/sau a Cabinetului de 
Avocat, în sensul mai sus arătat.

Prezenta hotărâre a fost luată la sediul social al 
Societăţii din Bucureşti, Str. Toamnei nr. 105, et. 5, ap. 
18, camera 2, sectorul 2, astăzi, 06.12.2021.

(31/6.815.608)



DECIZIA NR. 7/03.12.2021

a asociatului unic al Societăţii 
ARRA RX CLINIOUE - S.R.L., C .U .I. 37946076, 

J40/12125/2017

Subsemnatul, CO M ÂNESCU TRAIAN MIHAIL, 
cetăţean român, născut la data de 10.02.1977 în mun. 
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, domiciliat în Bucureşti, str. 
George Călinescu nr. 18, etaj 3, ap. 5, sectorul 1, 
identificat cu C.l. seria DP nr. 185911, eliberată la data de
10 .07 .2020  de către D .E .P .A .B .D ., C .N .P. 
1770210384233.

în calitate de asociat unic, deţinând 1 0 0 % capilalui 
socia l al socie tă ţii, renunţând la fo rm a lită ţile  de 
convocare şi în acord cu prevederile legale şi cu 
dispoziţiile Actului constitutiv, am decis:

1. Cesionarea tuturor părţilor sociale deţinute de 
asociatul unic Comănescu Traian-Mahail către noul 
asociat unic - Clinica Dentară - S.A., cu sediul social în 
Zalău, înregistrată îa Oficiul Registrului Comerţului Sălaj 
sub nr. J31/946/2008, C.U.I.: R024795516, capital social 
169.957 lei, reprezentată prin Director general. Pop 
Cristian, cetăţean român, domiciliat în mun. Zalău, Str. 
Morii nr. 32, jud. Sălaj, legitimată cu C.l. seria SX nr. 
450869 eliberată de S.P.C.L.E.P. Zalău la data de
29.09.2021, C.N.P. 1790704312968;

Astfel, domnul Comănescu Traian-Maifiail transmite 
un număr de 209.521 părţi sociale, în valoare de 1 
leu/partea socială, cu o valoare totală de 209.521 de lei, 
reprezentând 1 0 0 % capita lu l social al socie tă ţii, 
conferind o cotă de 1 0 0 % participaţie la beneficiile şi 
pierderile societăţii către noului asociat Clinica Dentară - 
S.A., prin Directorul general. Pop Cristian.

Domnul Comănescu Traian-Mihail înţelege să vândă 
cele 209.521 părţi sociale către noul asociat Clinica 
Dentară - S.A., pentru preţul de 31.549,66 euro. Ca 
urmare a vânzării tuturor părţilor sociale către Clinica 
Dentară - S.A., domnul Comănescu Traian-Mihail pierde 
calitatea de asociat unic al societăţii şi arată că nu mai 
are nicio pretenţie în legătură cu societatea sau cu 
asociatul unic.

2. Aprobarea revocării din calitatea de administrator al 
domnului Comănescu Traian-Mihail, domnul Pop Cristian 
urmând să îndeplinească calitatea de administrator, cu 
puteri depline, pentru un mandat de 5 ani.

3. Adoptarea Actului constitutiv actualizat al Societăţii 
ARRA RX CLINIQUE - S.R.L. în acord cu prezenta 
Decizie.

Societatea ARRA RX CLINIQUE - S.R.L. 4. îm puternicirea, pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea şi 
publicarea Deciziei nr. 7/03.12.2021 a Asociatului unic al 
Societăţii ARRA RX RADIOLOGIQUE - S.R.L., precum şi 
în legătura cu aceasta, Societăţii Civile de Avocaţi Pop - 
av. coordonator Gloria Daniela Pop, cu sediul în Cluj- 
Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 7, ap. 12, et. 2, jud. Cluj, 
formă de exercitare a profesiei membră a Baroului Cluj.

Adoptată azi, 03 .1 2 .2 0 2 1 , redactată în două 
exemplare originale.

(32/6.815.610)

Societatea ARRA RX CLINIQUE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
ARRA RX CLINIQUE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca nr. 169, parter, camera 1, 
înregistrată sub rtr. J40/12125/2017, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/12125/2017, cod unic de 
înregistrare 37946076, care a fost înregistrat sub nr. 
720749 din 08,12.2021.

(33/6.815.611)

Societatea SUMMERGRIND - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/03.12,2021 

a asociatului unic

Subsemnatul asociat ŞENDROIU lOAN, cetăţean 
român, născut în jud. Bacău, mun. Bacău, la data de 
15.08.1995, domiciliat în mun. Bucureşti, sectorul 4, 
aleea Donea Diana Alexandra nr. 4, bl. N I 8 , sc. 1, ap. 1, 
identificat cu CI seria RK nr. 554615, eliberată de SPCEP 
Sector 4 la data de 29.06.2020, CNP 1950815046228,în 
ca lita te  de asociat unic şi adm in is tra to r al 
SUMMERGRIND - S.R.L,, cu sediul în Bucureşti, sectorul 
6 , Prelungirea Ghencea nr. 279, et. 5, ap. 51, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/100/2021, C.U.I. 
43520619, în conformitate cu dispoziţiile art. 204 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarea 
modificare la statutul societăţii:

1. Schimbarea sediului social: mun. Bucureşti, 
sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 279, et. 5, ap. 51 în 
mun. Bucureşti, sectorul 6, Şos. Virtuţii nr. 13, bl. R5b, sc. 
1, et. 5, ap. 23.



Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 03.12.2021, 
sub semnătură privată. într-un număr de 3 exemplare 
originale.

(34/6.815.622)

Societatea SUMMERGRIND - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SUMMERGRIND - S R L., cu sediu! în Bucureşti, sectorul 
6 , Şoseaua Virtuţii nr. 13, bloc R5b, scara 1, etaj 5, ap. 
23, înregistrată sub nr. J40/100/2021, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/100/2021, cod unic de 
înregistrare 43520619, care a fost înregistrat sub nr. 
722028 din 09.12.2021.

(35/6.815.623)

Societatea SANDVIK - S.R.L.

DECIZIA NR. 02/01.10.2021

a adunării generale a asociaţilor Societăţii 
SANDVIK - S.R.L.

Subscrisele:
- SANDVIK FINANCE B.V., o societate cu răspundere 

limitată constituită conform legislaţiei din Ţările de Jos, cu 
număr de înmatriculare 24241318 şi sediul în 401 ‘s- 
Gravelandseweg, 3125 BJ Schiedam, Ţările de Jos, 
reprezentată legal de domnul Weber Peter, cetăţean 
olandez, dom iciliat în Ţările de Jos, identificat cu 
paşaportul emis de autorităţile olandeze, născut la
04.10.1967 în Vlaardingen, Ţările de Jos, şi domnul 
Vermeulen Dennis Komelis Thomas Maria, cetăţean 
olandez, dom iciliat în Ţările de Jos, identificat cu 
paşaportul emis de autorităţile olandeze, născut la
21.10.1981 în Ţările de Jos,

şi
-SANDVIK BENELUX B.V., o societate cu răspundere 

limitată constituită conform legislaţiei din Ţările de Jos, cu 
număr de înmatriculare 24214689 şi sediul în 401 ‘s- 
Gravelandseweg, 3125 BJ Schiedam, Ţările de Jos, 
reprezentată legal de domnul Weber Peter, cetăţean 
olandez, domiciliat în Ţările de Jos, identificat cu 
paşaportul emis de autorităţile olandeze, născut la
04.10.1967 în Vlaardingen, Ţările de Jos, şi domnul

Vermeulen Dennis Kornelis Thomas Maria, cetăţean 
olandez, domiciliat în Ţările de Jos, identificat cu 
paşaportul emis de autorităţile olandeze, născut la
21.10.1981, în Ţările de Jos,

în calitate de asociaţi ai Societăţii SANDVIK - S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor 52, 
etaj 1, ap. 5, sectorul 1, cu cod unic de înregistrare şi cod 
de identificare fiscală RO 11157338, cu număr de 
înmatriculare la Registrul Comerţului, ţinut de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
J40 /10729/1998, deţinând 100% capitalul social, 
adoptăm prezenta decizie cu unanimitate de voturi, prin 
care se decid următoarele:

1. Deschiderea unui punct de lucru din Timişoara, 
strada Eremia Grigorescu 04, mansardă, judeţul Timiş, 
începând de la 1  octombrie 2 0 2 1 ,

2. Actualizarea actului constitutiv a! SANDVIK - S.R.L. 
în conformitate cu punctul 1 .

Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii o 
împuternicim pe doamna Ramulescu Mihaefa, cetăţeană 
română, dom iciliată în Bucureşti, strada Mihaela 
Ruxandra Marcu nr. 3, bloc 108, scara 2, etaj 7, ap. 74, 
sector 6 , identificată cu Cartea de Identitate seria RD nr. 
935613, emisă la 19.10.2017 de SPCEP Sector 6 , 
născută la 06.11.1973 la Craiova, judeţul Dolj, România, 
cu CNP 2731106463011, pentru a semna orice document 
necesar şi a îndeplini orice procedură, în faţa tuturor 
autorităţilor competente din România (de ex.: Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 
notari publici, traducători autorizaţi, avocaţi, autorităţi 
fiscale etc.).

(36/6.815.624)

Societatea SANDVIK - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SANDVIK - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, 
Bulevardul Aviatorilor nr. 52, etaj 1. ap. 5, înregistrată sub 
nr. J40/10729/1998, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/10729/1998, cod unic de înregistrare 
11157338, care a fost înregistrat sub nr. 722230 din
09.12.2021.

(37/6.815.625)



HOTĂRÂRILE NR. 4-6

din data de 30.04.2021,
ale adunării generale a asociaţilor Societăţii 

MEDIAPOST MARTECH - S.R.L.

Adunarea G enerală a Asociaţilor Societăţii 
MEDIAPOST MARTECH - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, Strada Sinului nr. 42-46, etaj 3, secţiunea 6, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/17243/2018, CUI 40242453 (denumită în continuare 
„Societatea”), întrunită în temeiul art. 8 din Actul 
Constitutiv al Societăţii în şedinţa din data de 30.04.2021, 
ce a avut loc la sediul Societăţii, în prezenţa tuturor 
asociaţilor, şi anume:

1. MEDIAPOST HIT MAIL - S A . ,  persoană juridică 
română, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/8295/2000, cod unic de înregistrare RO 13351917, 
cu sediul social în Strada Siriului nr. 42-46, etaj 3, 
Secţiunea 1, sectorul 1, Bucureşti, România, prin Marian 
Şeitan, având calitatea de Director general şi

2. ADRIAN ALEXANDRESCU, cetăţean român, 
născut la data de 02.07.1980 în domiciliat în oraşul 
Voluntari, str. Emil Racoviţă nr. 70, vila 63A1, jud. Ilfov, 
identificat cu CI seria IF nr. 688285 emisă de SPCLEP 
Voluntari ia data de 31.10.2019, CNP 1800702430039,

3. MARIAN ŞEITAN, cetăţean român, născut la data 
de 08.04.1973 în Dudeşti, judeţul Brăila, domiciliat în 
Bucureşti, strada Giacomo Puccini nr. 4B, sectorul 2, 
identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 402563, 
emisă de către S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 06.12.2013, 
cod numeric personal 1730408092234,

4. CĂTĂLIN BOGDAN CIUREZU, cetăţean român, 
născut la data de 25.08.1980 în Craiova, judeţul Craiova, 
domiciliat în Bucureşti, bulevardul Gheorghe lonescu 
Şiseşti nr. 225-245, vila 15, sectorul 1, identificat cu 
cartea de identitate seria RK nr. 654369, emisă de către
S.P.C.E.P. SI la data de 19.12.2020, cod numeric 
personal 1800825160013, a adoptat, în temeiul art. 1 2 . şi 
art. 13.4 din Actul Constitutiv al Societăţii şi a dispoziţiilor 
art. 194 din Legea soc ie tă ţilo r nr. 31/1990, cu 
unanimitatea voturilor asociaţilor, reprezentând 100% 
capitalul social al Societăţii, următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 4
Se aprobă prelungirea cu încă 2 (doi) ani, respectiv de 

la data de 31.12.2021 până la data de 31.12.2023 a 
mandatului de administrator unic al Societăţii deţinut de 
domnul Marian Şeitan, cetăţean român, născut la data de

Societatea MEDIAPOST MARTECH - S.R.L. 08.04.1973 în Dudeşti, judeţul Brăila, domiciliat în 
Bucureşti, strada Giacomo Puccini nr. 4B, sectorul 2, 
identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 402563, 
emisă de către S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 06.12.2013, 
cod numeric personal 1730408092234.

Hotărârea nr. 5
Se decide modificarea Actului constitutiv al Societăţii 

astfel încât să reflecte operaţiunea aprobată anterior, 
după cum unnează:

-Alineatul 15.1 din articolul 15 din Actul Constitutiv al 
Societăţii se modifică şi va avea următorul conţinut:

„15.1. Administrarea Societăţii se va face de către un 
administrator, în persoana diui Marian Şeitan, cetăţean
român, născut la data de 08.04.1973 în Dudeşti, judeţul 
Brăila, domiciliat în Bucureşti, strada Giacomo Puccini nr. 
4B, sectorul 2, identificat cu cartea de identitate seria RX 
nr. 402563, emisă de către S.P.C.E.P Sector 2 la dala de
06.12.2013, cod numeric personal 1730408092234, 
pentru un mandat valabil până la 31.12.2023”.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii 
astfel încât să reflecte modificarea aprobată prin 
hotărârea nr. 5 de mai sus şi îm putern ic irea 
administratorului Marian Şeitan, să semneze actului 
constitutiv actualizat al Societăţii. Aceste operaţiuni vor fi 
derulate în luna decembrie a anului 2 0 2 1 , anterior 
înregistrării prelungirii de mandat la Registrul Comerţului 
din Bucureşti.

P rezentele hotărâri au fost redactate astăzi,
30.04.2021, la Bucureşti, la sediul Societăţii, în trei 
exemplare originale.

(38/6.815.626)

Societatea MEDIAPOST MARTECH - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
MEDiAPOST MARTECH - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 1, Strada Siriului nr. 42-46, secţiunea 6, etaj 3, 
înregistrată sub nr. J40/17243/2018, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/17243/2018. cod unic de 
înregistrare 40242453, care a fost înregistrat sub nr. 
722241 din 09.12.2021.

(39/6.815.627)



NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 3 1 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
STUDIO METAL - S.R.L., CU sediul în Bucureşti, sectorul 
4, şoseaua Berceni nr. 51, cam. 2, bloc 129, scara 2. etaj 
3, ap. 41, înregistrată sub nr. J40/260/2018. identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/260/2018, cod unic 
de înregistrare 38673448, care a fost înregistrat sub nr. 
723051 din 09.12.2021.

(40/6.815.639)

Societatea
FORMA CONCEPT & DESIGN - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/05.12.2021 

a asociatului unic
al FORMA CONCEPT&DESIGN - S.R.L., 

J40/169/2014, CUI 32646450 

Subsemnata, BEJENARU VICTORIA, cetăţean 
român, născută la data de 10.04.1947, domiciliată în 
mun. Bucureşti, sectorul 4, aleea Huedin nr. 3, bl. 4, sc. 
1, et. 7, ap. 25, legitimată cu CI seria RT numărul 666734, 
eliberată de SPCEP S4, la data de 22.10.2009, valabilă 
până la data de 04.10.2069, CNP 2471004400031, în 
calitate de asociat unic, am decis:

Art. 1. Cesionarea către dl BEJENARU SORIN 
CRISTIAN, cetăţean român, născut la data de 
14.12.1967, în Bucureşti, sectorul 7, domiciliat în mun. 
Bucureşti, sectorul 4, str. Izvorul Crişului nr. 1, bl. D l 6 , sc. 
C, et. 4, ap. 29, legitimat cu CI seria RK numărul 161789, 
eliberată de SPCEP S4, la data de 11.07.2018, valabil 
până la data de 14.12.2028, CNP 1671214451551, a 
celor 2 0  părţi sociale pe care le deţin, în cuantum total de 
200 lei şi declar că mă retrag din societate.

Art. 2. Revocarea mandatului de administrator al dnei 
BEJENARU VICTORIA şi numirea în ca lita te  de 
administrator a diui BEJENARU SORIN CRISTIAN, 
pentru un mandat de 30 ani.

Art. 3. Structura capitalului social va fi:
BEJENARU SORIN CRISTIAN va deţine întreg 

capitalul social de 200 lei, împărţit în 20 părţi sociale, în 
cuantum de 10 lei fiecare.

(41/6.815.645)

Societatea STUDIO METAL - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
FORMA CONCEPT & DESIGN - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 4, aleea Huedin nr. 3, bloc 4. scara 1, 
etaj 7, ap. 25, înregistrată sub nr. J40 /169/2014, 
identificator unic la nivel european  
ROONRC.J40/169/2014, cod unic de înTegistTsre 
32646450, care a fost înregistrat sub nr. 723922 din
10.12.2021.

(42/6.815.646)

Societatea PET BOUTIQUE - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/25.11.2021

a asociatului unic al PET BOUTIQUE - S.R.L.

Subsemnata, MECHENIE DIANA-IRINA, cetăţean 
român, născută la data de 23.01.1972, în oraşul Târgu 
Cărbuneşti, jud. Gor], domiciliata în mun. Bucureşti, str. 
Elena Caragiani nr. 21D, bl. Corp A, ap. 5, sectorul 1, 
posesoare a C.l. seria RK nr. 026291, emisă de SPCEP 
Sectorul 1. la data de 11.01.2017, CNP 2720123163212, 
în calitate de asociat unic, al PET BOUTIQUE - S.R.L., cu 
sediul social în mun. Bucureşti, Calea Moşilor nr. 158, et. 
2, Biroul nr. 2C, sectorul 2. înregistrată ia Registrul 
Comerţului sub nr. J40/18534/2017 şi CUI 38440980, am 
decis următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului social în mun. Bucureşti, 
Calea Moşilor nr. 158, sc. B, et. 2 , Biroul 2 A, sectorul 2.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 25.11.2021, 
în limba română, în 3 exemplare.

(43/6.815.647)

Societatea XlUJUN IMPEX - S.R.L.

NOTiFiCARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică. în conformitate cu prevederile ari. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
XlUJUN IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul

Societatea
FORMA CONCEPT & DESIGN - S.R.L.



2, strada Radovanu nr. 9, bloc 43, etaj 8, ap. 52, 
înregistrată sub nr. J40/15872/2006, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/15872/2006, cod unic de 
înregistrare 19082435, care a fost înregistrat sub nr. 
728328 din 14.12.2021.

(44/6.815.925)

Societatea
INTERCOM VERGI SERVICE - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/07.12.2021 

a asociatului unic
al S.C. INTERCOM VERGI SERVICE - S.R.L.

Subsemnatul MANEA VIRGIL, cetăţean român, 
născut la data de 17.09.1958 în Bucureşti, domiciliat în 
Bucureşti, Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 4, bl. 112A, sc. 
B, et. 1, ap. 64, sectorul 2, posesor al CI seria RK nr. 
444000, emisă de SPCEP Mun. Bucureşti, la data de
19.09.2019, CNP 1580917400056, în calitate de asociat 
unic la S.C. INTERCOM VERGI SRVICE - S.R.L., având 
sediul social în Bucureşti, str. Lt. SACHELARIE 
VISARION nr. 4, bl. 112A, sc. B, et. 1, ap. 64, sectorul 2, 
în reg is tra tă  la Registru l Com erţului sub nr. 
J40/9071/1991, CUI 44023, am decis:

1. Revocarea din funcţia de administrator a dnei 
MANEA AURELIA.

2. Numirea în funcţia de administrator a diui MANEA 
VIRGIL, asociatu l unic, pentru un mandat de 99 
(nouăzecişinouă) de ani, având puteri depline.

3. Actul constitutiv se va actualiza în conformitate cu 
prezenta decizie.

(45/6.815.936)

Societatea SAFE LEMA GROUP - S.R.L.

DECIZIA NR. 05

din data de 0 2 . 1 2 . 2 0 2 1  a asociatului unic

Subsemnatul:
SIMONETTI ANDREA, cetăţean italian, născut în 

Italia, Afragola (NA) la data de 27.08.1969, domiciliat în 
Italia, Afragola (NA), strada LE G. Amendola nr. 39, 
identificat cu C.l. nr. AU6249188, eliberată de autorităţile 
italiene din Afragola la data de 28.06.2013, valabil până 
la data de 27.08.2023, deţinând 20 părţi sociale, având o 
valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 
200 RON, reprezentând 100% valoarea părţilor sociale 
aceasta, reprezentând şi cota de participare la contul de 
profit şi pierdere.

în calitate de asociat unic al S.C. SAFE LEMA 
GROUP - S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, aleea 
Barajul Lotru nr. 11, bl. M4A1, sc. 1, parter, ap. 4, camera 
nr. 1, sectorul 3, România,

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al 
societăţii şi al Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată cu modificările ulterioare, 
asociatul unic. decid următoarele:

1. Sediul S.C. SAFE LEMA GROUP - S.R.L. se mută 
de la adresa: mun. Bucureşti, aleea Barajul Lotru nr. 11, 
bl. M4A1, sc. 1, parter, ap. 4. camera nr. 1, sectorul 3, 
România, la următoarea adresă: mun. Bucureşti, Strada 
Fildeşului nr. 4, bl. B6, sc. 1, parter, ap. 6, sectorul 3, 
România.

2. Se adoptă Actul Constitutiv actualizat.
Prezenta decizie a fost redactată ia sediul firmei,

semnată în 3 (trei) exemplare originale.

(46/6.815.946)

Societatea
YUANHANG TECHNOLOGY - S.R.L,

DECIZIA NR. 01

din data de 16.11.2021 a asociatului unic 
al Societăţii YUANHANG TECHNOLOGY - S.R.L.

Subsemnatul, FENG DENGGUANG, cetăţean chinez, 
născut la data de 21.08.1978 în loc. Henan, China, în 
calitate de asociat unic, deţinând 1 0 0 % capitalul social, 
am decis astăzi, 24.05.2021, următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului social al societăţii din mun. 
Bucureşti, Sectorul 5, str. Moţoc nr. 2, bl. P3, sc. 2, ap. 28, 
în mun. Bucureşti, sectorul 2, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 8 , 
et. 4.

Art. 2. Redactarea şi aprobarea unui nou statut, 
conform art, 204 alin. (4) din Legea 31/1990, ca urmare a 
modificărilor apărute.

Art. 3. împuternicirea domnului FOTACHE Liviu- 
George, cetăţean român, născut la data de 01.03.1989în 
mun. Oradea, jud. Bihor în vederea îndeplinirii tuturor 
formaJilăţjJor necesare privind înregistrarea în registrul 
comerţului a prezentei decizii.

Prezenta decizie, sub semnătură privată, a fost 
redactată în 3 exemplare, astăzi, 16.11.2021 şi va urma 
procedura legală privind publicitatea, înregistrarea şi 
autorizarea.

(47/6.815.950)



NOTIFICARE

Oficiul Registmlui Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
YUANHANG TECHNOLOGY - S .R .L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 2, bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 8, 
etaj 4, înregistrată sub nr. J40/16054/2021, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/16054/2021, cod 
unic de înregistrare 44916124, care a fost înregistrat sub 
nr. 728696 din 14.12.2021.

(48/6.815.951)

Societatea ELITE CARGO TRANS - S.R.L.

DECIZIA NR. 2/13.12.2021 

a asociatului unic
al S.C. TOP GOLD TRANSPORT - S.R.L.

Subsemnatul, COCHIRLEANU MIHNEA-ANDREI, 
persoană fizică, cetăţean român, născut la data de 
14.10.1994, identificat cu CI seria XR nr. 678038, 
eliberata de SPCLEP Brăila, la data de 24,11.2019, cu 
va lab ilita te  până la data de 14.10.2029, CNP 
1941014090048, domiciliat în municipiul Brăila, str. Şiret 
nr. 10, bl. S4A, sc. 2, et. 7, ap. 43, judeţul Brăila, deţinător 
a 20 părţi sociale, în valoare nominală de 10 RON, în 
valoare totală 200 RON, reprezentând 100% capitalul 
social şi din cota de participare la beneficii şi pierderi, al
S.C. TOP GOLD IRAN SPORT - S.R.L., înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/12634/2021, având cod unic de 
identificare 44629860, atribuit fiscal RO („Societatea”) în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, 
completată şi actualizată, precum şi în conformitate cu 
dispoziţiile Actul Constitutiv al Societăţii, am adoptat 
prezenta decizie;

Art. 1. Schimbarea denumirii societăţii în ELITE 
CARGO TRANS - S.R.L., conform rezervării de denumire 
nr. 713513/02.12.2021.

Art. 2. Actualizarea actului constitutiv conform art. 1 
de mai sus.

Prezenta decizie a fost redactată şi semnată în 3 (trei) 
exemplare originale azi, 13.12.2021.

(49/6.815.952)

Societatea
YUANHANG TECHNOLOGY - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/23.11.2021

a adunării generale a asociaţilor

Subsemnaţii:
- DRAGOMIR MARIUS-TUDOR, cetăţean român, 

născut la data de 27.10.1978, în Bucureşti, sectorul 4, 
domiciliat în Bucureşti, ale. Botorani nr. 4, bl. V82, sc. 3, 
ap. 64, sectorul 5, identificat cu CI seria RK nr. 627269, 
emisă de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 15.10.2020, 
având CNP 1781027453021, şi

- DRAGOMIR ALINA, cetăţean român, născută la 
data de 10.02.1977, în mun. Bucureşti, sectorul 3, 
domiciliată în Bucureşti, ale. Botorani nr. 4, bl. V82, sc. 3, 
ap. 64, identificată cu CI seria RK nr. 289869, emisă de 
S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 19.02.2019, având CNP 
2770210451623,

în calitate de asociaţi, am hotărât următoarele;
1. Completarea obiectului secundar de activitate cu 

următoarea activitate (cod CAEN); 4322 - Lucrări de 
instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat.

Prezenta hotărâre este redactată în 3 (trei) exemplare 
originale.

(50/6.815.990)

Societatea ROES EURO TRADE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
ROES EURO TRADE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 5, aleea Botorani nr. 4, parter, bloc V82, scara 3, 
ap. 64, înregistrată sub nr. J40/11382/2014, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J40/11382/2014, cod 
unic de înregistrare 33645844, care a fost înregistrat sub 
nr. 709978 din 26.11.2021.

(51/6.815.991)

Societatea OMEGA TRADE STORE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 01 

aA .G .A . din 24.11.2021

Subsemnaţii, WU JIAQI şi WU CUIHUA, în calitate de 
asociaţi ai OMEGA TRADE STORE - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 2, str. Brina nr. 13-15, înregistrată la

Societatea ROES EURO TRADE - S.R.L.



O .R .C .T .B . sub nr. J 4 0 /1 2353 /2 013 , având CUI 
32322810, am hotărât următoarele:

Articolul 1. Se schimbă sediul social al societăţii la 
adresa din Bucureşti, Intrarea Telul Doamnei nr. 1, bl. 19, 
SC. 1, et. 7, ap. 62, sectorul 2.

Redactată şi editată în 2 (două) exemplare.
(52/6.815.992)

Societatea OMEGA TRADE STORE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi compîetările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
OMEGA TRADE STORE - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, Intrarea Teiul Doamnei nr. 1, bloc 19, scara 1, 
etaj 7, ap. 62, înregistrată sub nr. J40/12353/2013, 
iden tifica to r unic ia nivel european 
ROONRC.J40/12353/2013, cod unic de înregistrare 
32322810, care a fost înregistrat sub nr. 714477 din
03.12.2021.

(53/6.815.993)

Societatea LIVE TERMINALS - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 04.11.2021 
a Adunării Generale a Asociaţilor 

LIVE TERMINALS - S.R.L.
(denumită în cete ce urmează „Societatea”)

Subsemnaţii:
- AZULAY JULIA, cetăţean al statului Israel, născută la 

data de 05.05.1975, în Israel, dom icilia tă  în 40 
Hatizmoret st. Rishon lezion, Israel, posesoare a 
paşaportului seria ISR număr 20971373, emis de către 
A u to rită ţile  din Israel la data de 23.05.2013, cu 
va lab ilita te  până la data de 22.05.2023; şi 
CONSTANTIN ESC U SORIN, cetăţean român, născut la 
data de 11.08.1967, în mun. Timişoara, judeţul Timiş, 
domiciliat în num. Bucureşti, calea Dudeşti nr. 188, bf. B, 
et. 6, ap. 43, sectorul 3, identificat cu CI seria DP numărul 
185647, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 19.06.2020, 
cu valabilitate până la data 11 .08 .2030 , CNP  
1670811022812, (denumiţi în continuare „Asociatul” sau 
„Asociaţii”), deţinând împreună 100% capital social al 
Societăţii, în calitate de Asociaţi ai Live Terminala -

S.R.L., cu sediul în mun. Bucureşti, Strada Sirenelor nr. 
56-58, parter, camera 3, sectorul 5, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub numărul J40/14148/2018, CUI 
39946870,

împreună cu TUDO RIC I SEBASTIAN, cetăţean 
român, născut la data de 21.09.1980, în mun. Braşov, 
judeţul Braşov, domiciliat în oraşul Voluntari, strada 
Alexandru cel Bun nr. 22A, et. 2, ap. A-22, judeţul Ilfov, 
identificat cu CI seria IF număr 673150, eliberată de 
SPCLEP Voluntari la data de 25.07.2019, cu valabilitate 
până la data de 21.09.2029, CNP 1800921080059; şi

LANCUT LEIBOVITZ JONATHAN, cetăţean german, 
născut la data de 12.02.1984, în Tel Aviv - Yafo, domiciliat 
în Tel Aviv - Yafo, Israel, identificat cu paşaportul nr. 
C4JT8M5FV, eliberat de Botschaft Tel Aviv la data de
02.12.2015, valabil până la data de 01.12.2025; în 
calitate de Invitaţi, având în vedere:

- prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al Societăţii,
am hotărât, în unanimitate, următoarele:
Hotărârea nr. 1: Cesiunea de părţi sociale
Se aprobă prin prezenta cesionarea unui număr de 16 

(şaisprezece) părţi sociale, având o valoare nominală de 
10 RON fiecare, respectiv o valoare nominală totală de 
160 RON, aparţinând asociatului CONSTANTINESCU 
SORIN, către:

(1) /\ZULAY JULIA, cu datele de identificare de mai 
sus, un număr de 1 0  (zece) părţi sociale, având o valoare 
nominală de 10 RON fiecare, respectiv o valoare 
nominală totală de 100 RON;

(2) TUDORICI SEBASTIAN, cu datele de identificare 
de mai sus, un număr de 3 (trei) părţi sociale, având o 
valoare nominală de 10 RON fiecare, respectiv o valoare 
nominală totală de 30 RON;

(3) LANCUT LEIBOVITZ JONATHAN, cu datele de 
identificare de mai sus, un număr de 3 (trei) părţi sociale, 
având o valoare nominală de 10 RON fiecare, respective 
valoare nominală totală de 30 RON.

Prin urmare, structura capitalului social subscris şi 
vărsat (1.000 RON, împărţit în 100 părţi sodaie, fiecare 
în valoare nominală de 10 RON) este următoarea:

- AZULAY JULIA deţine un număr de 77 
(şaptezecişişapte) părţi sociale, având o valoare  
nominală de 10 RON fiecare, respectiv o valoare 
nominală totală de 770 RON, reprezentând 77% din 
capitalul social;



- CONSTANTINESCU SORIN deţine un număr de 17 
(şaptesprezece) părţi sociale, având o valoare nominală 
de 10 RON fiecare, respectiv o valoare nominală totală 
de 170 RON, reprezentând 17% din capitalul social;

- TUDORICI SEBASTIAN deţine un număr de 3 (trei) 
părţi sociale, având o valoare nominală de 10 RON 
fiecare, respectiv o valoare nominală totală de 30 RON, 
reprezentând 3% din capitalul social;

- LANCUT LEIBOVITZ JONATHAN deţine un număr 
de 3 (trei) părţi sociale, având o valoare nominală de 10 
RON fiecare, respectiv o valoare nominală totală de 30 
RON, reprezentând 3% din capitalul social.

Hotărârea nr. 2: încetarea Actului Constitutiv al 
Societăţii

Se aprobă prin prezenta înlocuirea Actului Constitutiv 
al Societăţii, de la data prezentei, cu Actul Constitutiv 
actualizat, ataşat la prezenta Hotărâre.

Aceasta Hotărâre a fost redactată şi semnată astăzi,
04.11.2021, de către subsemnaţi, în limba română, în 6  

(şase) exemplare originale.
(54/6.815.994)

Societatea TOMAS SIMIGERIE - S.R.L,

HOTĂRÂREA NR. 3/13.12.2021

Subsem naţii, TOMA MARIA, cu dom ic iliu l în 
municipiul Alba lulia, str. Mărăşeşti nr. 41, judeţul Alba, 
posesoare a C.I., seria AX nr. 678500, eliberată de 
SPCJEP Alba, la data de 10.07.2017, CNP
2560630011096 şi TOMA lOAN, cu dom ic iliu l în 
municipiul Alba iulia, str. Mărăşeşti nr. 41, judeţul Alba, 
posesor al C.I., seria AX nr. 678502, eliberată de 
SPCJEP Alba, la data de 10.07.2017, CNP
1530702011121, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 
31/1990, republicată şi modificată, am decis următoarele:

Art. 1. Completarea obiectului de activitate secundar 
cu CAEN 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu 
autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare.

Art, 2. Schimbarea obiectului principal din 1072 în 
7711, vechiul obiect principal devenind obiect secundar.

Redactată azi, 13.12.2021.
(55/6.816.737)

Societatea TOMAS SIMIGERIE - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale TOMAS

SIMIGERIE - S.R.L., cu sediul în municipiul Alba lulia, str. 
Mărăşeşti nr. 41, judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
J1 /29 /2011 , identificator unic la nivel european  
R O O N R C .J01 /29 /2011 , cod unic de înregistrare  
27926829, care a fost înregistrat sub nr. 50775 din
16.12.2021.

(56/6.816.738)

Societatea GREBE FOREST AG - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 13.12.2021, 
a asociatului unic al Societăţii 

GREBE FOREST AG - S.R.L.-D.

Şl CONTRACT DE CESIUNE

Asociatu l unic, GREBENISAN GEORGE 
ALEXANDRU, de cetăţenie română, născut în mun. Dej, 
jud. Cluj, la data de 14.03.1996, cu domiciliul în România, 
deţinând un numâr de 2 0  părţi sociale, reprezentând 
100% capitalul social al Societăţii GREBE FOREST AG- 
S.R.L.-D., decide:

Art. 1. Cesionarea integrală a celor 20 de părţi sociale 
a 1 0  lei fiecare, în valoare de 2 0 0  de lei, aparţinând 
asociatului unic GREBENISAN GEORGE ALEXANDRU, 
cu datele de identificare de mai sus, în favoare d ie i 
GREBENISAN ADINA, de cetăţenie română, născută în 
comuna Gâlgâu, judeţul Sălaj, la data de 05.11.1968, cu 
domiciliul în România, identificată prin CI seria SX nr. 
386213, eliberată de SPCLEP lleanda la data de
09.11.2015.

Pentru părţile  socia le cedate, asociatu l unic 
GREBENISAN GEORGE ALEXANDRU declară că a fost 
despăgubit la valoare nominală, astfel încât nu are niciun 
fel de pretenţii faţă de societate şi cesionar. Noul asociat, 
în persoana dnei GREBENISAN ADINA, arată că a luat 
la cunoştinţă de situaţia financiară a societăţii şi de 
clauzele statutului societăţii.

Urmare a celor de mai sus, statutul societăţii se 
modifică în ceea ce priveşte asociaţii şi participarea la 
capitalul social, precum şi participarea la pierderile şi 
beneficiile societăţii, acestea fiind:

GREBENISAN ADINA - 20 părţi sociale în valoare 
totală de 200 de lei, participare la beneficii şi pierderi 
100%.

Art. 2. Se revocă administratorul GREBENISAN  
GEORGE ALEXANDRU şi se numeşte administrator 
noul asociat unic, GREBENISAN ADINA, cu datele de 
identificare de mai sus, cu puteri depline de reprezentare 
şi administrare a societăţii.



Art. 3. Schimbarea denumirii din GREBE FOREST AG 
- S.R.L.-D. în GREBE FOREST AG - S.R.L.

Art. 4. Modificarea perioadei de funcţionare a 
societăţii, precum şi mandatui administratoruiui din 
perioadă neiimitată pe o perioadă de 30 de ani.

Art. 5. Desfiinţarea punctuiui de iucru din satui 
Câpâina, corn. Gâigău, nr. 132, judeţui Sălaj.

Art. 6. Modificarea adresei sediului social aflat în satul 
Câţcău, corn. Câţcău nr. 127, jud. Cluj, la noua adresa din 
satul Căpâina, corn. Gâigău, nr. 132, judeţul Sălaj.

Art. 7. Completare obiecte secundare de activitate cu 
următorul cod:

1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului.
Art. 8. Asociatul unic adoptă noul statut, actualizat şi 

reformulat, şi declară pe proprie răspundere că a citit şi 
că este de acord cu conţinutul întregului act.

Restul c lauzelor din contract şi s ta tu t rămân 
nemodificate.

(57/6.816.867)

Societatea CREEK REAL ESTATE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 15.12.2021, 
a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii 

CREEK REAL ESTATE - S.R.L.

Adunarea generală a asociaţilor, în prezenţa: dnei 
TODOR MIHAELA, de cetăţenie română, născută la data 
de 22.08.1980 în mun. Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
cu domiciliul în România, deţinând un număr de 10 părţi 
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al 
societăţii, şi diui IRIMEAŞ RAREŞ, de cetăţenie română, 
născut la data de 10.12.1992 în mun. Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, cu domiciliul în România, deţinând un număr 
de 10 părţi sociale, reprezentând 50% din capitalul social 
al societăţii, legal şi statutar convocată, întrunită la sediul 
social al societăţii, conform Procesului-verbal din data de
09.12.2021, hotărăşte:

Dizolvarea şi lichidarea Societăţii CREEK REAL 
ESTATE - S.R.L., în temeiul art. 235 şi art. 227 alin. (1) lit.
d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Declarăm că 
societatea nu are active sau pasive.

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

/Codaţii declară pe proprie răspundere că au citit şi 
sunt de acord cu conţinutul întregului act.

(58/6.816.873)

HOTĂRÂREA NR. 1

din 10 decembrie 2021, 
a Adunării Generale a Asociaţilor

1. GIUGULEANU ALEXANDRU MARIUS, cetăţean 
român, născut în Piteşti, judeţul Argeş, la 26.12.1978, 
domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr. 1, ap. 1, 
identificat prin CI seria CJ nr. 521405, eliberată de 
SPCLEP C luj-Napoca, la 04 .1 2 .2 0 2 0 , CNP  
1781226035009,

2. GIUGULEANU VALENTINA, cetăţean român, 
născută în Bâneasa, judeţul Constanţa, la 14.03.1984,
domiciliată în Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 40, ap. 3, 
identificată prin CI seria CJ nr. 226673, eliberată de 
SPCLEP C luj-Napoca, la 19.08.2016, CNP 
2840314132478,

asociaţi ai Societăţii „PRO LIFE VITA” - S.R.L., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr. 1, ap. 1, judeţul 
Cluj, având un capital social de 220 lei, număr de ordine 
în Registrul Comerţului Cluj J12/5023/2018, cod unic de 
înregistrare 40126262, în adunarea generală asociaţior 
din 1 0  decembrie 2 0 2 1 , am hotărât dizolvarea şi 
lichidarea voluntară a societăţii, în conformitate cu art. 
235 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu transmiterea 
patrimoniului către asociaţi, întrucât societatea nu are 
datorii neachitate sau creditori neplătiţi, nu are bunuri 
mobile sau imobile, iar cheltuielile aferente dizolvării şi 
lichidării vor fi suportate de către asociaţi.

Asociaţii declară pe proprie răspundere că împotriva 
societăţii nu s-a iniţiat procedura de reorganizare sau 
lichidare prevăzută de legislaţia în vigoare.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare.
(59/6.816.876)

Societatea RENT RIDE SHARING - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/14.06.2021 

a asociatului unic

Subsemnata, RARASCA MARIA, cetăţean român, 
născută în corn. Vârşolţ, judeţul Sălaj la data de
20.08.1967, cu domiciliul în mun. Zalău, str. Traian nr. 17, 
judeţul Sălaj, identificată cu CI seria SX nr. 496140, 
eliberată la data de 26.09.2020, de către SPCLEP Zalău, 
CNP - 2670820311821, în calitate de asociat unic la 
RENT RIDE SHARING - S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-

Societatea PRO LIFE VITA - S.R.L.



Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 48, ap. 26, judeţul Cluj, 
J12/gg4/2021. CUI 438ig5g0, am hotărât dizolvarea şi 
lichidarea simultană a societăţii, conf. art. 235 din Legea 
nr. 31/1 ggo, deoarece societatea nu are datorii restante, 
bunuri mobile şi imobile în patrimoniu, creditori neplâtiţi, 
iar cheltuielile aferente dizolvării şi lichidării vor fi 
suportate de către asociatul unic.

(60/6.816.872)

Societatea
LEMNUL VERDE FRANCIZOR - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/15.12.2021

Subsemnatul, TRIFAN ANDREI NIGOLAE, cetăţean 
român, născut la data de 06.12.1984 în mun. Dej, jud. 
Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţelor 
nr. 20B, jud. Cluj, identificat cu C.l. seria KX nr. 845033, 
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 24.10.2011, 
având CNP1841206125481, în calitate de unic asociat al 
societăţii, am hotărât următoarele:

1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii, în 
temeiul art. 235 din Legea societăţilor comerciale nr. 
31/1 ggo, fără numirea unui lichidator.

2. Stingerea tuturor obligaţiilor de plată ale societăţii 
faţă de persoane fizice, juridice sau către bugetul de stat.

3. Repartizarea tuturor activelor rămase în urma 
dizolvării şi lichidării societăţii către asociatul unic al 
societăţii.

Redactată în 3 exemplare din care 2 s-au eliberat 
societăţii după citire şi semnare şi unul pentru a servi la 
ORC Cluj.

(61/6.816.881)

Societatea EUROPLAST - S.R.L.

HOTĂRÂRE

a Adunării Generale a Asociaţilor
EUROPLAST - S.R.L., Prelungirea Bucureşti
n r 2D, Călăraşi, jud. Călăraşi, CUI 21597832

Subsemnaţii, TUDOR MARIAN-CĂTĂLIN, domiciliat 
în Călăraşi, jud. Călăraşi, str. Ştirbei Vodă nr, 8 , bl. M10, 
SC. 1, ap. 69, cetăţean român, de sex masculin, născut la 
data de 18.04.1988 în Călăraşi, Jud. Călăraşi, căsătorit, 
CNP 1880418510086, legitimat cu CI seria KL nr. 
432015, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de
21.05.2014, şi TUDOR ION, domiciliat în Călăraşi, jud. 
Călăraşi, str. Progresul nr. 12, bl. A30, sc. 2, et. 4, ap. 28, 
cetăţean român de sex masculin, născut la data de

27.08.1959 în jud. Ialomiţa, corn. Borduşani, necăsătorit, 
CNP 1590827510015, legitimat cu CI seria KL nr. 
536192, eliberată de SPCLEP Călăraşi la data de
04.09.2017, în calitate de asociaţi ai EUROPLAST - 
S.R.L., am hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

Alt. 1. Dizolvarea, urmată de lichidarea societăţii, în 
baza art. 227 alin. 1 lit. d) şi în conformitate cu art. 235 
alin. 1 şi 2 din Legea nr. 31 /1990, republicată şi 
modificata.

Art. 2. Activele rămase după plata creditorilor vor fi 
împărţite între asociaţi proporţional cu cota de participare 
ia capitaiui social.

Art. 3. Se împuterniceşte dl Tudor Ion, asociat al 
societăţii să îndeplinească formalităţile legale necesare.

Data: 10.12.2021 
(62/6.816.899)

Societatea VIBE TELECOM - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 14.12.2021 
a adunării generale a asociaţilor

Subsem natele, BALLIF LUANA-MEDEEA şi 
DUMITRU MIHAELA, în calitate de asociaţi, am hotărât 
următoarele:

Art. 1. Schimbarea sediului social în Bucureşti, str. 
Ghimpaţi nr. 17, bl. 3, sc. 7, et. 5, ap. 213, sectorul 4.

Art. 2. Modificarea duratei de funcţionare a societăţii, 
în sensul în care aceasta va fi nedeterminată.

Art. 3. Cesionarea tuturor părţilor sociale deţinute de 
către DUMITRU MIHAELA, în număr de 20 a 10 lei 
fiecare, către asociatul BALLIF LUANA-MEDEEA, 
aceasta devenind asociat unic.

Art. 4. Se modifică sintagma „asociaţii” cu „asociatul 
unic” în tot cuprinsul actului constitutiv.

Art. 5. Restul prevederilor actului constitutiv rămâie 
neschimbat.

(63/6.817.870)

Societatea VIBE TELECOM - S.R.L.

NOTJPJCARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
VIBE TELECOM - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul



4, S trada Redutei nr. 12, în reg istrată  sub nr. 
J40/108/2014, identificator unic ia nivel european 
R O O N R C .J40/108/2014, cod unic de înregistrare  
32636953, care a fost înregistrat sub nr. 730565 din
15.12.2021.

(64/6.817.871)

Societatea MANBIAN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5 ) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
MANBIAN - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 3. 
Bulevardul Decebal nr. 12, camera 1, bloc S7, scara 1, 
etaj 6 , ap. 15, înregistrată sub nr. J40/9953/2017, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J40/9953/2017, cod unic de înregistrare 
37809370, care a fost înregistrat sub nr. 732102 din
15.12.2021.

(65/6.817.882)

Societatea SEBIAN CONSULTING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin . (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
SEBIAN CONSULTING - S.R.L., cu sediul în satul 
Şcheia, comuna Schela, Strada Aleea Morii nr. 44, 
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. J33/632/2020, 
iden tifica to r unic la nivel european 
ROONRC.J33/632/2020, cod unic de înregistrare 
42635475, care a fost înregistrat sub nr. 70152 din
17.12.2021.

(66/6.818.037)

Societatea EURO APAVOL - S.A. 

NOTIFICARE

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

actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 

EURO APAVOL - S.A., cu sediul în oraşul Voluntari, 
Strada Sergent Gheorghe Dincâ nr. 19 A,B,C, judeţul 
Ilfov, înregistrată sub nr. J23/3171/2010, identificator unic 

la nivel european ROONRC.J23/3171/2010, cod unic de 

înregistrare 27778056, care a fost înregistrat sub nr. 
164946 din 16.12.2021.

(67/6.817.292)

Societatea FLOWERS BY CRISS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 16.12.2021 a asociatului FLOWERS BY
CRISS - S.R.L.

Subsem nata. KISELEVSCHI CONSTANŢA- 
CRISTINA, de cetăţenie română, născută la data de
13.02.1968, în loc. Oneşti, domiciliată în România, 
deţinând un număr de 2 0  părţi sociale, reprezentând 
1 0 0 ,0 0 % capitalul social al societăţii, decid:

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

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

neschimbate până la data radierii societăţii.

(68/6.817.452)

Societatea COMPAD-PLAST - S.R.L.

DECIZIA NR. 1 

din data de 15.07.2021

a asociatului unic 
al SC COMPAD PLAST - S.R.L.

Subsem natul, RADUTA TUDOR, CNP 
1480117400191, domiciliat în str. Cetatea Histria nr. 5, 
bloc Mllb8/15, scara B, ap. 45, sectorul 6 , în calitate de 
asociat unic ai COMPAD PLAST - S.R.L., GIF 463498, 
J40/4376/1991, cu sediul social în str. Cetatea Histria nr. 
5, bloc Mllb8/15, scara B, ap. 45, sectorul 6, decid:

1. dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii, fără 

numirea unui lichidator, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) 
şi art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;



2. declar că societatea are pasive în sumă de 367.581 
lei compuse din sume datorate asociatului şi rezerve, iar 
sumele debitoare de 367.581 lei sunt constituite din 
pierderea neacoperită;

3. menţionez că societatea nu are creditori;
4. în urma lichidării societăţii nu rămân active, 

pierderea neacoperită urmând a fi acoperită din rezervele 
constituite şi din sumele datorate asociatului unic.

Drept pentru care se emite prezenta azi, 15.07.2021, 
data semnării sale.

(69/6.817.801)

Societatea BEST ARTHA CONNECT - S.R.L.

HOTĂRÂRE 

din 19.11.2021

a adunării generale a asociaţilor

Astăzi 19 noiembrie 2021, în prezenţa celor doi 
asociaţi;

- PAVEL FLORIN, cetăţean român, născut la data de
03.05.1977 în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, de sex 
masculin, domiciliat în municipiul Bucureşti, Intr. Slobozia 
nr. 5A, etaj 1, ap. 2, sectorul 4, posesor al C.l. seria RK 
nr. 592890 eliberată de SPCEP sectorul 4 la data de
25.08.2020, CNP 1770503364232 şi

- PAVEL CLAUDIA-ALINA, cetăţean român, născută 
la data de 17.02.1977 în municipiul Tulcea, judeţul 
Tulcea, de sex fem inin, dom icilia tă în m unicipiul 
Bucureşti, str. Năsăud nr. 6 8 , bloc 8613. scara 1, etaj 7, 
ap. 44, sectorul 5, posesoare C.l. seria RX nr. 648446, 
eliberată de SPCEP sectorul 5 la data de 20.01.2015, 
CNP 2770217364213,

S-au hotărât următoarele:
• mutarea sediului social la următoarea adresă: 

municipiul. Bucureşti, Intr. Slobozia nr. 5A, bloc A, etaj 1, 
ap. 2, sectorul 4;

• cesiunea celor 1 0  părţi sociale deţinute de asociatul 
PAVEL FLORIN (în valoare de 10 lei, cu o valoare totală 
de 100 lei, reprezentând în total 50% din capitalul social) 
către domnul MATEI lONUT-DUMITRU, cetăţean român, 
născut la data de 14.09.1980 în municipiul Bucureşti, 
sectorul 5, de sex masculin, cu domiciliul în comuna 
Schitu, satul Câmineasca, judeţ Giurgiu, posesor C.l. 
seria GG nr. 294275 - eliberată de SPCLEP Giurgiu la 
data de 13.03.2012, având CNP 1800914450090;

• cesiunea celor 10 părţi sociale deţinute de asociatul 
PAVEL CLAUDIA-ALINA (în valoare de 10 lei, cu o 
valoare totală de 100 lei, reprezentând în total 50% din 
capitalul social) către domnul MATEI lONUŢ-DUMITRU;

• în urma cesiunilor menţionate, domnul MATEI 
lONUŢ-DUMITRU devine asociat unic, iar participarea la 
profit şi pierdere va fi următoarea; MATEI lONUŢ- 
DUMITRU -100%;

• revocarea doamnei PAVEL CLAUDIA-ALINA din 
funcţia de administrator, începând cu data de 19.11.2021, 
şi numirea unui administrator nou, în persoana domnului 
MATEI lONUŢ-DUMITRU. care va avea puteri depline şi 
al cărui mandat este stabilit pentru o perioadă de 50 
(cincizeci) ani;

• completarea obiectului de activitate cu „Lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” (cod 
CAEN 4120), care va deveni activitatea principală a 
societăţii fosta activitate principală, „Activităţi de inginerie
Şl consultanţă tehnică legate de acestea" (cod CAEN 
7112} va putea fi desfăşurată în continuare de societate 
ca activitate secundară;

• modificarea duratei societăţii din „nelimitată" în 
„nedeterminată”:

• restul prevederilor din actul constitutiv al societăţii 
rămân neschimbate.

(70/6.817.802)

Societatea
CONFIDENT INVEST BUCUREŞTI - S.A.

DECIZIA NR. 1 

din 29 noiembrie 2021

a administratorului unic al S.C. CONFIDENT 
INVEST BUCUREŞTI - S.A.

Administratorul unic al SC Confident Invest Bucureşti
9

- S.A., cu sediul în România, Bucureşti, sectorul 4, Splaiul 
Unirii nr. 16, etaj 2, camera 214, birouf 3, înregistrată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 
sub nr. J40/10309/1990, CUI 8057584, hotărăşte:

Se numeşte Nicolae Ghergus, cu datele personale 
precizate în C.l. anexa la prezenta Decizie, în funcţia de 
Director General a! S.C. Confident Invest Bucureşti - S.A. 
pentru un mandat cu începere de la data înregistrării la 
ORCTBT şi până la data de 30 noiembrie 2025.

(71/6.817.805)

Societatea BEST ARTHA CONNECT - S.R.L.

NOTIFICARE

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



BEST ARTHA CONNECT - S.R.L, cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 4, Intrarea Slobozia nr. 5A, bloc A, etaj 1, ap. 2, 
înregistrată sub nr. J40/10244/2014, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/10244/2014, cod unic de 
înregistrare 33545292, care a fost înregistrat sub nr. 
716222 din 06.12.2021.

(72/6.817.803)

Societatea DANTE INTERNATIONAL - S.A.

HOTĂRÂRE

din data de 22.11.2021, 
a adunării generale ordinare a acţionarilor 

DANTE INTERNATIONAL - S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Dante 
International - S.A. {„Societatea”), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile („Legea 
Societăţilor”) şi ale actului constitutiv al Societăţii, în 
vigoare la data indicată mai sus,

Ca urmare a acordului tuturor acţionarilor, deţinând 
1007o din numărul total de drepturi de vot în societate, cu 
privire la participarea ia adunarea generală prin mijloace 
de comunicare la distanţă şi cu Voturile afirmative 
exprimate de acţionarii, reprezentând 1 0 0 % din numărul 
total de drepturi de vot în societate, prin prezenta 
hotărăşte;

Hotărârea 1: Să renunţe la toate formalităţile cu privire 
la convocare prevăzute de legea societăţilor şi de actul 
constitutiv al societăţii pentru a se ţine în mod valabil 
această adunare generală ordinară a acţionarilor.

Hotărârea 2: Să prelungească durata mandatului 
aud ito ru lu i financ ia r a) S ocie tă ţii 
(PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - S.R.L.) 
pentru exerciţiul financiar ce se va încheia la 31.03.2022, 
respectiv de la 1 aprilie 2021 până la data de 31 martie 
2022.

Hotărârea 3; Se împuterniceşte Tudor Lucian Manea 
ca în calitate de Director General şi membru al Consiliului 
de Administraţie al Societăţii, să semneze şi să execute, 
în numele şi pe seama societăţii, toate documentele 
necesare ducerii la îndeplinire a aspectelor aprobate la 
Hotărârea nr. 2 de mai sus.

Prezenta hotărâre reprezintă şi proces-verbal al 
acestei adunări generale ordinare a acţionarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin mijloace de 
comunicare la distanţă, întocmită în scris la data adoptării 
şi semnată utilizând procesul de semnătură electronică al 
societăţii.

Prezenta hotărâre poate fî executată în orice număr 
de exemplare bilingve. în limbile română şi engleză, 
fiecare dintre acestea, ulterior semnării şi expedierii, fiind 
un document original, iar toate exemplarele împreună vor 
constitui unul şi acelaşi instrument. în caz de discrepanţe 
între variantele în limba română şi engleză, varianta în 
limba română va prevala.

Prezenta hotărâre devine valabilă şi obligatorie pentru 
societate începând cu data adoptării prin mijloace de 
comunicare la distanţă.

(73/6.817.822)

Societatea DUE ESSE ENGINEERING - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DUE ESSE ENGINEERING - S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 3, str. Alexandru Vlahuţă nr. 2, bloc 
M50, scara 3, etaj 5, ap. 84, înregistrată sub nr. 
J40/17032/2007, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J40/17032/2007, cod unic de înregistrare 
22395963, care a fost înregistrat sub nr. 729362 din
15.12.2021,

(74/6.817.825)

Societatea LEOPAL INTERNATIONAL - S.R.L,

HOTĂRÂREA NR. 1/20.08.2021 

a A.G.A.

Părţile,
LEONTARAKIS NIKOLAOS, cetăţean grec, născut la 

data de 24.05.1981 în Grecia, localitatea Irakieio, 
domiciliat în Grecia, localitatea Piraeus-Atena, Spirou 
Trikoupi nr, 78, identificat cu Paşaportul nr. AK4732426, 
eliberat de autorităţite greceşti la data de 24.07.2014 şi 
cu certificat de înregistrare seria ROU nr. 91572, eliberat 
de I.G.I. - Bucureşti la data de 06.01.2016, CNP 
7810324400062, cu reşedinţa în mun. Bucureşti, sectorul 
2, str. Vasile Conta nr. 19, ap. 25 şi

PALOGIANNIDIS lOANNIS, cetăţean grec. născut la 
data de 15.10.1982 în Grecia, localitatea Rodos, 
dom iciliat în G recia, localitatea Rodos, Iroidos 
Anastasias nr. 28, identificat cu paşaportul nr. 
AT1877711, eliberată de autorităţile greceşti la data de



08.06.2021, în calitate de asociaţi, deţinând 100% din 
capitalul social al S.C. LEOPAL INTERNATIONAL -
S.R.L., am hotăiât următoarele:

1. Dizolvarea şi lichidarea societăţii S.C. LEOPAL 
INTERNATIONAL - S.R.L., fără numire de lichidator, în 
conformitate cu prevederile art. 227 alin. 1 lit. d şi art. 235 
alin. 1 şi 2 din Legea 31/1990.

2. Societatea nu are datorii faţă de bugetul de stat, 
furnizori sau alţi creditori, iar patrimoniul net constând în 
numerar ce va rămâne după achitarea taxelor pentru 
dizolvarea şi radierea firmei va fi distribuit către asociaţi, 
conform cotelor deţinute din capitalul social, astfel:

- LEONTARAKIS NIKOLAOS va primi o cotă parte de 
50% din activul rămas;

- PALOGIANNIDIS lOANNIS va primi o cotă parte de 
50% din activul rămas.

(75/6.817.826)

Societatea EHA TOP CONSULTING - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din 15.11.2021, a Adunării Generale a Asociaţilor
S.C. EHA TOP CONSULTING - S.R.L.

cu sediul social în Bucureşti, bd. Ion Mihalache
nr. 70-84, bl. 45, sc. A, et. 6 , ap. 21, sectorul 1, 

J40/9756/2003, CUI 15595578

Subsemnaţii,
1. ENCIU HORIA ALEXANDER, de cetăţenie română, 

născut la data de 01.09.1972 în mun. Bucureşti, 
dom iciliat în Bucureşti, str. Dej nr. 35, sectorul 1, 
identificat cu CI seria RK nr. 815021, emis de SPCEP SI 
la data de 06.10.2021, CNP 1720901414511;

2. ENCIU MARIANA DANIELA, de cetăţenie română, 
născută la data de 11.11.1972 în mun. Hunedoara, 
domiciliată în Bucureşti, str. Dej nr. 35, sectorul 1, 
identificată cu CI seria RK nr. 833164, emis de SPCEP 
Sector 1 la data de 08.11.2021, CNP 2721111203133,

am hotărât dizolvarea şi lichidarea societăţi fără 
numire lichidator în conformitate cu art. 227 alin. 1 şi art. 
235 din Legea 31/90, prin acordul asociaţilor. Societatea 
nu are datorii faţă de bugetul de stat, furnizori sau alţi 
creditori, iar patrimoniul net constituit în numerar ce va 
rămâne, după achitarea taxelor pt. dizolvare şi radiere 
firmă, se va distribui asociaţilor societăţii conform 
procentelor părţilor sociale.

Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv 
al societăţii, restul prevederilor rămânând nemodificate. 
Redactat şi editat în 2 (două) exemplare.

(76/6.817.827)

Societatea
IDEALHOUSE

AND CONSTRUCTION LINE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/29.11.2021

a A.G.A. BEST PRESS & STORE - S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, str. Bâiculeşti 

nr. 5, bl. A3, sc. A, parter, ap. 3 înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40 /5104/2014, 

CUI 33105526

Subsemnaţii,
NELEPCU OVEDIU, cetăţean român, sex bărbătesc, 

născut la data de 10.11.1976 în mun. Timişoara, judeţul
Timiş, cu domiciliul în mun. Bucureşti, sectorul 1, str. 
Bâiculeşti nr. 5, bl. A3, sc. A, ap. 3, CNP 1761110354759, 
identificat cu CI seria RK nr. 635350, emisă de SPCEP 
Sector 1 la data de 02.11.2020, în calitate de asociat, şi 

ŞAIA ELENA-GIOVANA, cetăţean român, sex 
femeiesc, născută la data de 10.11.1971 în mun. laşi, 
judeţul laşi, cu domiciliul în mun. Bucureşti, sectorul 1, 
str. Bâiculeşti nr. 5, bl. A3, sc. A, ap. 3, CNP 
2711105416011, identificat cu CI seria RK nr. 447572, 
emisă de SPCEP Sector 1 la data de 31.10.2019, în 
calitate de asociat, la sediul societăţii, am decis:

1. Se modifică denumirea societăţii în IDEALHOUSE 
AND CONSTRUCTION LINE - S.R.L. conform Dovezii de 
disponibilitate nr. 671305/02.11.2021 eliberată de ORCT 
Bucureşti.

2. Se modifică sediul societăţii la adresa mun. 
Bucureşti, str. Vestei nr. 18, Parter, sectorul 1, conform 
contractu lu i de asistenţă ju rid ică  seria B nr. 
2289932/23.11.2021.

3. Se completează actul constitutiv cu următoarele 2 
coduri CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale şi 7410 Activităţi de design 
specializat.

4. Se modifică obiectul principal de activitate al 
societăţii în CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirior 
rezidenţiale şi nerezidenţiale.

5. Se majorează capitalul social cu 1000 lei, care 
reprezintă 1 0 0 0  părţi sociale, având o valoarea nominală 
de 10 lei, prin aportul dnei M IR ESC U  RALUCA- 
DANIELA, identificată cu CI seria RK nr. 018922, emisă 
de SPCEP Sector 1 la data de 21.12.2016; astfel dna 
M IR ESC U  RALUCA- DANIELA devine asociat al 
societăţii;

6. Se revocă mandatul de administrator al diui 
Nelepcu Ovidiu şi se numeşte dna Mirescu Raluca-



Daniela, identificată cu CI seria RK nr. 018922, emisă de 
SPCEP Sector 1 la data de 21.12.2016 administrator cu 
puteri depline şi si cu o durata a mandatului de 50 ani de 
la data prezentei Hotărâri AGA.

7. Actualizarea în actul constitutiv a duratei societăţii 
pe o perioadă nedeterminată.

în urma aportului noului asociat, capitalul social al 
societăţii, în valoare de 1200 lei este compus din 120 de 
părţi sociale a câte 10 lei fiecare şi este deţinut de 
asociaţi, astfel:

NELEPCU OVIDIU - 180 lei - 18 p.s. -15,00%
ŞAIA ELENA-GIOVANA - 20 lei - 2 p.s. - 1,67%
MIRESCU RALUCA-DANIELA- 1000 lei - 100 p.s. - 

83,33%.
Se va redacta act constitutiv actualizat.
Prezenta Hotărâre A.G.A. a fost redactată şi 

procesată, în trei exemplare, la sediul societăţii, azi,
29.11.2021.

(77/6.817.828)

Societatea JMJ REAL BUSINESS - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 05

din 1 2 .1 2 . 2 0 2 1  a adunării generale a asociaţilor 
JMJ REAL BUSINESS - S.R.L.

Subsemnaţii:
- CHEVRIER JACQUES PIERRE ANDRE, cetăţean 

francez, domiciliat în România, Bucureşti, bd. Cărnii 
Ressu nr. 53, bloc H14, sc. D, etaj 4, ap. 77, sectorul 3, 
sex m asculin, posesor Carte de identita te  nr. 
1309BUH00023, eliberată de Ambasada Franţei la 
Bucureşti (România), la data de 04.09.2013, în calitate 
de asociat, deţinând 27 părţi sociale, reprezentând 45% 
din capitalul social şi drepturile de vot,

- CUZNEŢOV MARIA, cetăţean român, domiciliată în 
Bucureşti, bd. Camil Ressu nr. 53, bloc etaj 4, ap. 77, 
sectorul 3, posesoare a C.I., seria RK nr. 360782, 
e libera tă  de SPEPC S3, biroul nr. 4, la data de
13.06.2019, CNP 2551110400558, în calitate de asociat, 
deţinând 27 părţi sociale, reprezentând 45% din capitalul 
social şi drepturile de vot

în absenţa asociatului CHEVRIER JULIEISI PAUL 
NICOLAS, cetăţean francez, domiciliat în Franţa, 13 Rue 
de la Favee, Le Thillot (88 ), posesor C .l. nr. 
101211300926, eliberată de Sous Prefecture de 
Narbonne (11), la data de 28.12.2010, în calitate de 
asociat, deţinând 6 părţi sociale, reprezentând 10% din 
capitalul social şi drepturile de vot

asociaţi ai societăţii JMJ REAL BUSINESS - S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, bd. Camil Ressu nr. 53, bloc 
etaj 4 , ap. 77, sectorul 3, înm atricu lată sub nr. 
J40/979/2007, CUI 20685758, deţinând împreuna 90% 
din capitalul social şi din drepturile de vot ale societăţii, 
ne-am întrunit astăzi, în lipsa lui CHEVRIER JULIEN 
PAUL NICOLAS deţinând 10% din drepturile de vot, şi 
având în vedere Convocatorul din data de 15.11.2021, 
Procesul-verbal al adunării generale din data de
30.11.2021, Convocatorul din data de 02.12.2021 şi 
Procesul-verbal din data de 12.12.2021, am hotărât în 
unanimitate de voturi a celor prezenţi şi cu majoritatea de 
voturi, potrivit Actului Constitutiv, următoarele:

Art. 1 Dizolvarea şi concomitent lichidarea societăţii 
JMJ REAL BUSINESS - S.R.L. având nr. înreg. O.N.R.C.: 
J40/979/19.01.2007 şi CUI 20685758 în temeiul art. 235 
şi art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 2 întrucât societatea nu deţine niciun fel de active, 
nu are datorii către bugetul de stat, nu are datorii către 
terţi şi nici bunuri în proprietate, capitalul social, în 
valoare de 6 . 0 0 0  lei, revine asociaţilor în cota de 
participare la beneficii şi pierderi, după acoperirea 
eventualelor pierderi.

Art. 3 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de 
către administratorul societăţii dna Maria Cuzneţov.

Prezenta Hotărâre a fost emisă astăzi, 12.12.2021, în 
5 exemplare cu valoare de original.

(78/6.817.859)

Societatea DREAM PIZZA IMPEX - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile aii. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
DREAM PIZZA IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 3, bulevardul C a m il Ressu nr. 13 ( fo s ta  C a le a  

Dudeşti nr. 237), camera nr. 1, bloc 58B, etaj 10, ap. 44, 
înregistrată sub nr. J40/10914/2015, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/10914/2015, cod unic de 
înregistrare 34969067, care a fost înregistrat sub nr. 
730524 din 15.12.2021.

(79/6.817.867)



Societatea 
A&C ADDICTIVE 

CORPORATE SERVICES - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/04.01.2021

a Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor 

A&C ADDICTIVE CORPORATE SERVICES - S.R.L.

Subsemnatele,
Pereanu Alexandra-Monica, cetăţean român, născută 

la data de 11.10.1982 în Bucureşti, sector 6, domiciliată 
în Bucureşti, sector 6, str. Lt. Gheorghe Caranda nr. 42, 
et. 3, ap. 21, identificată cu C.l. seria RX nr. 567004, 
eliberată de SPCEP S6 , la data de 04,09.2014, CNP 
2821011460037, şi

Chetrianu-Ursu Natalia, cetăţean român, născută la 
data de 02.03.1987 în Botoşani, judeţul Botoşani, 
domiciliată în Bucureşti, sector 3, Str. Vântului nr. 4-6, sc. 
2, et. 7, ap. 117, identificată cu C.l. seria RK nr. 108964 
eliberată de SPCEP S3 la data de 20.04.2018, CNP 
2870302070034,

reprezentând 100% din capitalul social al A&C 
ADDICTIVE CORPORATE SERVICES - S.R.L., am 
hotărât următoarele:

1. Modificarea duratei societăţii în nedeterminată.
2. Modificarea duratei mandatului administratorului în 

90 de ani.
3. Cesionarea de către Chetrianu-Ursu Natalia a părţii 

sociale pe care o deţine în societate şi de către Pereanu 
Alexandra-Monica a 9 părţi sociale pe care le deţine în 
societate către Chetrianu Vlad, cetăţean român, născut 
la data de 15.02.1976 în Focşani, judeţul Vrancea, 
domiciliat în Bucureşti, Şos. Viilor nr. 78-88, bl. 103, sc. 4, 
et. 1, ap. 104, sect. 5, identificat cu C.l. seria RD nr. 
971201, eliberată de SPCEP S5 la data de 04.01.2018, 
CNP 1760215070038.

în urma cesiunii, structura capitalului social va fi 
următoarea:

Pereanu Alexandra-Monica - 100 RON -10 p.s. a 10 
RON fiecare şi participă în proporţie de 50% de ia 
beneficii şi pierderi;

Chetrianu Vlad -1 0 0  RON -10 p.s. a 10 RON fiecare 
şi participa în proporţie de 50% de la beneficii şi pierderi.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân 
neschimbate.

(80/6.817.868)

Societatea 
A&C ADDICTIVE 

CORPORATE SERVICES - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31 /1990 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
A&C ADDICTIVE CORPORATE SERVICES - S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 3, strada Mr. Ion G. 
Racoţeanu nr. 10, cam. 2, biroul 9, etaj 1, ap. 2, 
înregistrată sub nr. J40/15704/2018, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J40/15704/2018, cod unic de 
înregistrare 40080300, care a fost înregistrat sub nr. 
730559 din 15.12.2021.

(81/6.817.869)

Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2 

din data de 5.11.2021
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.

Astăzi, 5.11.2021, ora 15.00, acţionarii Societăţii 
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A., o societate 
organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din 
România, având număr de înregistrare J13/602/1997, 
EUID ROONRC J13/602/1997 şi cod unic de înregistrare 
9115330, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, 
jud. Constanţa, România („Societatea” sau „DSMa”), 
respectiv:

(1) Şantierul Naval 2 Mai - S.A., o societate organizată 
şi funcţionând în conformitate cu legile din România, 
având număr de înregistrare J13/759/1991, cod unic de 
înregistrare 2413593, cu sediul social în Mangalia, Str. 
Rozelor nr. 3, judeţul Constanţa, România („2MMS"), 
deţinând 529.993 acţiuni nominative, cu o valoare 
nominala totală de 15.613.593,76 lei, nepnezentând 51% 
din capitalul social al Societăţii, şi

(2) Damen Holding B.V., o societate organizată şi 
funcţionând în conformitate cu legile din Olanda, 
înregistrată la registrul comerţului din Olanda sub număr 
23049923, cu sediul social în Avelingen - West 20,4202  
MS Gorinchem, Olanda („Damen”), deţinând 509.209



acţiuni nominative, cu 6 vaioare nominaiâ totală de
15.001.297,14 lei, reprezentând 49% din capitalul social 
al Societăţii;

s-au întrunit în mod legal în această adunare generală 
extraordinara a acţionarilor, la data şi ora menţionate mai 
sus, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al 
Societăţii, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, şi prevederile legale aplicabile, 
având ca ordine de zi:

1. Aprobarea, în conformitate cu prevederile actului 
constitutiv, a disponibilizării prin concediere colectivă a 
96 salariaţi prin desfiinţarea unui număr de 96 de posturi 
şi reducerea numărului de personal corespunzător
atribuţiilor necesare tipului de nave existent în portofoliul 
de comenzi al societăţii la această dată, şi relocarea unui 
număr de 48 salariaţi, urmare a reducerii activităţii 
societăţii, începând cu data de 8 .1 1 .2 0 2 1 , având în 
vedere şi procesul-verbat al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor DAMEN SHIPYARDS 
MANGALIA - S.A. din data de 23.07.2021 şi rezultatele 
consultărilor cu Sindicatul Liber Navalistul.

2. Aprobarea, în conformitate cu prevederile actului 
constitu tiv, a noii organigrame a socie tă ţii, după 
concedierea colectivă.

3. împuternicirea domnului Zoeteman Adrianus Peter 
şi a domnului Spataru Florin Marian să negocieze, să 
semneze documentele necesare şi să îndeplinească 
fo rm a lită ţile  legale pentru rea lizarea procedurii 
concedierii colective - fiecare, separate.

4. împuternicirea domnului Spataru Florin Marian să 
îndeplinească formalităţile legale de menţionare în 
Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.

Constatând că toate condiţiile prevăzute de lege şi de 
Actui Constitutiv al Societăţii sunt îndeplinite, acţionarii 
deţinând 100% cap ita lu l socia l al S oc ie tă ţii, în 
unanimitate, cu renunţarea la toate formalităţile necesare 
pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 
31/1990 a societăţilor,

în urma d iscu tă rii măsurii d ispon ib iliză rii prin 
concediere colectivă a 96 salariaţi prin desfiinţarea unui 
număr de 96 de posturi şi reducerea numărului de 
personal corespunzător atribuţiilor necesare tipului de 
nave existent în portofoliul de comenzi al societăţii la 
această dată, şi relocarea unui număr de 48 salariaţi, 
urmare a reducerii activităţii societăţii, începând cu data 
de 8.11.2021, au decis următoarele:

S-a votat pentru cu un număr de 509.209 voturi, 
reprezentând 497o din capitalul social al Societăţii, şi 
împotrivă cu un număr de 529.993 voturi, reprezentând 
51% din capitalul social al Societăţii:

1. Acţionarii iau la cunoştinţă rezultatele consultărilor 
cu Sindicatul Liber Navalistul conform procesului-verbal 
din data de 27 .09 .2021 , nota de fundamentare a 
Directoratului privind planul de concediere colectivă şi 
restructurare a Societăţii, avizat şi de membrii consiliului 
de supraveghere în iulie 2020, şi, având în vedere şi 
procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A. din 
data de 23.07.2021.

Resping aprobarea disponibilizării, prin concediere
colectivă, a 96 salariaţi, prin desfiinţarea unui număr de 
96 de posturi şi reducerea numărului de personal 
corespunzător atribuţiilor necesare tipului de nave 
existent în portofoliul de comenzi al Societăţii la această 
dată, şi relocarea unui număr de 48 salariaţi, urmare a 
reducerii activităţii societăţii, începând cu data de
8 . 11. 2021.

2. Resping aprobarea noii organigrame a societăţii 
după concedierea colectivă.

3. Resping împuternicirea diui Zoeteman Adrianus 
Peter şi pe domnul Spataru Florin Marian să negocieze, 
să semneze documentele necesare şi să îndeplinească 
fo rm a lită ţile  legale pentru rea lizarea procedurii 
concedierii colective - fiecare separat.

în unanimitate:
4. împuternicesc pe dl Spataru Florin Marian, cetăţean 

român, născut la data de 22.12.1969, în Galaţi, România, 
domiciliat în str. Bravu Mihai nr. 4, Galaţi, România, 
identificat cu C.l. seria GL nr. 971952, eliberată de 
SPCJEP Galaţi, la data de 08.10.2014, valabil până la 
data de 22.12.2024, să îndeplinească formalităţile legale 
de menţionare în Registrul Comerţului şi la orice alte 
instituţii şi autorităţi, a hotărârilor adunării.

P rezentul docum ent a fost în tocm ii în 3 (trei) 
exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea 
în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă 
versiuni oficiale. în plus, părţile convin ca în soluţionarea 
oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul 
rând să cx)nfere efect juridic unei interpretări care să evite 
sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în 
mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi 
doar în ultima instanţă, când există o neconcordanţă 
clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va 
prevala.

(82/6.817.061)



Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3 

din data de 5.11.2021
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

Damen Shipyards Mangalia - S.A.

Astăzi, 5.11.2021, ora 15.00, acţionarii societăţii 
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - ^ A ., o societate 
organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din 
România, având număr de înregistrare J13/602/1997, 
EU ID ROONRC.J13/602/1997 şi cod unic de înregistrare 
9115330, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, 
jud. Constanţa, România („Societatea” sau „DSMa”), 
respectiv:

(1) Şantierul Naval 2 Mai - S.A., o societate organizată 
şi funcţionând în conformitate cu legile din România, 
având număr de înregistrare J13/759/1991, cod unic de 
înregistrare 2413593, cu sediul social în Mangalia, Str. 
Rozelor nr. 3, judeţul Constanţa, România („2MMS”), 
deţinând 529.993 acţiuni nominative, cu o valoare 
nominală totală de 15.613.593,78 iei, reprezentând 51% 
din capitalul social al Societăţii, şi

(2) Damen Holding B.V., o societate organizată şi 
funcţionând în conform itate cu legile din Olanda, 
înregistrată la registrul comerţului din Olanda sub număr 
23049923, cu sediul social în Avelingen - West 20, 4202 
MS Gorinchem, Olanda („Damen"), deţinând 509.209 
acţiuni nominative, cu o valoare nominală totală de
15.001.297,14 lei, reprezentând 49% din capitalul social 
al Societăţii;

s-au întrunit în mod legal în această adunare generală 
extraordinară a acţionarilor, la data şi ora menţionate mai 
sus, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al 
Societăţii, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, şi prevederile legale aplicabile, 
având ca ordine de zi:

1. Aprobarea externalizării activităţilor eîectnce/de 
tâmplărie/de vopsire/montaj schelă ale societăţii, care se 
va realiza sub forma transferului de întreprindere către 
societăţi specializate.

2. împuternicirea domnului Spataru Florin Manan să 
îndeplinească formalităţile legale de menţionare în 
Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.

Constatând că toate condiţiile prevăzute de lege şi de 
Actul Constitutiv al Societăţii sunt îndeplinite, acţionarii 
deţinând 100% capitalul social al Societăţii, în 
unanimitate, cu renunţarea la toate formalităţile necesare

pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 
31/1990 a societăţilor;

în urma prezentării notei de fundam entare a 
Directoratului privind externalizarea, au decis 
următoarele:

Votat pentru cu un număr de 509 .20 9  voturi, 
reprezentând 49% din capitalul social al Societăţii, şi 
împotrivă cu un număr de 529.993 voturi, reprezentând 
51% din capitalul social al Societăţii.

1. Acţionarii iau cunoştinţă de nota de fundamentare a 
Directoratului privind externalizarea, externaiizare 
avizată şi de membrii consiliului de Supraveghere, şi 
resping externalizarea activităţilor e iectrice/de  
tâmplărie/de vopsire/montaj schelă ale societăţii, care se 
va realiza sub forma transferului de întreprindere către 
societăţi specializate.

Cu unanimitate:
2. împuternicesc pe dl Spataru Florin Marian, cetăţean 

român, născut la data de 22.12.1969, în Galaţi, România, 
domiciliat în str. Bravu Mihai nr. 4, Galaţi, România, 
identificat cu C.l. seria GL nr. 971952, eliberată de 
SPCJEP Galaţi, la data de 08.10.2014, valabil până la 
data de 22.12,2024, să îndeplinească formalităţile legale 
de menţionare în Registrul Comerţului şi la orice alte 
instituţii şi autorităţi, a hotărârilor adunării.

P rezentul docum ent a fost în tocm it în 3 (trei) 
exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea 
în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă 
versiuni oficiale. în plus. părţile convin ca în soluţionarea 
oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul 
rând să confere efect juridic unei interpretări care să evite 
sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în 
mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi 
doar în ultima instanţă, când există o ne concordanţă 
dară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va 
prevala.

(83/6.817.062)

Societatea
HELIOSAGRI INTERNATIONAL - S.A.

NOTIFICARE

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



HELIOSAGRI INTERNATIONAL - S.A., cu sediul în loc. 
Ţăndărei, oraşul Ţăndărei, Aleea Teilor nr. 51, corpul 
Birouri + Laborator, nr. cadastral 114/1-C I9, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată sub nr. J21/466/2019, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J21/466/2019, cod unic 
de înregistrare 36911649, care a fost înregistrat sub nr. 
26604 din 14.12.2021.

(84/6.817.158)

Societatea
HELIOSAGRI INTERNATIONAL - S.A.

HOTĂRÂRE

din data de 8  decembrie 2 0 2 1 , 
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 

HELIOSAGRI INTERNATIONAL - S.A.

Subscrisele,
Global Grain International - S.R.L., o societate 

înfiinţată si organizată conform legii române, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea A1, parter, 
sectorul 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/9549/2016, cod fiscal 36312437 (“Global Grain”), şi

Trezeme Limited, o societate înfiinţată în Cipru, având 
sediul social în Menandrou, 4, Gala Tower, etaj 2, P.C. 
1066, Nicosia, Cipru, înregistrată sub nr. HE 275584 
(“Trezeme"),

în ca lita te  de acţionari ai HELIOSAGRI 
INTERNATIONAL - S.A., având sediul în Aleea Teilor nr. 
51, corpul Birouri + Laborator, nr. cadastral 114/1-C19, 
oraşul Ţăndărei, judeţu l Ialom iţa, România, 
J21/466/2019, CUI 36911649 (“Societatea”), deţinând 
100% capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii 
(“Acţionarii”,

având în vedere că;
(A) Global Grain a plătit către Societate fonduri în 

valoare de 2 .0 0 0 . 0 0 0  euro ("împrumut”), sub formă de 
împrumut subordonat, conform contractului de împrumut 
subordonat din data de 19 martie 2019 semnat între 
Global Grain şi Societate (“Contract de împrumut 
Subordonat");

(B) Conform Contractului de împrumut Subordonat, 
Global Grain are obligaţia de a converti împrumutul în 

vederea majorării capitalului social al Societăţii, iar 
creanţa din respectivul împrumut este certă, lichidă şi 
exigibilă;

(C) în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (“Legea Societăţilor^’) şi cu Actul 
Constitutiv al Societăţii în vigoare la data prezentei, 
Trezeme renunţă în mod expres la dreptul de preferinţă 
privind subscrierea de noi acţiuni emise pentru majorarea 

capitalului social al Societăţii, respectiv nu va subscrie la 

majorarea capitalului social;
(D) în conformitate cu dispoziţiile Legii Societăţilor şi 

cu Actul Constitutiv al Societăţii în vigoare la data 
prezentei. Acţionarii au renunţat în unanimitate la 

formalităţile de convocare şi au hotărât următoarele şi s- 
au întrunit într-o adunare generală extraordinară a 
acţionarilor Societăţii la data de mai sus,

prin prezenta hotărăsc:
1. Aprobarea majorării capitalului social
1.1. Acţionarii aprobă majorarea capitalului social al 

Societăţii cu suma de 2.000.000 euro, reprezentând 
echivalentul în lei a sumei de 9.897.000 lei, la cursul BNR 
(4,9485 lei), valabil în ziua prezentei hotărâri, rezultând 
din conversia împrumutului subordonat de 2 .0 0 0 . 0 0 0  

euro. Creanţa izvorâtă din împrumutul menţionat mai sus 
este certă, lichidă şi exigibilă. Ca urmare a majorării 
capitalului social, se vor emite un număr de 989.700 
acţiuni noi, numerotate de la 486.780 până la 1.476.430, 
care se vor atribui în totalitate lui Global Grain. Astfel, 
structura noului capitalul social al Societăţii este format 
din 1.476.480 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 
10 lei. şi o valoare nominală totală de 14.764.800 lei, 
numerotate de la 1 la 1.476.480, ftind deţinute după cum 
urmează;

1.1.1. Global Grain deţine un număr de 1.476.479 
acţiuni, cu o valoare nominală de 1 0  lei fiecare şi o 
valoare totală de 14.764,790 lei, reprezentând aportul de 
(i) 2 .0 0 0 . 0 0 0  euro (echivalentul în lei a sumei de
9.897.000 lei, la cursul BNR (4,9485 lei), valabil în ziua 
prezentei hotărâri), (ii) 1 .0 0 0 . 0 0 0  euro (echivalentul în lei 
a sumei de 4.750.800 lei, la cursul BNR (4,7508 lei), 
valabil în ziua de 08.04.2019) şi 116.990 !ei, numerotate 
de la 1 la 11.699 şi de la 11.701 la 1 .476 .480 , 
reprezentând 99,9999323%  din capitalul social al 
Societăţii;

1.1.2. Trezeme deţine 1 (o) acţiune, cu o valoare 

nominală de 10 RON, numerotată 11.700, reprezentând 

0,0000677% din capitalul social al Societăţii.



2. Modificarea Actului Constitutiv
2.1. Acţionarii aprobă modificarea Actului Constitutiv 

al Societăţii pentru a reflecta operaţiunea menţionată la 
punctul 1 de mai sus.

3. Acordarea de împuterniciri
3.1. Acţionarii aprobă împuternicirea:
a) dnei Diana Stilu, cetăţean român, posesoare a CI 

seria RK nr. 841621, eliberată de Autorităţile Române la 
data de 25.11.2021, şi care expiră la data de 03.08.2031, 
CNP 2850923410134; şi

b) dl Procop Buruiana, cetăţean român, posesoare a 
CI seria RK nr. 630694, eliberată de Autorităţile Române 
la data de 2 3 .1 0 .2 0 2 0  şi care expiră la data de
09.03.2030, CNP 1700309400019,

acţionând separat, şi nu împreună, cu puteri şi 
autoritate depline să reprezinte Societatea şi Acţionarii, 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare în faţa 
Reg. Corn., precum şi în faţa oricăror alte autorităţi 
publice şi/sau entităţi private în scopul înregistrării şi 
asigurării opozabilităţii prezentei hotărâri, inclusiv, fără a 
se limita la, prin semnarea Actului Constitutiv actualizat 
al Societăţii, redactarea, semnarea, îndeplinirea, 
depunerea şi/sau ridicarea oricărui document, ordin, 
informaţie confidenţială, notificare, confirmare de primire, 
informaţie scrisă sau alte documente scrise, plata 
oricăror taxe care s-ar dovedi necesare şi îndeplinirea 
tuturor form alităţilor legale la Reg. Corn. sau alte 
autorităţi competente, inclusiv în vederea publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al României sau pentru 
solicitarea de audienţe publice pentru susţinerea şi 
soluţionarea procedurii de înregistrare, după cum va fi 
cazul.

Reprezentanţii de mai sus sunt autorizaţi să delege 
exercitarea puterilor cu care au fost investiţi către orice 
persoană fizică, după cum consideră necesar.

Mandatul acordat prin prezenta decizie este cu titlu 
gratuit şi va fi valabil până !a îndeplinirea formalităţilor 
menţionate mai sus. fără a depăşi însă 1 2  luni de la data 
semnării acestei hotărâri.

Semnată astăzi, 8  decembrie 2021, în 3 (trei) 
exemplare originale bilingve, în limbile română şi 
engleză, versiunea în limba română prevalând în caz de 
discrepanţe. Prezenta hotărâre poate fi semnată de către 
părţi în instrumente diferite şi toate exemplarele cu 
acelaşi conţinut puse împreună constituie hotărârea 
valabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii.

(85/6.817.157)

Societatea
FORSMART DEVELOPMENT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 3 

din data de 15.12.2021

a adunării generale a asociaţilor
S.C. FORSMART DEVELOPMENT - S.R.L.

Adunarea Generală a Asociaţilor s-a întrunit în 
conformitate cu prevederile actului constitutiv şi ale Legii 
nr. 31/1990, republicată, azi, 15.12.2021, la sediul social 
al Societăţii.

La adunarea generală a asociaţilor, statuar şi legal 
convocată, participa asociaţii, reprezentând 100%
capitalul social, astfel:

1. Asociat 1 - JUDE OVIDIU-CRISTIAN, cetăţean 
român, născut la data de 23.04.1976, în mun. Deva, jud. 
Hunedoara, dom icilia t în loc. Dumbrăviţa, str. T. 
Vladimirescu nr. 30B, jud. Timiş, CNP 1760423201019, 
deţinător a 10 părţi sociale, reprezentând 50% din 
capitalul societăţii;

Asociat 2 - VARGA ALIN-VIOREL, cetăţean român, 
născut la data de 19.03.1981 în mun. Orâştie, jud. 
Hunedoara, dom icilia t în loc. Dumbrăviţa, str. T. 
Vladimirescu nr. 30D, et. 1, ap, 1, jud. Timiş, identificat cu 
CI seria TZ nr. 277970, eliberată de SPCLEP Timişoara 
la data de 16.03.2016, CNP 1810319203234, deţinătora 
10 părţi socia le, reprezentând 50% din capitalul 
societăţii:

Adunarea Generală a Asociaţilor, statutar şi legal 
întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:

Art. 1. Se m odifică durata soc ie tă ţii ca fiind 
nedeterminată.

Art. 2. Retragerea din societate a asociatului JUDE 
OVIDIU-CRISTIAN, prin cesionarea unui număr de 10 
(zece) părţi sociale, cu valoare nominală de 1 0  lei/parte 
socială, în valoare totală de 1 0 0  lei, la preţul de 1 0 0  lei, 
persoanei juridice Societatea PROTON HOLDING 
DEVELOPMENT - S.R.L,, înregistrată la ORC Timiş cu 
nr. J35/4640/2021, CUf 45211210, cu sediul în  
Dumbrăviţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 30B, jud. Timiş, 
reprezentată legal prin Administrator Dl JUDE OVIDIU- 
C R IS T IA N , cetăţean român, născut (a data de
23.04.1976, în mun. Deva, jud. Hunedoara, domiciliat în 
loc. Dumbrăviţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 30B, Jud. 
Timiş, identificat cu CI seria TZ nr. 504883, eliberată de 
SPCLEP Dumbrăviţa la data de 20.03.2019, CNP  
1760423201019, care devine astfel nou asociat conform 
contractului de cesiune nr. 1 din data de 15.12.2021.



ALIN-VIOREL, prin cesionarea unui număr de 10 (zece) S.R.L., înregistrată
părţi sociale, cu valoare nominală de 1 0  lei/parte socială, CUI 452180060, d(
în valoare totală de 1 0 0  lei, la preţul de 1 0 0  lei, persoanei reprezentând un ni

juridice Societatea DAA HOLDING DEVELOPMENT - nominală de 10 lei
S.R.L., înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/4659/2021, ■“  ■ 1 0 0  lei, participare
CUI 452180060, cu sediul în Dumbrăviţa, str. Tudor
Vladimirescu nr. 30A, jud. Timiş reprezentată legal prin

Art 5 Revoca
Administrator, dl Varga Dorin, cetăţean român, născut la
data de 12.03.1976, în oraşul Săveni, jud. Botoşani, domnului JUDE 0 \

domiciliat în loc. Dumbrăviţa, str. Zenit nr. 19, jud. Timiş, adm inistrator
identificat cu C.l. seria TZ nr. 122496, eliberată de PROTON HOLD
SPCLEP Tim işoara la data de 14.03.2014, CNP înregistrată la OR
17603122043624, care devine astfel nou asociat 45211210, cu s
conform contractului de cesiune nr. 1 din data de Vladimirescu nr. 3(

15.12.2021. Administrator dl .
Art. 4. în urma cesiunii, capitalul social total al român născut la d;

societăţii este de 200 lei, fiind împărţit în 20 de părţi Hunedoara domi'
sociale, cu o valoare nominală de 1 0  lei/parte socială şi vladimirescu nr 30
detinut de către asociaţi astfel; ...

' ’ nr. 504883, elibera
- Societatea PROTON HOLDING DEVELOPMENT -

20.03.2019, CNF
S.R.L., înregistrată la ORC Timiş cu nr. J35/4640/2021,
CUI 45211210, deţine aport la capitalul social de 50%, determinată de 30 

reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare Restul menţiuni
nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală de Redactat astă^
1 0 0  lei, participare la profit 50% şi participare la pierderi (patru) exemplare i 
50%: (86/6.819.109)
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ţine aport la capitalul social de 50%, 

măr de 1 0  părţi sociale, cu o valoare 

parte socială şi în valoare totală de 

a profit 50% şi participare la pierderi

ea din funcţia de administrator a 

DIU-CRISTIAN şi numirea în funcţia 

a persoanei ju rid ice  Societatea 

NG DEVELOPMENT - S.R.L., 

: Timiş cu nr. J35/4640/2021, CUI 

diul în Dum brăviţa, str. Tudor 

B, jud. Timiş reprezentată legal prin 

JDE OVIDIU-CRISTIAN, cetăţean 

ta de 23.04.1976, în mun. Deva, jud. 

iliat în loc. Dumbrăviţa, str. Tudor 

î, jud. Timiş, identificat cu CI seria TZ 
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