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Societatea PRESTO MET PRIM - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 88

din data de 12 .12.2022 
a adunării generale a asociaţilor

PLECADITE ADINA-CATALINA, cetăţean român de 
sex femeiesc, născută la data de 13.08.1984 în mun. 
C ălăraşi, cetă ţenia  română/ROU, dom ic ilia tă  în 
municipiul Călăraşi, str. Mărăşeşti nr. 24, identificată prin 
CI seria KL nr. 438254, eliberată de SPCLEP Călăraşi, la 
data de 25.07.2014, CNP 2840813510043, în calitate de 
asociat unic a hotărât următoarele:

1. Cesionarea de către PLECADITE ADINA- 
CATALINA a unui număr de 10 părţi sociale, în valoare 
totală de 100 lei către CONSTANTIN PETRU, cetăţean 
român de sex bărbătesc, născut la data de 22.04.1982, 
în mun. Călăraşi, jud. Călăraşi, cu domiciliul în jud. 
Călăraşi, mun. Călăraşi, str. Ernest Maftei nr. 3, 
identificat cu CI seria KL nr. 657188 emisă de SPCLEP 
Călăraşi, la data de 15.12.2021, CNP 1820422510078.

2. începând cu data semnării prezentei hotărâri toate 
drepturile şi obligaţiile conferite de deţinerea celor 10 
părţi sociale de către PLECADITE ADINA-CATALINA se 
transfera către CONSTANTIN PETRU.

3. Cesionarea de către PLECADITE ADINA - 
CĂTĂLINĂ a unui număr de 10 părţi sociale, în valoare 
totală de 100 lei către CONSTANTIN SIMONA, cetăţean 
român de sex femeiesc, născută la data de 31.12.1983, 
în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu domiciliul în jud. 
Călăraşi, mun. Călăraşi, Str. Comişei nr. 58, bl. E21, sc. 
D, et. 2, ap. 11, identificat cu CI seria KL nr. 456037 
emisă de SPCLEP Călăraşi, la data de 22.01.2015, CNP 
2831231125785.
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4. începând cu data semnării prezentei hotărâri toate 
drepturile şi obligaţiile conferite de deţinerea celor 
10 părţi sociale de către PLECADITE ADINA-CATALINA 
se transferă către CONSTANTIN SIMONA.

5. Ca urmare a cesiunii, capitalul social subscris şi 
vărsat ai societăţii în valoare de 200 lei, în numerar, se 
divide în 20 părţi sociale a 10 lei fiecare, reprezentând o 
cotă de 100% şi, este structurat pe asociaţi astfel:

- CONSTANTIN PETRU participă la capitalul social cu 
un aport în numerar în valoare de 100 iei deţinând 10 
părţi sociale a 10 lei fiecare, având o cotă de participare 
la capitalul social de 50%;

- CONSTANTIN SIMONA participă la capitalul social 
cu un aport în numerar în valoare de 100 lei deţinând 10 
părţi sociale a 10 lei fiecare, având o cotă de participare 
la capitalul social de 50%.

4. Revocarea din funcţia de administrator a doamnei 
PLECADITE ADINA-CATALINA şi numirea în funcţia de 
administrator cu puteri depline pentru o perioadă de 49 
ani a domnului CONSTANTIN PETRU.

5. Schimbarea sediului social de la adresa actuala la 
adresa din loc. Călăraşi, str. Ernest Maftei nr. 3, jud. 
Călăraşi,

(1/7.298.049)

Societatea PRESTO MET PRIM - 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
PRESTO MET PRIM - S.R.L., cu sediul în municipiul
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Călăraşi, strada Ernest Mafiei nr. 3, judeţul Călăraşi, 
înregistrată sub nr. J51/466/2018, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J51/466/2018, cod unic de 
înregistrare 39717737, care a fost înregistrat sub nr. 
27450 din 13.12.2022.

(2/7.298.050)

Societatea GIRONA PEISAGISTIC - S.R.L.

DECIZIA NR. 1
din data de 13.12.2022 
a asociatului Societăţii 

GIRONA PEISAGISTIC - S.R.L.
Subsemnatul:
ION IONUŢ, de cetăţenie română, născut la data de

01.11.1998, în Olteniţa, judeţul Călăraşi, domiciliat în 
România, deţinând un număr de 20 părţi sociale, 
reprezentând 100% capitalul social al societăţii şi,

DOBRE ABEL- în calitate de invitat, am decis:
Art. 1. Intrarea în societate în calitatea de asociat a 

dlui DOBRE ABEL, de cetăţenie română, născut la data 
de 24.04.2003, în Călăraşi, judeţul Călăraşi, domiciliat în 
România, şi cesionarea de către dl ION IONUŢ a unui 
număr de 10 părţi sociale în valoare totală de 100 lei din 
totalul de 20 părţi sociale.

Art. 2. în urma cesiunii, capitalul social rămâne 
neschimbat, 200 lei, format din 20 părţi sociale egale a 
câte 10 le i/parte  socială şi este deţinut de către 
asociaţi, astfel:

ION IONUŢ - aport la capita lu l socia l 50%, 
reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare tota lă  
de 100 lei, participare la profit 50% şi participare la 
pierderi 50%;

DOBRE ABEL - aport la capita lu l social 50%, 
reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală 
de 100 lei, participare la profit 50% şi participare la 
pierderi 50%;

Art. 3. Numirea în funcţia de administrator a dlui 
DOBRE ABEL, cu puteri depline pe durata de 30 ani, 
începând cu data prezentei.

Art, 4, Societatea va fi administrată în continuare de 
DOBRE ABEL şi ION IONUŢ- cu puteri depline în mod 
separat.

(3/7.298.051)

Societatea GIRONA PEISAGISTIC - 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, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
GIRONA PEISAGISTIC - S.R.L., cu sediul în satul 
Stancea, comuna Spanţov, strada Cocor nr. 25, judeţul 
Călăraşi, înregistrată sub nr. J51/526/2022, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J51/526/2022, cod unic 
de înregistrare 46392654, care a fost înregistrat sub nr. 
27451 din 13.12.2022.

(4/7.298.052)

Societatea BIACARMCRIS SERV - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 5/7.12.2022 

a asociatului unic
Subsemnatul, CHEREJI CRISTIAN, cetăţean român, 

CNP 1820922054766, născut la data de 22.09.1982 în
mun. Marghita, jud. Bihor, domiciliat în mun. satul 
Viişoara (corn. Viişoara) nr. 179, jud. Bihor, posesor al 
C.l. seria ZH nr. 273084, eliberată de SPCLEP Marghita 
la data de 26.09.2019, în calitate de asociat unic al 
BIACARMCRIS SERV - S.R.L., am hotărât.

Art. 1. Completarea obiectului de activitate al societăţii 
cu activitatea corespunzătoare codului CAEN 0111 - 
C ultivarea ce rea le lo r {exclusiv orez), p lante lor 
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase.

Art. 2, Modificarea obiectului principal de activitate 
astfel încât activitatea corespunzătoare codului CAEN 
0111 va deveni obiectul principal de activitate, iar 
activitatea corespunzătoare codului CAEN 4941 - 
Transporturi rutiere de mărfuri va deveni activitate 
secundară.

Art. 3. Perioada de administrare a societăţii de către 
administrator se modifică din perioada nelimitată, în 
perioadă de 30 de ani.

Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 
ne modificate.

(5/7.298.252)

Societatea BIACARMCRIS SERV - S.R.L,

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a lin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat aJ actuJui constitutiv al Societăţii Comerciale 
BIACARMCRIS SERV - S.R.L., cu sediul în satul 
Viişoara, comuna Viişoara, nr. 179, judeţul Bihor, 
înregistrată sub nr. J5/316/2016, identificator unic la nivel 
european ROONRC.J5/316/2016, cod unic de 
înregistrare 35626440, care a fost înregistrat sub nr. 
117616 din 09.12.2022.

(8/7.298.253)



HOTĂRÂRI

din data de 15 decembrie 2022 
ale adunării generale ordinare 
a acţionarilor AEROSTAR - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
AEROSTAR - S.A. („Societatea”), cu sediul social în 
Bacău, Str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub 
nr. J04/1137/1991 şi având codul unic de înregistrare 
950531, convocată şi întrunită în mod statutar, la data de 
15/16 decembrie 2022, la care a fost prezent sau 
reprezentat 87,9298% din capitalul social, respectiv 
133.807.270 acţiuni din totalul de 152,277.450 acţiuni, 

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile  
comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, hotărăşte:

BUGETUL ACTIV 
pentru a 

(sumele sunt ex|

Cifra de afaceri__________________________________
Venituri din variaţia stocurilor de produse finite şi product 
Venituri din activitatea realizată de entitate şi capitalizată 
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare________________________
Cheltuieli_______________________________________
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul, din care:___________________
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor__________________
Tichete de masă 
Vouchere de vacanţă
Alte cheltuieli cu personalul________________________
Cheltuieli privind prestaţiile externe__________________
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor
Alte cheltuieli de exploatare______________________
Cheltuieli cu deprecierea activelor_________________
Rezultat din provizioane________________________
Total cheltuieli din exploatare
Profit din activitatea de exploatare_________________
Venituri financiare_____________________________

Societatea AEROSTAR - S.A. Hotărârea nr. 12
Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 
(2) şi alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, alegerea secretariatului şedinţei AGOA, 
format din:

1. CRISTIAN ADRIAN MUNTIANU - Secretar 
desemnat dintre acţionarii societăţii si

2. RĂZVAN-ALEXANDRU BEJENARU - Secretar 
tehnic.

Hotărârea nr. 13
Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2023, după cum urmează:

A. Bugetul Activităţii Generale pentru anul 2023 
(Anexa 1) cu următoarele elemente principale:

a) cifra de afaceri1. 440.000 m\ lei;
b) venituri totale: 458.142 mii lei;
c) cheltuieli totale: 405.685 mii lei;
d) rezultat brut: 52.427 mii lei;
e) rezultat net: 44.064 mii lei.
B. Bugetul Activităţii de Trezorerie pentru anul 2023 

(Anexa 2);
C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru 

anul 2023 (Anexa 3).

ANEXAI 
la Hotărârea nr. 13

TĂŢII GENERALE 
iu l 2023 
rimate în mii lei)

Planificat Planificat
2023 2022

440.000" 370.000
a în curs de execuţie____________ 6.250________ 9500
_______________________________500_________ 500

2.392~_______ 3.500
___________________________ 449.142 383.500

(185.324)" (14405py
__________________________ (163.535) (141.913)
__________________________ (146.578) (124.882)
___________________________ (12.443) (7.425)
_____________________________(837)________ (660)
____________________________ (3.677) (8.946)
___________________________ (30.871) (30.244)
________________________ (28.080) i (25.800)
_________________________ (1.600) (1.210)
__________________________2.245___________
__________________________ 4.980 ______ 4.548
_______________________ (402.185) (338.669)
_________________________ 46.957 44.831

9.0QQ 10.000



Cheltuieli financiare______________________________
Profit financiar___________________________________
Total venituri____________________________________
Total cheltuieli___________________________________
Profit înainte de impozitare_________________________
Impozitul pe profit________________________________
Profitul net al exerciţiului financiar___________________
Cheltuieli de capital, din care:______________________
- pentru protecţia mediului_________________________
Surse de finanţare a cheltuielilor de capital, din care: 
Surse proprii____________________________________

BUGETUL A C T IV II 
pentru a 

(sumele sunt ex|

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPL(
încasări de la clienţi______________________________
plăţi către furnizori şi angajaţi
plăţi taxe, contribuţii şi impozite la Bugetul Statului_____
plăţi impozit pe profit______________________________
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE FL
DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII____________________
încasări dobânzi_________________________________
încasări dividende________________________________
plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII FLUXl
ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE ____________________
plăţi dividende
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE 
Creşterea/scăderea numerarului şi a echivalentelor de ni 
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioade 
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

PRINCIPALII INDICATORI 

pentru a I. 2 3

I. Indicatori de lichiditate___________________________
1. Lichiditate generală____________________________
2. Lichiditate imediată_____________________________
3. Rata solvabilităţii generale_______________________

Planificat Planificat
2023 2022

(3.500)' (6.500)
____________________________ 5.500________3.500
___________________________ 458.142 393.500
__________________________(405.685) (345.169)
____________________________ 52.457 48.331
____________________________ (8.393) (7.733)
____________________________ 44.064 40.598
____________________________ 51.677 38.100
_____________________________ 1.650 2.064
____________________________ 51.677 38.100

51.6771 38.100~

ANEXA2 
la Hotărârea nr. 13

fii DE TREZORERIE 
iu l 2023 
rimate în mii lei)

Planificat Planificat
2023 2022

lATARE
___________________________ 465.080 398.120
__________________________ (326.717) (283.948)
___________________________ (79.693) (10.310)
____________________________ 50.277 32.273
JXURI DE TREZORERIE 5Q 277 32,273

3.000~ 2.500
_____________________________ 2.500 ___________
___________________________ (51.677) (38.100)
Rl DE TREZORERIE DIN (46177) (35.600)

{25.800) (19.20py
___________________________ (25.800) (19.200)
merar______________________ (21.700) (22.527)
___________________________ 250.000 250.000
_____________________  228.300 227473

ANEXA 3 la Hotărârea nr, 13

îCONOMICO-FINANCIARI 

iu l 2023

Planificat Planificat
2023 2022

> 5,00 > 5,00
___________> 5 ,0 0 ________ > 5 ,0 0 _______________

> 10,001 > 10 ,001



II. Indicatori de risc
1. Indicatorul gradului de îndatorare
III. Indicatori de activitate
1. Rotaţia activului total
2. Rotaţia activelor imobilizate
3. Rotaţia activelor circulante, din care:
- Rotaţia stocurilor
- Rotaţia creanţelor totale
- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi
4. Rotaţia obligaţilor totale, din care:
- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori
IV. Indicatori de profitabilitate
1. Rata rentabilităţii financiare
2. Rata rentabilităţii resurselor consumate

3. Rata profitului din exploatare
4. Rata profitului net
5. EBITDA
V. Indicatori ai fondului de rulment

1. Fondul de rulment propriu
2. Necesarul de fond de rulment
3. Trezoreria netă

Hotărârea nr. 14
Art. 1. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, îngheţarea, la nivelul hotărât de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 09 iulie 
2020 , a indemnizaţiei administratorilor pentru exerciţiul 
financiar al anului 2023.

Art. 2. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 
exprimate, desemnarea unei persoane, în calitate de 
reprezentant al Adunării Generale a Acţionarilor şi care 
va reprezenta societatea, care să editeze şi să semneze, 
cu fiecare din membrii Consiliului de Administraţie, actul 
adiţional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

Art. 3. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 
exprimate, împuternicirea şi mandatarea domnului 
RĂZVAN-ALEXANDRU BEJENARU care să editeze şi 
semneze, cu fiecare  din membrii C onsiliu lu i de 
Administraţie, actul adiţional la contractul specific, după 
cazul fiecăruia.

Hotărârea nr. 15
Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, înregistrarea, conform prevederilor legale, la 
„alte venituri”, a dividendelor neridicate şi prescrise 
aferente anului 2018, în valoare totală de 640.626,70 lei.

Planificat Planificat
2023 2022

_____________ 0 ____________0 _____________

> 0,70 > 0,70 rotaţii
> 2,00 > 2,00 rotaţii
> 1,00 >1,00 rotaţii
> 3,00 > 2,50 rotaţii
> 5,00 > 5,00 rotaţii

<60 <60 zile
< 8,00 < 7,00 rotaţii

>25 >25 zile

> 0,09 > 0,09
0,11 0,12

10,67% 12,12%
__________ 10,01%_______ 10,97%_______________

15,41% 17,86%

253.100 263.700 mii lei
180.000 166.500 mii lei
73.100 97.200 mii lei

Hotărârea nr. 16
Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, data de 04 ianuarie 2023, ca dată de 
înregistrare, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date 
va fi 03 ianuarie 2023.

Hotărârea nr. 17
Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil 

exprimate, mandatarea Preşedintelui - Director General 
al Societăţii, dl Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de 
substituire, pentru:

a) a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau 
în numele acţionarilor Societăţii; hotărârile prezentei 
Adunări Generale a Acţionarilor, oricare şi toate 
hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi 
cererile adoptate /în locm ite  în scopul sau pentru 
executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a 
Acţionarilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau 
juridică, privată sau publică, şi

b) a efectua toate formalităţile legale pentru 
înregistrarea, opozabilitatea, executarea şi publicarea 
hotărârilor adoptate.

(777.302.645)



NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
CRISOPTIC - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Str. 
Sofiei nr. 12, judeţul Bihor, înregistrată sub 
nr.J5/715/2004, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J05/715/2004, cod unic de înregistrare 
16339993, care a fost înregistrat sub nr. 117742 din
09.12.2022.

(8/7.298.256)

Societatea SLIM FIT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/08.12.2022

a adunării generale a asociaţilor 
Societăţii SLIM FIT - S.R.L., cu sediul 

în loc. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 6 6 , ap. 1, 
jud. Bihor, J05/1031/2014, CUI 33347384

Subsemnatele, BOLBA IOANA MARIA, identificată cu 
C.l. seria ZH nr. 174134, eliberată de SPCLEP Oradea la 
data de 28.02.2018 şi BUŞTEAN STELA, identificată cu 
C.l. seria ZH nr. 346693, eliberată de SPCLEP Oradea la 
data de 12 .02 .2021 , am hotărât:

Art. 1. Cesionarea de către asociata BOLBA IOANA 
MARIA a întregului sau aport la capitalul social, respectiv 
230 lei, la valoarea nominală, către asociata existentă 
BUŞTEAN STELA, care acceptă cesiunea.

Art. 2 . în urma cesiunii, capitalul social în valoare de 
240 lei va fi deţinut în totalitate de asociatul unic.

Adoptarea unui act constitutiv actualizat. 
(9/7.298,257)

Societatea SLIM FIT - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale SLIM FIT -
S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, strada Cuza Vodă 
nr. 66, ap. 1, judeţul Bihor, înregistrată sub nr. 
J5/1031/2014, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J5/1031/2014, cod unic de înregistrare 
33347384, care a fost înregistrat sub nr. 117763 din
09.12.2022.

(10/7.298.258)

Societatea CRISOPTIC - S.R.L.

DECIZIA NR. 1
din data de 8.12.2022 

a asociatului unic
Asociatul unic, GHERLEA CRI NA MARIA, cetăţean 

român, născută la data de 01.07.1974 în localitatea 
Sanislău, jud. Satu Mare, domiciliată în localitatea 
Sîntandrei, Strada Grădinarilor nr. 3, judeţul Bihor, 
identificată cu C.l. seria XH nr. 973962, eliberată de 
SPCLEP Oradea la data de 04.11.2014, CNP 
2740701300011, decide:

1. Modificarea obiectului principal de activitate astfel: 
din 7022 - Activităţi de consultantă pentru afaceri şi 
management, în 6201 - Activităţi de realizare a software- 
ului la comandă (software orientat client).

2. Modificarea obiectului de activitate al societăţii prin 
adăugarea următoarelor activităţi secundare de activitate 
prevăzute de codurile CAEN:

5829 - Activităţi de editare a altor produse software
6203 - A c tiv ită ţi de management (gestiune şi 

exploatare) a mijloacelor de calcul
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
7830 - Servicii de furnizare şi management al forţei de 

muncă.
3. Modificarea obiectului de activitate al societăţii prin 

eliminarea următoarelor activităţi secundare, prevăzute 
de codurile CAEN: 6820 - închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

4. Actul constitutiv se va actualiza cu prevederile 
prezentei hotărâri.

(11/7.298.259)

Societatea DILECTUS - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale DILECTUS -
S.R.L., cu sediul în satul Sântandrei, comuna Sântandrei, 
Strada Grădinarilor nr. 3, judeţul Bihor, înregistrată sub 
nr. J5/2816/2018, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J5/2816/2018, cod unic de înregistrare 
40178555, care a fost înregistrat sub nr. 118187 din
13.12.2022.

(12/7.298,260)

Societatea SAPIENT CONSULTING - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 6/15.09.2022 

a asociatului unic
Subsemnata, POP LILIANA CLAUDIA, cetăţean 

austriac, născută la data de 12.01.1973, în Oradea, 
jud. Bihor, domiciliată în Austria, 1110 - Viena, str.

Societatea DILECTUS - S.R.L.



Mannswortherstrasse nr. 10-12, cu reşedinţa în satul 
Haieu, Cartier Băile 1 Mai nr. 67, jud. Bihor, identificată cu 
Carte de Identitate nr. 10846160, eliberată de autorităţile 
din Austria la data de 05.11.2012, CNP 8730112050021, 
NIF 9000000694840, în calitate de asociat în cadrul 
Societăţii SAPIENT CONSULTING - S.R.L., reprezentând 
100% capitalul social, am decis următoarele:

1. Subsemnata, POP LILIANA C LAUD IA, asociat, 
cesionez părţile sociale deţinute în cadrul societăţii, şi 
anume 250 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei 
fiecare parte socială, totalizând 2.500 lei, reprezentând 
100% capitalul social al societăţii, către POP ANTONIO 
ALEXANDRU, conform Contractului de cesiune nr. 
01/15.09.2022, înţelegând să mă retrag din societate la 
data încheierii formalităţilor legale ce decurg din prezenta 
hotărâre.

2. Subsemnatul, POP ANTONIO ALEXANDRU, 
cetăţean român, născut la data de 10.06.2001 în Viena, 
Austria, cu dom iciliu l în Austria, 1100, Viena, str. 
Mannswortherstrasse nr. 10-12, având reşedinţa în 
judeţul Bihor, comuna Sânmartin satul Haieu, Cartier 
Băile 1 Mai nr. 67, identificat cu C.l. seria PR nr. 042101, 
eliberată de SPCLEP Sânmartin, la data de 19.08.2022, 
CNP 5010610055086, preiau de la POP LILIANA 
CLAUDIA, 250 părţi sociale deţinute în cadrul societarii, 
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială, 
totalizând 2500 lei.

3. în urma cesiunii părţilor sociale deţinute de către 
POP LILIANA CLAUDiA, capitalul social în valoare totală 
de 2.500 lei, va reveni asociatului unic, astfel: POP 
ANTONIO ALEXANDRU va deţine un număr de 250 părţi 
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare parte 
socială, totalizând 2.500 lei, reprezentând 100% capitalul 
societăţii.

4. Revocarea din calitatea de administrator a dnei 
POP LILIANA CLAUDIA.

Numirea în funcţia de administrator, pe o perioadă de 
99 de ani şi cu puteri depline, în conform itate cu 
prevederile actului constitutiv, a dlui POP ANTONIO 
ALEXANDRU.

6 . Mandatarea dnei POP LILIANA CLAUDIA de a 
semna toate documentele, actele necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv.

Restul prevederilor actului constitutiv al societăţii 
rămân neschimbate, iar societatea va adopta un act 
constitutiv actualizat.

(13/7.298.261)

Societatea SAPIENT CONSULTING - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al

actului constitutiv al Societăţii Comerciale SAPIENT 
CONSULTING - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, 
strada Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 19D, judeţul Bihor, 
înregistrată sub nr. J5/746/2010, identificator unic la nivel 
european ROONRC.J05/746/2010, cod unic de 
înregistrare 27041975, care a fost înregistrat sub nr. 
118189 din 13.12.2022.

(14/7.298.262)

Societatea ROMARDAN - S.R.L.

HOTĂRÂRE
din data de 10.12.2022 

a adunării generale a asociaţilor
Subsemnaţii asociaţi, Bala Cristina-Victoria, CNP

2900512051164, posesoare a C .l. seria ZH nr. 
020345/SPCLEP Beiuş/03.08.2015, Fâşie Adrian-Florin, 
CNP 1740406051105, posesor al C.l. seria ZH nr. 
180468/SPCLEP B e iuş/11.04.2018 şi Crăciun 
Gheorghe, CNP 1750624051122, posesor al C.l. seria 
ZH nr. 444959/SPCLEP Beiuş/25.08.2022, decidem:

1 . Cesionarea la valoarea nominală a întregului 
capital social deţinut în societate de către asociaţii Fâşie 
Adrian-Florin şi Crăciun Gheorghe, respectiv câte 250 lei 
fiecare, către coasociata Bala Cristina-Victoria care, 
urmare a retragerii din societate a celor doi asociaţi 
cedenţi, devine asociat unic, deţinătoare a capitalului 
social de 1.000 lei, împărţit în 100 părţi sociale a câte 10 
lei fiecare şi având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 100%. Asociatei cesionare îi revin toate 
drepturile şi atribuţiile adunării generale a asociaţilor.

2. Revocarea asociatului cedent Fâşie Adrian-Florin 
din funcţia de administrator, cu descărcare de gestiunea 
societăţii la zi. Totodată, se decide schimbarea duratei 
mandatului administratorului Dan Cristîan-Liviu, având 
CNP 1740211052136, posesor al C.l. seria ZH nr. 
363418/SPCLEP Beiuş/28.05.2021, la 49 de ani, 
începând din data prezentei hotărâri.

Se va întocmi act constitutiv actualizat.
Prezenta s-a redactat în şase exemplare originale.
(15/7.298.263)

Societatea ROMARDAN - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor 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 
ROMARDAN - S.R.L., cu sediul în satul Dumbrăvani, 
comuna Bunteşti nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată sub nr. 
J5/1187/2012, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J5/1187/2012, cod unic de înregistrare 
30471735, care a fost înregistrat sub nr. 118197 din
13.12.2022.

(16/7.298.264)



HOTĂRÂREA NR. 5/30.11.2022
a adunării generale extraordinare 

a acţionarilor ELTEX RECYCLING - S.A.,
cu sediul în localitatea Oradea, str. Octavian 

Goga numărul 5, judeţul Bihor, înregistrată 
la ORC Bihor sub nr. J05/1254/2014,

CUI RO 30184428
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ELTEX 

RECYCLING - S.A. - societate administrată în sistem 
dualist, întrunită în şedinţa sa din 30.11.2022, la sediul 
societăţii din Bihor, localitatea Oradea, strada Octavian 
Goga numărul 5, judeţul Bihor, fiind prezenţi/reprezentaţi 
acţionari reprezentând 100% capital social, care renunţă în 
mod unanim la toate formalităţile de convocare a adunării 
generale, constată că sunt îndeplinite toate condiţiile 
legale pentru întrunire şi pentru luarea în mod valabil a 
deciziilor, în conformitate cu prevederile legii şi ale actului 
constitutiv, în urma dezbaterilor şi deliberărilor cu privire la 
problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, au hotărât, 
cu majoritatea impusa de lege şi de actul constitutiv, 
următoarele:

1. Se modifică sediul social al Societăţii ELTEX 
RECYCLING - S A : noul sediu va fi în municipiul Oradea, 
Str. Principatelor Unite nr. 10, jud. Bihor.

2. Adoptarea unui act constitutiv actualizat ca urmare 
a deciziilor adoptate în prezenta şedinţă.

3. Se aprobă cu votul unanim al acţionarilor numirea şi 
împuternicirea următoarei persoane: dl Director General, 
Bartha Zoltan, să îndeplinească în numele şi pe seama 
Societăţii toate formalităţile cerute de legea română şi să 
ia toate măsurile necesare în legătură cu semnarea şi 
înregistrarea la Registrul Comerţului şi la orice alte 
autorităţi a prezentei hotărâri precum şi a oricăror şi a 
tuturor documentelor care rezultă din sau în legătură cu 
prezenta hotărâre, semnarea actului constitutiv actualizat 
al Societăţii, a oricărei declaraţii şi a oricăror documente 
ce trebuie depuse pentru înregistrarea prezentei hotărâri, 
precum şi a oricărei cereri de înregistrare la Registrul 
Comerţului.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în 
prezenta hotărâre a adunării generale extraordinare a 
acţionarilor din data de 30 noiembrie 2022 care, după ce 
a fost citită, a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale 
în limba română, ţinând loc şi de proces-verbal al 
adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 
30 noiembrie 2022.

(17/7.298.265)

Societatea ELTEX RECYCLING - S.A.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al

Societatea ELTEX RECYCLING - S.A.
RECYCLING - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, 
Strada Principatele Unite nr. 10, judeţul Bihor, 
înregistrată sub nr. J5/1254/2014, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J5/1254/2014, cod unic de 
înregistrare 30184428, care a fost înregistrat sub nr. 
118206 din 13.12.2022.

(18/7.298.266)

Societatea ENERGY ADVISOR - S.R.L.

HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaţilor 

Societăţii ENERGY ADVISOR - S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 71, bl. P9, sc. 2,

ap. 18, jud. Cluj, înregistrată la ONRC Cluj
sub nr. J12/4050/2022, CUI 46415529

Azi, 08.12.2022, la sediul societăţii asociaţii:
MUREŞAN ALEXANDRU, cetăţean român, născut în 

oraşul Gherla, jud. Cluj, România, în data de 10,10.1991, 
cu domiciliul în Cluj, Gherla, Str. Gârlei nr. 24, bl. R4, sc. 
1, ap. 8, fără antecedente penale, posesor al actului de 
identitate CI seria CJ nr. 417797 eliberată de SPCLEP 
Gherla la data de 03.06.2019, cod numeric personal 
1911010124422;

JURJ IOAN-DACIAN, cetăţean român, născut în 
oraşul Ocna Mureş, jud. Alba, România, în data de
22.12.1991, cu domiciliul în Alba, Ocna Mureş, Str, 1 Mai, 
bl. 39, ap. 14, fără antecedente penale, posesor al actului 
de identitate CI seria AX nr. 799752 eliberată de SPCLEP 
Ocna Mureş la data de 12.01.2021, cod numeric personal 
1911222013910;

MICU DAN-DORU, cetăţean român, născut în oraşul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, în data de 24.06.1975, 
cu domiciliul în Cluj, Cluj-Napoca, calea Mănăştur nr. 48, 
et. 2, ap. 5, fără antecedente penale, posesor al actului 
de identitate CI seria CJ nr. 485754 eliberată de SPCLEP 
Cluj-Napoca la data de 18.06.2020, cod numeric 
personal 1750624304002;

CECLAN ANDREI, cetăţean român, născut în oraşul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, în data de 14.06.1981, 
cu domiciliul în Cluj, Cluj-Napoca, str. Teleorman nr, 23, 
et. 1, ap. 6 , fără antecedente penale, posesor al actului 
de identitate CI seria CJ nr. 064377 eliberată de SPCLEP 
Cluj-Napoca la data de 11.07.2014, cod numeric 
personal 1810614124938, şî

CZUMBIL LEVENTE, cetăţean român, născut în 
oraşul Baia Mare, jud. Maramureş, România, în data de
06.09.1985, cu domiciliul în Cluj, Cluj-Napoca, str. 
Bucium nr. 25, sc. 2, et. 3, ap. 36, fără antecedente 
penale, posesor al actului de identitate CI seria CJ nr. 
449233 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
25.10.2019, cod numeric personal 1850906245043.

au hotărât efectuarea următoarelor modificări la 
statutul societăţii:

1. înfiinţarea unui punct de lucru ai societăţii de adresa 
Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 20, clădirea sediu SI SE

actului constitutiv al Societăţii Comerciale ELTEX
i



Transilvania Nord, jud. Cluj, cod CAEN 6201 - Activităţi 
de realizare a softului la comandă (software orientat 
client)

Toate celelalte prevederi ale statutului rămân 
nemodificate.

Se dispune modificarea şi actualizarea statutului 
societăţii, în conformitate cu prevederile prezentei 
hotărâri.

(19/7.298.513)

Societatea ENERGY ADVISOR - 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 ENERGY 
ADVISOR - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 
Strada Plopilor nr. 71, bloc P9, scara 2, ap. 18, judeţul 
Cluj, înregistrată sub nr. J12/4050/2022, identificator unic 
la nivel european ROONRC.J12/4050/2022, cod unic de 
înregistrare 46415529, care a fost înregistrat sub nr. 
181415 din 13.12.2022.

(20/7.298.514)

Societatea ROMAGRICULTURE - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 29.11.2022 
a adunării generale a asociaţilor 

ROMAGRICULTURE - S.R.L.
Adunarea generală a asociaţilor ROMAGRICULTURE 

- S.R.L., cu sediul social în Voluntari, bd. Pipera nr. 1B, 
clădirea Cubic Center, etaj 10, spaţiul SB10_03, judeţul 
Ilfov, înreg istra tă  la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/2493/2021, cod unic de înregistrare 42439274 
(„Societatea”), în prezenţa asociaţilor, deţinând împreună 
100% capitalul social al societăţii („Asociaţii"), respectiv:

A. GELLERT GEORGE, cetăţean american, născut în 
New York, Statele Unite ale Am ericii, la data de 
15.04.1938, domiciliat în 58 Village Road, New Vernon, 
New Jersey, 07976 Statele Unite ale Americii, identificat 
prin Paşaportul nr. 659965371 eliberat de Departamentul 
de Stat al S tate lor Unite ale Am ericii la data de
27.01.2021 şi valabil până la data de 26.01.2031, 
deţinând un număr de 14 părţi sociale, având o valoare 
nominală de 10 RON fiecare şi o valoare totală de 
140 RON, reprezentând 70% din capitalul social al 
Societăţii, si

B. CHIFOR FILOMENA PATRICIA, cetăţean român, 
născută în Satu Mare, judeţul Satu Mare, la data de
29.03.1986, domiciliată în Bucureşti, str. Barajul Argeş nr. 
2-4, sectorul 1, identificată prin Carte de Identitate seria 
RZ nr. 039526 eliberată de SPCEP sectorul 1 la data de
27.09.2022 şi valabilă până la data de 03.08.2031, 
deţinând un număr de 6 părţi sociale, având o valoare

nominală de 10 RON fiecare şi o valoare totală de 60 
RON, reprezentând 30% din capitalul social al Societăţii,

întrucât Asociaţii au renunţat în mod expres şi unanim 
la orice formalităţi de convocare, toţi Asociaţii fiind de 
acord cu şedinţa şi cu ordinea de zi, în conformitate cu 
prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990 şi, respectiv, ale 
Actului Constitutiv al Societăţii,

având în vedere Notificarea nr. 341/22.09.2022 
transmisă de Cabinetul Individual de Insolvenţă SZABO 
DANA, privind deschiderea procedurii simplificate de 
faliment a Societăţii în dosarul nr. 666/93/2022 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov,

ţinând seama de prevederile art. 52 şi urmat, din 
Legea nr. 85/2014, asociaţii au hotărât, în unanimitate, 
după cum urmează:

1. Se aprobă numirea dnei CHIFOR FILOMENA 
PATRICIA, cetăţean român, născută în Satu Mare, 
judeţul Satu Mare, la data de 29.03.1986, domiciliată în 
Bucureşti, str. Barajul Argeş nr. 2-4, sectoru l 1, 
identificată prin Carte de Identitate seria RZ nr. 039526 
eliberată de SPCEP sectorul 1 la data de 27.09.2022 şi 
valabila până la data de 03.08.2031, cod numeric 
personal 2860329303941, în calitate de Administrator 
special al Societăţii, începând cu data de 29.11.2022, 
având atribuţiile prevăzute de lege.

Semnată astăzi, 29.11.2022, în 3 exemplare originale, 
în limbile engleza şi română. în cazul unor diferenţe între 
versiunea în limba română şi versiunea în limba engleză, 
versiunea în limba română va prevala.

(21/7.298.662)

Societatea NEWRA DEVELOPER - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 12 .12.2022 
a adunării generale a asociaţilor 

NEWRA DEVELOPER - S.R.L.
Subscrişii,
1. ARORA VINOD, cetăţean indian, născut în New 

Delhi, India la data de 22.09.1952, domiciliat în Emiratele 
Arabe Unite, Dubai, identificat cu paşaportul seria Z nr. 
3355185, eliberat de Consulatul General al Indiei din 
Dubai (U.A.E.) la data de 16.04.2016, valabil până la data 
de 15.04.2026, deţinând un număr de 84 părţi sociale, 
reprezentând 75% din capitalul social al Societăţii („Dl 
Arora Vinod”); şi

2. BILEA-ÂRORA MIHAELA, cetăţean român, 
născută în Bucureşti, sectorul 1, la data de 14.05.1981, 
domiciliată în municipiul Bucureşti, Str. Lăcrămioarei nr. 
4, bl. 9C, sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 3, identificată cu CI 
seria DP nr. 171919, eliberată de DEPABD la data de
07.12.2016, valabil până la data de 14.05.2026, având 
CNP 2810514410011, deţinând un număr de 28 părţi 
sociale, reprezentând 25% din capitalul social al 
Societăţii („Dna Bilea-Arora Mihaela");

în calitate de asociaţi (denumiţi în continuare în 
mod colectiv „Asociaţii”), deţinând 100% NEWRA 
DEVELOPER - S.R.L., persoană juridică română, cu



sediul în oraşul Voluntari, bd. Pipera nr. 17, Sky Office, 
birou 5, etaj 4, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Cornelului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 
J23/748/2020, având Identificator unic la Nivel European 
(EUID) ROONRCJ23/748/2020 şi cod unic de 
înregistrare 42261613 (denumită în continuare 
„Societatea”)

cu revizuirea şi luarea în atentă considerare a 
chestiunilor privind afacerile Societăţii şi a documentelor 
furnizate în întâlnirea de astăzi;

renunţând la toate formalităţile de convocare 
prevăzute de actul constitutiv al Societăţii („Actul 
Constitutiv"), prin lege sau altfel;

Având în vedere că:
(A) Se doreşte schimbarea Sediului Societăţii;.
(B) Asociaţii intenţionează să modifice Actul 

Constitutiv al Societăţii, pentru a reflecta cele de mai sus;
Prin urmare, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 

31/1990, republicată şi cu modificările subsecvente, 
asociaţii au hotărât cu unanimitate după cum urmează:

1. Schimbarea sediului societăţii
1.1. Se schimbă sediul societăţii în oraşul Voluntari, 

Şoseaua Erou lancu Nicolae nr. 6 , vila nr. 11 (Parc 
Rezidenţial Băneasa), camera 7, judeţul Ilfov.

2. Modificarea Actului Constitutiv
Asociaţii aprobă modificarea Actului Constitutiv pentru 

a reflecta modificările aprobate prin prezenta.
3. împuternicire
3.1. Asociaţii şi Noul Asociat aprobă împuternicirea 

prin prezenta pe LIMBAN MONICA-EUGENIA, cetăţean 
român, domiciliată în Constanţa, Str. Făgetului nr. 144, bl. 
ST2, sc. A, et. 4, ap. 14, identificată cu CI seria KZ nr. 
629202, eliberată de SPCJEP Constanţa la 05.12.2019, 
valabil până la 14.07.2029, având CNP 2760714131227, 
şi pe

STANCIU VICTORIA, cetăţean român, născută la 
data de 12.09.1976 în Urziceni, jud. Ialomiţa, identificată 
cu CI seria IF nr. 727838 eliberată de SPCLEP Jilava la 
data de 07.09.2020, CNP 2760912214611, domiciliată în 
localitatea 1 Decembrie, strada 3 nr. 2, Ilfov, denumite 
individual „împuternicitul” pentru ca, în mod individual sau 
împreună, să: reprezinte Societatea şi Asociaţii, inclusiv 
dar fără a se limita la, operaţiunile de (i) depunere a 
documentelor necesare, (ii) reprezentare în faţa oricăror 
autorităţi competente, în orice stadiu procedural, şi (iii) 
ridicare a oricăror documente originale.

3.2. Prezenta împuternicire este valabilă pentru 
întreaga perioadă de timp necesară până la îndeplinirea 
formalităţilor sus-menţionate.

Prezenta Hotărâre a fost semnată la data de
12.12.2022, în trei (3) exemplare originale bilingve, în 
limbile română şi engleză. în cazul în care apar 
discrepanţe între versiunea în limba română şi cea în 
limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

(22/7.298.675)

Societatea
AVANGARDE REZIDENŢIAL - S.R.L.

HOTĂRÂRE
din data de 12.12.2022 

a adunării generale a asociaţilor
Locul: sediul social al societăţii
Participarea: 100% capitalul social
Subsemnaţii: Unchiasu Stefan-Nicolae, cetăţean 

român, fiul lui Ştefan şi Ioana, născut la data de
23.06.1979 în Bucureşti, sectorul 5, CNP 1790623463076, 
domiciliat în bd. Pipera nr. 200A, bl. B, et. 1, ap. 6, 
Voluntari, jud. Ilfov, posesor al C.l. seria IF nr. 777991, 
eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 02.09.2021, 
valabilă până la data de 23.06.2031, deţinător a 50% din 
capitalul social al societăţii şi GANEA MARIAN- 
NICUSOR, cetăţean român, fiul lui Petre şi Florica, 
născut la data de 01.03.1976 în Bucureşti, sectorul 5, 
CNP 1760301461548, domiciliat în satul Roşu, comuna 
Chiajna, str. Vasile Sebe nr. 5, jud. Ilfov, posesor al C.l. 
seria IF nr. 702345, eliberată de SPCLEP Chiajna la data 
de 18.02.2020, valabilă până la data de 01.03.2030, 
deţinător a 50% din capitalul social al societăţii, am 
hotărât în conformitate cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată  şi d ispoz iţiile  Legii privind 
organizarea şi funcţionarea Registrului comerţului nr. 
26/1990, următoarele:

1. Cesionarea de către dl GANEA MARIAN-NICUSOR 
a 10 părţi sociale a 100 RON fiecare în valoare de 1.000 
RON, reprezentând 50% din capitalul social al societăţii 
către dl UNCHIASU STEFAN-NICOLAE, cetăţean 
român, fiul iui Ştefan şi Ioana, născut la data de
23.06.1979 în Bucureşti, sectoru l 5, CNP 
1790623463076, domiciliat în bd. Pipera nr. 200A, bl. B, 
et. 1, ap. 6 , Voluntari, jud. Ilfov, posesor al C.l. seria IF nr. 
777991, eliberată de SPCLEP Voluntari ia data de
02.09.2021, valabilă până la data de 23.06.2031, asociat 
în societate.

2. Ca urmare a cesiunii de părţi sociale, dl GANEA 
MARIAN-NICUSOR va ieşi din societate, dl UNCHIASU 
STEFAN-NICOLAE va deveni asociat unic, iar structura 
capitalului social al societăţii va fi următoarea:

- UNCHIASU STEFAN-NICOLAE - deţine 20 părţi 
sociale a 100 RON fiecare în valoare de 2.000 RON, 
reprezentând 100% capitalul social; participare la 
beneficii şi pierderi 100%.

3. Revocarea din funcţia de administrator al societăţii 
a dlui GANEA MARIAN-NICUSOR.

(23/7.298.687)

Societatea
AVANGARDE REZIDENŢIAL - S.R.L.

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 
AVANGARDE REZIDENŢIAL - S.R.L., cu sediul în satul 
Dudu, comuna Chiajna, Strada Câmpului nr. 31F, parter, 
camera nr. 2, judeţul Ilfov, înregistrată sub nr. 
J23/1725/2013, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J23/1725/2013, cod unic de înregistrare 
25797965, care a fost înregistrat sub nr. 149914 din
13.12.2022.

(24/7.298.688)

Societatea KMP PRINŢ TECHNIK - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 06.12.2022 

a adunării generale a asociaţilor 
KMP PRINŢ TECHNIK - S.R.L.

Ad unarea Generală a A soc ia ţilo r KMP PRINŢ 
TECHNIK - S.R.L,, o societate cu răspundere limitată, 
organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din 
România, având sediul social în oraşul Otopeni, Strada 
Munteniei nr. 16, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul 
Com erţu lui de pe lângă Tribunalu l Ilfov sub nr. 
J23/598/2018, având cod unic de înregistrare 6615323, 
legal constituită în conformitate cu prevederile actului 
constitutiv al Societăţii, s-a întrunit la data de 06.12.2022, 
ora 14.00, la sediul administratorului judiciar, Bastucescu 
Pârvu Insolvency SPRL, situat în Bucureşti, str. Aviator 
Mircea Zorileanu nr. 52, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, la a doua 
convocare, cu prezenţa exclusivă a asociatului:

Dl HEINZ GERHARD SIEG, cetăţean german, născut 
în Bomberg la data de 20.01.1942, dom ic ilia t în 
Germania, Heckengrub 113A, Eggenfelden, identificat cu 
paşaportul tip P nr. CFP7VJCF4 emis de autorităţile în 
Germania la data de 21.08.2017 („Heinz Gerhard”), 
reprezentat legal prin dl Jan-Michael Sieg, în calitate de 
tutore desemnat prin Hotărârea pronunţată la data de
20.05.2019 de Judecătoria Eggenfelden în Dosarul nr. 
XVII 48/19, şi convenţional prin dna Lorena Elisabeta 
Ciobanu, cetăţean român, identificată cu CI seria IF nr. 
792444, CNP 2900726460065, fiind deţinătorul unei cote 
de 78% din capitalul social al Societăţii.

având în vedere că:
A. La data de 18.12.2020 a fost înregistrată pe rolul 

Tribunalului Ilfov cererea de deschidere a procedurii 
generale de insolvenţă a KMP Prinţ Technik - S.R.L., ia 
iniţiativa debitoarei, ce formează obiectul Dosarului nr. 
3895/93/2020;

B. Adm inistratoru l special actual al Societăţii, 
respectiv dna Dana Maria Goian, se confruntă cu 
anumite probleme de sănătate care o împiedică să îşi 
desfăşoare activitatea;

C. La data de 21.11.2022, administratorul judiciar al 
Societăţii, Bastucescu Pârvu Insolvency SPRL, numit de 
către instanţa de judecată a comunicat asociaţilor 
Societăţii convocatorul nr. 33 din data de 18.11.2022, în 
temeiul art. art. 53 din Legea nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în

vederea revocării administratorului special actual al 
Societăţii, numirii unui nou administrator special şi 
stabilirii remuneraţiei acestuia;

D. La prima convocare a Adunării Generale a 
Asociaţilor Societăţii din data de 05.12.2022, ora 14.00, 
nu au fost îndeplinite cerinţele de cvorum necesare 
pentru ţinerea adunării şi luarea de decizii, nefiind 
prezent niciunul dintre asociaţi;

E. Asociatul Dorel Prisecaru, deţinătorul unei cote de 
22% din capitalul social al Societăţii a fost absent şi la 
cea de-a doua adunare convocată pentru data de 
06.12.2022;

cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 
31/1990 şi ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la a doua 
convocare, cu toate voturile prezente şi majoritatea
absolută a capitalului social, hotărăşte după cum 
urmează:

Art. 1. Revocarea administratorului special
Revocarea dnei Dana Maria Goian din poziţia de 

administrator special al Societăţii, începând cu data 
adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Numirea noului administrator special
Numirea dlui Suciu Marian-Cornel, cetăţean român, 

născut la data de 26.04.1977, domiciliat în Bucureşti, 
sectorul 6 , Bd. 1 Mai nr. 43, bl. C17, sc, 1, et. 10, ap. 37, 
identificat cu CI seria RK nr. 717489 eliberată de SPCEP 
sectorul 6 la data de 23.04.2021 si valabilă până la data 
de 26.04.2031, CNP 1770426464531, în funcţia de 
administrator special ai Societăţii, cu atribuţiile şi puterile 
conferite conform prevederilor Legii nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
începând cu data adoptării prezentei hotărâri, pentru o 
perioadă de 2 ani. în privinţa dlui Suciu Marian-Corne!, va 
continua derularea raporturilor juridice de muncă, în 
conformitate cu contractul individual de muncă încheiat 
între dumnealui şi Societate. Mandatul dlui Suciu Marian- 
Cornel este remunerat conform contractului individual de 
muncă încheiat cu Societatea.

Art. 3. Punerea în executare
Pentru ducerea la îndeplinire a form alităţilor de 

publicitate si opozabilitate a prezentei hotărâri, se 
împuterniceşte SCA NEMEŞ VOICU BILAN (ONV LAW), 
cu sediul în România, Bucureşti, sectorul 2, str. Părintele 
Galeriu nr. 9, autorizând pe oricare dintre avocaţii - 
membri ai Baroului Bucureşti: Mihai Alexandru Mitei 
Voicu, Ana Maria Petrescu, Lorena Elisabeta Ciobanu, 
Mihai Alin Pisică, pentru ca în numele şi pe seama 
Societăţii, să reprezinte Societatea şi să redacteze, 
semneze în numele şi pe seama acesteia orice cereri, 
declaraţii, act constitutiv actualizat, formulare, completări 
la prezenta hotărâre în faţa Oficiului Registrului 
Comerţului sau oricărei persoane fizice şi/sau juridice, 
precum şi în faţa oricărei instituţii sau autorităţi publice 
şi/sau private.

în caz de neconcordanţe între versiunea în limba 
engleză şi cea în limba română, versiunea în limba 
română va prevala.

(25/7.298.705)



DECIZIE
din data de 5 decembrie 2022 
a asociatului unic al VICTORIA 

LEARNING SOLUTIONS 2.1 - S.R.L.
Subsemnata, Dl CU MADALINA, cetăţean român, 

născută în data de 23 august 1976, în comuna Lădeşti, 
jud. Vâlcea, domiciliată în str. Narciselor nr. 22, satul 
Baloteşti, comuna Baloteşti, jud. Ilfov, identificată prin C.l. 
seria IF nr. 477796, eliberată de SPCLEP Otopeni, în 
data de 15 octombrie 2015, valabilă până în data de 23 
august 2025, CNP 2760823386051, în calitate de Asociat 
unic deţinând 100% părţile sociale ale:

VICTORIA LEARNING SOLUTIONS 2.1 - S.R.L., 
societate cu răspundere limitată, înfiinţată şi funcţionând 
în conformitate cu legile din România, cu sediul social în 
str. Narciselor nr. 22, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, 
jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/6324/2020, având cod unic de înregistrare 43499835 
(„Societatea1’), a decis următoarele:

1. Să aprobe cesiunea celor 20 de părţi sociale 
deţinute de Asociatul unic DICU MADALINA către DICU 
FLOAREA, cetăţean român, născută în data de 11 
august 1939, în comuna Bălteni, jud. Olt, domiciliată în 
str. Aurului nr. 18, bl. M2, sc. A, et. 2, ap. 9, sectorul 2, 
Bucureşti, identificată prin C.l. seria RX nr. 876796, 
eliberată de S.RC.E.P. sectorul 2, în data de 22 martie 
2016, valabilă până în data de 11 august 2076, CNP 
2390811400176, ia preţul total de 200 RON.

2. Ca urmare a cesiunii, Societatea va avea un capital 
social de 200 RON, împărţit în 20 de părţi sociale, cu o 
valoare nominală de 10 RON fiecare, cu o valoare totală 
de 200 RON, deţinute în totalitate de asociatul unic DICU 
FLOAREA, reprezentând 100% capitalul social al 
Societăţii şi din participarea la beneficiile şi pierderile 
Societăţii.

3. Să introducă în Actul constitutiv al Societăţii art. 
10.4 care va avea următorul cuprins:

„In cazul decesului Asociatului unic, părţile sociale ale 
acestuia se vor transmite moştenitorilor, urmând ca 
Societatea să îşi continue activ itatea cu aceştia 
din urmă.”

4. Să modifice Actul constitutiv al Societăţii pentru a 
reflecta cele decise prin prezenta.

Drept mărturie a celor de mai sus, prezenta Decizie a 
fost adoptată şi semnată ia data menţionată la începutul 
acesteia, în 3 (trei) exemplare originale.

(26/7.298.708)

Societatea VICTORIA 
LEARNING SOLUTIONS 2.1 - S.R.L.

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 
VICTORIA LEARNING SOLUTIONS 2.1 - S.R.L., cu

Socictfltfifl
VICTORIA LEARNING SOLUTIONS 2.1 - S.R.L.

sediul în satul Baloteşti, comuna Baloteşti, Strada 
Narciselor nr. 22, judeţul Ilfov, înregistrată sub nr. 
J23/6324/2020, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J23/6324/2020, cod unic de înregistrare 
43499835, care a fost înregistrat sub nr. 150107 din
14.12.2022.

(27/7.298.709)

Societatea SELF WASH CONCEPT - S.R.L.

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 
SELF WASH CONCEPT - S.R.L., cu sediul în satul 
Chiajna, comuna Chiajna, Strada Eroului nr. 1E, judeţul 
Ilfov, înregistrată sub nr. J23/1797/2021, identificator unic 
la nivel european ROONRC.J23/1797/2021, cod unic de 
înregistrare 43951980, care a fost înregistrat sub nr. 
150120 din 14.12.2022.

(28/7.298.711)

Societatea
ABDRAN & MOHDANI IMPEX - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/13.12.2022 

a asociatului unic
KHATIB ABDULLAH, identificat cu CI seria IF 532160, 

emis de SPCLEP PANTELIMON ta data 15.11.2016, 
CNP 1970620450071, dom iciliu l: satul Dobroeşti, 
comuna Dobroeşti, Drumul Fermei nr. 12, judeţul Ilfov, 
am hotărât:

Art. 1. începând cu data prezentei aderă în societate 
domnul KHATIB M IBRAHIM, dom ic ilia t în satul 
Dobroeşti, comuna Dobroeşti, Drumul Fermei nr. 12, 
judeţul Ilfov, identificat cu permis şedere seria RO nr. 
0488763, emisă de Aut. Române la data 20.03.2018, 
valabil până la data 19.03.2023, CNP 7640225400020.

Art. 2. Domnul KHATiB M IBRAHIM primeşte prin 
cesiune 20 părţi sociale în valoare de 200 lei de la 
asociatul KHATiB ABDULLAH, care se retrage cin 
societate.

Art. 3. Capitalul social ai societăţii va fi de 200 lei 
divizat în 20 părţi sociale egale a câte 10 lei fiecare şi 
aparţine în totalitate noului asociat KHATIB M IBRAHIM.

Art. 4. Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi 
este:

KHATIB M IBRAHIM, 100%.
(29/7.298.714)

ABDRAN & MOHDANI IMPEX - S.R.L.

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 ABDRAN & MOHDANI IMPEX - S.R.L., cu 
sediul în satul Dobroeşti, comuna Dobroeşti, Drumul 
Fermei nr. 12, camera 1, judeţul Ilfov, înregistrată sub nr. 
J23/412/2019, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J23/412/2019, cod unic de înregistrare 
40529990, care a fost înregistrat sub nr. 150185 din
14.12.2022.

(30/7.298.715)

Societatea
PRO BUSINESS PARTNER CONSULT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/12.12.2022
a adunării generale a asociaţilor

Subsemnatul, KRA1NCEVIK LAURENŢIU -RUDOLF 
cetăţean român, născut la data de 29.05.1967, în oraşul 
Buşteni, jud. Prahova, domiciliat în Str. Platanului nr. 29, 
satul Ostratu (com. Corbeanca), jud. Ilfov, posesor al CI 
seria IF nr. 637181, eliberată de SPCLEP Corbeanca la 
data de 09.11.2018, CNP 1670529290751, în calitate de 
asociat unic al Societăţii PRO BUSINESS PARTNER 
CONSULT - S.R.L., deţinând 100% capitalul social, am 
hotărât următoarele:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate al 
societăţii în domeniu de activitate 461 - Activităţi de 
intermediere în comerţul cu ridicata, cod CAEN 4614 - 
Interm edieri în comerţul cu maşini, echipamente 
industriale, nave şi avioane.

2. Modificarea obiectului secundar de activitate, în 
sensul menţinerii următoarelor coduri CAEN 4619 - 
Intermedieri în comerţul cu produse diverse, cod CAEN 
8559 - Alte forme de învăţământ, cod CAEN 7320 - 
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei 
publice, cod CAEN 8229 - Alte activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a.

Restul p revederilo r actu lu i constitu tiv  rămân 
neschimbate.

(31/7.298.716)

Societatea
PRO BUSINESS PARTNER CONSULT - S.R.L.

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 
PRO BUSINESS PARTNER CONSULT - S.R.L., cu 
sediul în satul Ostratu, comuna Corbeanca, Strada 
Platanului nr. 29, judeţul Ilfov, înregistrată sub nr. 
J23/848/2019, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J23/848/2019, cod unic de înregistrare 
40681335, care a fost înregistrat sub nr. 150209 din
14.12.2022.

(32/7.298.717)

HOTĂRÂREA NR. 1/13.12.2022
a adunării generale a asociaţilor

S.C. DACHI TEAM IMPEX - S.R.L., 
J23/5722/2017, CUI 38489363, cu sediul 

în satul Snagov, comuna Snagov, Str. Zorelelor 
nr. 71, C1, camera 2, etaj 1, judeţul Ilfov 

Subsemnaţii:
1. IORDACHI BOGDAN-CEZAR, cetăţean român, 

născut la data de 24.07.1968, în Bucureşti, sectorul 4, 
domiciliat în Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 101, 
scara B, etaj 4, ap. 24, identificat cu CI seria RX număr 
728345 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de
12.06.2015, CNP 1680724434537

2. IORDACHI ANCA-DANIELA, cetăţean român, 
născută la data de 20.07.1967, în Bucureşti, sectorul 3, 
domiciliată Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 101, 
scara B, etaj 4, ap. 24, identificată cu CI seria RX nr. 
728346, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de
12.06.2015, CNP 2670720423012, am hotărât:

Art. 1. Adăugarea în obiectul secundar de activitate a 
societăţii a codului CAEN 4939 - Alte transporturi terestre 
de călători, n.c.a.

(33/7.298.718)

Societatea SERVICE ROTI TUNARI - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/12.12.2022

a adunării generale a asociaţilor 
Societăţii SERVICE ROTI TUNARI - S.R.L., 

înmatriculată sub nr. J23/7264/2022,
CUI 46349891, cu sediul în satul Tunari, 

comuna Tunari, nr. cadastral 57752, cf. 57752, 
tarlaua 41, parcela 159/25, jud. Ilfov 

Noi, subsemnaţii, CONSTANTIN LiVIU ŞTEFAN, 
domiciliat în mun. Bucureşti, str. Birca nr. 8 , bl. M 194, 
identificat cu CI seria RK nr. 743692 emisă de SPCEP 
S5, la data de 11.06.2021, CNP 1711013450012, VASILE 
ANGHEL ADRIAN, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Sod. 
Petre M. Tina nr. 5, bl. L41, sc. 1, et. 2, ap. 8 , identificat 
cu CI seria RT nr. 904680 emisă de SPCEP S3, la data 
de 22 05 2013, CNP 1790623433015, asociaţi ai 
societăţii, şi CONSTANTIN ANCA IONELA, domiciliată în 
mun. Bucureşti, str. Birca nr. 8 , bl. M 194, identificată cu 
CI seria RK nr. 171623 emisă de SPCEP S5, la data de
25.07.2018, CNP 2759718443031, invitată, ne-am 
întrunit azi data prezentei, la sediul social al societăţii şi 
am hotărât următoarele:

1. Modificarea structurii asociaţilor societăţii., prin 
cesionarea de către asociaţii existenţi a părţilor sociale 
deţinute si participarea la capital în întregime, ieşind 
astfel din societate, către CONSTANTIN ANCA IONELA 
după cum urmează:

Cedarea de către CONSTANTIN LIVIU ŞTEFAN a 
unui nr. de 50 p.s. a 10 lei fiecare cu un total de 500 lei, 
si participare la beneficii si pierderi de 50% către 
CONSTANTIN ANCA IONELA.

Societatea DACHI TEAM IMPEX - S.R.L.



Cedarea de către VASILE ANGHEL ADRIAN a unui 
nr. de 50 p.s. a 10 lei fiecare cu un total de 500 lei, şi 
participare la beneficii şi pierderi de 50% către 
CONSTANTIN ANCA IONELA.

2. în urma celor arătate capitalul social al societăţii 
este de 1000 lei împărţit în 100 p.s. a 10 lei fiecare, si va 
fi deţinut de dna CONSTANTIN ANCA IONELA, care 
devine astfel asociat unic al societăţii, cu participare de 
100% la beneficii şi pierderi.

3. Rămân în funcţia de administratori ai societăţii, 
CONSTANTIN LIVIU ŞTEFAN şi VASILE ANGHEL 
ADRIAN, cu aceleaşi atribuţiuni stabilite în actul 
constitutiv.

4. Restul prevederilor actului constitutiv rămân 
neschimbate.

Prezenta este redactată în 2 exemplare azi,
12.12.2022, la sediul societăţii.

(34/7.298.722)

SERVICE ROTI-FIZICIENILOR - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/12.12.2022

a adunării generale a asociaţilor
Societăţii SERVICE ROTI FIZICIENILOR - S.R.L, 

înmatriculată sub nr. J23/6990/2022,
CUI 44978739, cu sediul în satul Tunari, 

comuna Tunari, nr. cadastral 57752, cf. 57752, 
tarlaua 41, parcela 159/25, jud. Ilfov

Noi subsemnaţii. CONSTANTIN LIVIU ŞTEFAN, 
domiciliat în mun. Bucureşti, str. Birca nr. 8 , bl. M 194, 
identificat cu CI seria RK nr. 743692 emisă de SPCEP 
S5, la data de 11.06.2021, CNP1711013450012, VASILE 
ANGHEL ADRIAN, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Sod. 
Petre M. Tina nr. 5, bl. L41, sc. 1, et. 2, ap. 8 , identificat 
cu CI seria RT nr. 904680 emisă de SPCEP S3, la data 
de 22 05 2013, CNP 1790623433015, asociaţi ai 
societăţii, şi VASILE ELENA, dom iciliată în mun. 
Bucureşti, str. Sod. Petre M. Tina nr. 5, bl. L41, sc. 1, et. 
2, ap. 8 , identificat cu CI seria RK nr. 978862 emisă de 
SPCEP S3, la data de 13.07.2022, CNP 
2820714420014, invitată, ne-am întrunit azi, data 
prezentei, la sediul social al societăţii şi am hotărât 
următoarele:

1. Modificarea structurii asociaţilor societăţii, prin 
cesionarea de către asociaţii existenţi a părţilor sociale 
deţinute şi participarea la capital în întregime, ieşind 
astfel din societate, către VASILE ELENA după cum 
urmează.

Cedarea de către CONSTANTIN LIVIU ŞTEFAN a 
unui nr. de 10 p.s. a 10 lei fiecare cu un total de 100 lei, 
si participare la beneficii si pierderi de 50% către VASILE 
ELENA.

Cedarea de către VASILE ANGHEL ADRIAN a unui 
nr. de 10 p.s, a 10 lei fiecare cu un total de 100 lei, şi 
participare la beneficii si pierderi de 50% către VASILE 
ELENA.

2. în urma celor arătate capitalul social al societăţii 
este de 200 lei împărţit n 20 p.s. a 10 lei flecare, şi va 
fi deţinut de dna VASILE ELENA care devine astfel 
asociat unic al societăţii, cu participare de 100% la 
beneficii şi pierderi.

3. Rămân în funcţia de administratori ai societăţii, 
Constantin Liviu Ştefan şi Vasile Anghel Adrian, cu 
aceleaşi atribuţiuni stabilite în actul constitutiv.

4. Restul prevederilor actului constitutiv rămân 
neschimbate.

Prezenta este redactată în 2 exemplare azi,
12.12.2022, la sediul societăţii.

(35/7.298.724)
C a / i S A f f i f A f l

SERVICE ROTI-FIZICIENILOR - S.R.L.

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 
SERVICE ROTI-FIZICIENILOR - S.R.L.,' cu sediul în 
satul Tunari, comuna Tunari nr. cadastral 57752, CF 
57752, tarlaua 41, parcela 159/25, judeţu l Ilfov, 
înregistrată sub nr. J23/6990/2022, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J23/6990/2022, cod unic de 
înregistrare 44978739, care a fost înregistrat sub nr. 
150245 din 14.12.2022.

(36/7.298.725)

Societatea CASA BOEMIA M&M - S.R.L.

DECIZIE

din data de 9.11.2022 
a asociatului unic

CASA BOEMIA M&M - S.R.L., reprezentată prin 
asociatul unic MIKO MIRELA, domiciliată în Timişoara, 
str. Tebea nr. 13, ap. 1, judeţul Timiş, posesoare a CI 
seria TZ nr. 139166/23.05.2014, eliberată de SPCLEP 
Timişoara, CNP 2700120354811, a hotărât următoarele:

1. Cedentul MEKO MIRELA transmite toate cele 20 
părţi sociale, în valoare de 200 RON, din capitalul social 
al Societăţii CASA BOEMIA M&M - S.R.L., în favoarea 
Cesionarului BASARABA MARIA-ORIANA, cetăţean 
român, născută la data de 10.08.1993, în Caransebeş, 
judeţu l Caraş-Severin, dom iciliată în Reşiţa, Str. 
Gurghiului nr. 8 , sc. D, et. 1, ap. 4, judeţul Caraş-Severin, 
posesoare a CI seria KS nr. 609330/10.01.2018, 
eliberată de SPCLEP Reşiţa, CNP 2930810114560. Ca 
urmare a cesionării părţilor sociale, Cedentul MIKO 
MIRELA se retrage din cadrul Societăţii.

2. Structura capitalului social al Societăţii, în valoare 
totală de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale, va fi după cum 
urmează:

a. BASARABA MARJA-ORJANA - 20 părţi sociaJe, cu o 
valoare totală de 200 RON, reprezentând 100% din 
capitalul social al Societăţii, participând la profit 100% şi 
la pierderi 100%.

3. Revocarea calităţii de administrator a dnei MIKO 
MIRELA, şi numirea dnei BASARABA MARIA-ORIANA 
ca administrator, pe o perioadă de 99 ani, cu puteri 
depline şi nelimitate.

(37/7.298.872)



HOTĂRÂREA NR. 1/5.12.2022
a adunării generale a asociaţilor

Subsemnaţii: Petric Darius şi Preda Cosmin, în 
calitate de asociaţi ai S.C. CONTAKT CARTRIDGE -
S.R.L., am hotărât următoarele:

Art. 1. Retragerea din societate a asociaţilor Petric 
Darius şi Preda Cosmin, prin cesionarea la valoarea 
nominală a celor 20 de părţi sociale deţinute împreună, în 
valoare totală de 200 lei, către Ţărău Marius-Petru.

Art. 2. în urma cesiunii capitalul social rămâne 
neschimbat în valoare totală de 200 lei, împărţit în 20 de 
părţi sociale cu o valoare de 10 lei fiecare, aparţinând în 
întregime asociatului unic Ţărău Marius-Petru.

Art. 3. Retragerea calităţii de administrator a foştilor 
asociaţi: Petric Darius şi Preda Cosmin, şi numirea în 
funcţia de administrator a noului asociat Ţărău Marius- 
Petru, cu puteri depline şi nelimitate, pentru o perioadă 
de 50 de ani.

Art. 4. Schimbarea denumirii societăţii în S.C. TOPRO 
NEXT-S.R.L 

(38/7.298.874)

Societatea MG HAIR CONCEPT - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Timiş 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 MG HAIR 
CONCEPT - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, 
Bulevardul Republicii nr. 27-29, judeţul Timiş, înregistrată 
sub nr. J35/2765/2022, identifica tor unic la nivel 
european ROONRC.J35/2765/2022, cod unic de 
înregistrare 46318690, care a fost înregistrat sub nr. 
146503 din 09.12.2022.

(39/7.298.877)

Societatea
EVOLUTION STORE&TECH - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/8.12.2022

din data de 8 .12.2022
a adunării generale a asociaţilor

Lung lonuţ VJad şi Ciocan luliana Loredana, în calitate 
de asociaţi şi adm inistratori ai S.C. EVOLUTION 
STORE&TECH - S.R.L., Timişoara, str. Mioriţa nr. 2, bl. 3, 
ap. 94, J35/2361/2021, CUÎ 44425925, jud. Timiş, în 
baza prerogativelor ce le sunt oferite de lege au hotărât 
următoarele:

Art. 1. Adăugare codurilor CAEN Activităţi secundare:
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, 

echipamentelor periferice şi software-ului;
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi 

echipamente electronice şi de telecomunicaţii;

Societatea TOPRO NEXT - S.R.L. 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, 
unităţilor periferice şi software-ului în magazine 
specializate;

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru 
telecomunicaţii în magazine specializate;

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în 
magazine specializate.

S-a adoptat prezenta hotărâre urmând a se finaliza 
documentaţiile legale în vederea înscrierii menţiunii la 
Registrul Comerţului.

(40/7.298.878)

EVOLUTION STORE&TECH - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

Timiş 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 EVOLUTION 
STORE&TECH - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, 
strada Mioriţa nr. 2, bloc 3, etaj III, ap. 94, judeţul Timiş, 
înregistrată sub nr. J35/2361/2021, identificator unic la 
nivel european ROONRC J35/2361/2021, cod unic de 
înregistrare 44425925, care a fost înregistrat sub nr. 
146604 din 12.12.2022.

(41/7.298.879)

Societatea DISTRISAN - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Timiş 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 
DISTRISAN - S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, 
Strada Constructorilor nr. 40A, judeţul Timiş, înregistrată 
sub nr. J35/1508/2001, identifica tor unic la nivel 
european ROONRC.J35/1508/2001, cod unic de 
înregistrare 14357900, care a fost înregistrat sub nr. 
146959 din 12.12.2022.

(42/7.298.883)

Societatea SILEMI & VALIN - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Timiş notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat âl 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale SILEMI & 
VALIN - S.R.L., cu sediul în satul Şag, comuna Şag, 
Strada II nr. 88, judeţul Timiş, înregistrată sub nr. 
J35/63/2013, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J35/63/2013, cod unic de înregistrare 
31093123, care a fost înregistrat sub nr. 146989 din
13.12.2022.

(43/7.298.885)



HOTĂRÂREA NR. 1/12.12.2022 

a asociatului unic
Subsemnatul, Ivaşcu Petrişor-Gheorghe-loan, 

cetăţean român, născut la 29.10.1957 în satul Sosdea, 
judeţul Caraş-Severin, domiciliat în Timişoara, str. Martir 
Petru Domasneanu, bl. 58, et. 1, ap. 4, judeţul Timiş, 
identificat cu CI seria TZ nr. 030955/28.01.2013 eliberată 
de SPCLEP Timişoara, cu valabilitate până la 
29.10.2073, CNP 1571029354750, în calitate de asociat 
unic la DIANA - S.R.L. am hotărât:

Art. 1. Modificarea aporturilor şi a asociaţilor:
Asociatul Ivaşcu Petrişor-Gheorghe-loan cesionează 

doamnei Ivaşcu Elena, cetăţean român, născută la
19.02.1956 în Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, 
domiciliată în Timişoara, str. Martir Petru Domasneanu, 
bl. 58, et. 1, ap. 4, judeţul Timiş, identificată cu CI seria TZ 
nr. 580114/04.03.2020 eliberată de SPCLEP Timişoara, 
cu valabilitate până la 19.02.2080, CNP 2560219354781, 
10 părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 
50% din capitalul social al DIANA - S.R.L., aport în 
numerar constituit potrivit actului constitutiv.

în urma cesiunii părţilor sociale, capitalul societăţii 
rămâne neschimbat în sumă de 200 lei şi va fi deţinut 
după cum urmează:

- asociatul Ivaşcu Petrişor-Gheorghe-loan deţine 10 
părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, adică 100 lei 
reprezentând 50% din capitalul social,

- asociatul Ivaşcu Elena deţine 10 părţi sociale în 
valoare de 10 lei fiecare, adică 100 lei reprezentând 50% 
din capitalul social.

Art. 2, Modificarea duratei mandatului administratorilor 
numiţi pe o perioadă de 99 ani.

ART. 3. Numirea ca administrator, pe o perioadă de 99 
ani, a doamnei Ivaşcu Elena, cu puteri depline şi 
nelimitate, conform actului constitutiv.

S-a încheiat prezenta hotărâre la Timişoara, în 
3 exemplare la data de 12.12.2022 .

(44/7.298.886)

Societatea DIANA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiş 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 DIANA -
S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, bloc A39, etaj P, judeţul Timiş, 
înregistrată sub nr. J35/427/1991, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J35/427/1991, cod unic de 
înregistrare 1824299, care a fost înregistrat sub nr. 
147424 din 14.12.2022.

(45/7.298.887)

Societatea DIANA - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Timiş 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 
EOS WETECH - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Timişoara, strada Mareşal Constantin Prezan nr. 101, 
camera 1, scara A, ap. 12, judeţul Timiş, înregistrată sub 
nr. J35/4907/2021, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J35/4907/2021, cod unic de înregistrare 
45311791, care a fost înregistrat sub nr. 147427 din
14.12.2022.

(46/7.298.889)

Societatea ONCOHELP TM - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Timiş 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 
ONCOHELP TM - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Timişoara, strada Ciprian Porumbescu nr. 57-59, etaj 4/E 
retras, camera 1, judeţul Timiş, înregistrată sub nr. 
J35/1037/2012, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J35/1037/2012, cod unic de înregistrare 
30129067, care a fost înregistrat sub nr. 147445 din
14.12.2022.

(47/7.298.891)

Societatea TEVESAT NET - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
a iin. (5) din Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv a! Societăţii Comerciale 
TEVESAT NET - S.R.L., cu sediul în satul Forăşti, 
comuna Forăşti, nr. 224, camera 2, judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr. J33/721/2013, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J33/721/2013, cod unic de 
înregistrare 32263005, care a fost înregistrat sub nr. 
65186 din 13.12.2022.

(48/7.300.009)

Societatea BETROM PROD - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale

Societatea EOS WETECH - S.R.L.



BETROM PROD - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 139A, judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr. J33/2381/1994, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J33/2381/1994, cod unic de 
înregistrare 6803190, care a fost înregistrat sub nr. 65189 
din 13.12.2022.

(49/7.300.011)

Societatea ECO HORTICULTURA 
BUCOVINA GRUP - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava 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 
ECOHORTICULTURA BUCOVINA GRUP - S.R.L., cu 
sediul în satul Ipoteşti, comuna Ipoteşti, str. Ştefan cel 
Mare nr. 1020, camera nr. 2, judeţul Suceava, înregistrată 
sub nr. J33/1036/2011, identifica tor unic la nivel 
european ROONRC.J33/1036/2011, cod unic de 
înregistrare 29344800, care a fost înregistrat sub nr. 
65201 din 13.12.2022.

(50/7.300.013)

Societatea
GROUP TERMO ELECTRIC - 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 
GROUP TERMO ELECTRIC - S .R.L.,'cu sediul în 
municipiul Rădăuţi, Strada Gării nr. 22, judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr. J33/176/2016, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J33/176/2016, cod unic de 
înregistrare 35571271, care a fost înregistrat sub nr. 
65288 din 14.12.2022.

(51/7.300.020)

Societatea LĂMĂŞANU DAN FOREST - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava 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 LĂMĂŞANU 
DAN FOREST - S.R.L., cu sediul în satul Dumbrăveni, 
comuna Râşca, strada Sebastian nr. 2, judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr. J33/236/2017, identificator unic la nivel 
european ROONRC.J33/236/2017, cod unic de 
înregistrare 37076172, care a fost înregistrat sub nr. 
65290 din 14.12.2022.

(52/7.300.022)

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Suceava 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 
BUCOVINENII - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, 
strada Traian Vuia nr. 1A, judeţul Suceava, înregistrată 
sub nr. J33/241/2016, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J33/241/2016, cod unic de înregistrare 
35644810, care a fost înregistrat sub nr. 65314 din
14.12.2022.

(53/7.300.024)

Societatea AKY MAF TRANS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1/13.12.2022 

a asociatului
Societăţii AKY MAF TRANS - S.R.L.

Subsemnatul, MAFTEI ANDREI GHEORGHIŢĂ, 
cetăţean român, născut la data de 30.11.1983, în mun. 
laşi, jud. laşi, domiciliat în România, deţinând un număr 
de 20 părţi sociale, reprezentând 100% capitalul social al 
societăţii, decid:

Art. 1. Suspendarea activităţii pe 3 ani, începând cu 
data de 13.12 2022.

(54/7.300.116)

Societatea PSIHOMENTOR - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 12 .12.2022 
a adunării generale a asociaţilor

S.C. PSIHOMENTOR - S.R.L.
Subsemnaţii, DAFINOIU ION, născut la data de 

19.10.1952 în satul Gurguieţi, comuna Scorţaru Nou, jud. 
Brăila, domiciliat în laşi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 9G, 
jud. laşi, posesor al CI seria MZ nr. 164108, eliberată la 
data de 01.04.2013 de SPCLEP laşi, având CNP 
1521019400747, şi DAFINOIU GETA- LIUBA, născută la 
data de 23.01.1952 în mun. Dorohoi, jud. Botoşani, 
domiciliată în laşi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 9G, jud. 
laşi, posesoare a CI seria MZ nr. 164105, eliberată la 
data de 01.04.2013 de SPCLEP laşi, având CNP 
2520123400230, în ca lita te  de asociaţi ai S.C. 
PSIHOMENTOR - S.R.L., cu sediul social în laşi, aleea 
Mihail Sadoveanu nr. 9G, camera 1, jud. laşi, înregistrată 
la Registrul Comerţului din laşi sub nr. J22/1613/2014, 
având CUI 33715150, întruniţi în Adunarea Generală a 
Asociaţilor în data de 12.12.2022, am decis următoarele.

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea S.C. Psihomentor - 
S.R.L. în temeiul art. 235 şi art. 227 alin. (1) litera d) din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, din Registrul 
Comerţului laşi.

Societatea BUCOVINENII - S.R.L.



Art. 2. Declarăm că societatea nu are active sau 
pasive.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne 
neschimbat până la radierea societăţii.

(55/7.300.117)

Societatea ZIRMER BUD IMPEX - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Satu Mare notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat a! actului constitutiv al societăţii comerciale 
ZIRMER BUD IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Satu Mare, Str. Careiului nr. 128, judeţul Satu Mare, 
înregistrată sub nr. J30/754/1993, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J30/754/1993, cod unic de 
înregistrare 4134340, care a fost înregistrat sub nr. 43287 
din 15.12.2022.

(56/7.300.260)

Societatea HEGODUNA STANDARD - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/14.12.2022
Asociaţii:
NAGY BOGLARKA-REKA, domiciliată în loc. Satu 

Mare, str. loan Slavici nr. 76, ap. 6 , jud. Satu Mare, 
identificată prin CI seria SM nr. 650006, eliberată de 
SPCLEP Satu Mare la data de 08.11.16, şi

MOLNAR BOGDAN LIVIU, domiciliat în Satu Mare, 
Str. Făgăraşului, bl. F41, ap. 4, jud. Satu Mare, identificat 
prin CI seria SM nr. 660563, eliberată de SPCLEP Satu 
Mare la data de 07.03.17,

am hotărât după cum urmează:
- Capitalul social iniţial, în sumă de 200  lei, se 

majorează cu suma de 200.000 lei, reprezentând aport în 
numerar al asociaţilor cu datele de mai sus, astfel:

1. NAGY BOGLARKA-REKA, majorare prin aport în 
numerar cu suma de 90.000 lei;

2. MOLNAR BOGDAN LIVIU, majorare prin aport în 
numerar cu suma de 110.000 lei.

Capitalul social majorat, în sumă de 200.200 lei, 
reprezentând 20.020 părţi sociale cu valoare nominală 
de 10 lei fiecare se distribuie astfel:

1. NAGY BOGLARKA-REKA deţine 9.009 
(nouămiinouă) părţi sociale cu valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 90.090 lei, participare ia beneficii 45% şi 
participare la pierderi 45%;

2. MOLNAR BOGDAN LIVIU deţine 11.011 
(unsprezecemiiunsprezece) părţi sociale cu valoare de 
10 lei, reprezentând 110.110 lei, participare la beneficii 
55% şi participare la pierderi 55%.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân 
nemodificate.

Se adoptă actualizarea Actului Constitutiv.
(57/7.300.261)

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Satu Mare 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 
HEGODUNA STANDARD - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Satu Mare, strada loan Slavici nr. 76, ap. 6, judeţul Satu 
Mare, înregistrată sub nr. J30/1165/2021, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J30/1165/2021, cod 
unic de înregistrare 45212909, care a fost înregistrat sub 
nr. 43312 din 15.12.2022.

(58/7.300.262)

Societatea DENTAL WINGS - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

încheiată azi, 15.12.2022 
a A.G.A., la actul constitutiv al DENTAL 
WINGS - S.R.L., cu sediu! în Craiova, 

str. Botoşani nr. 19, judeţul Dolj, având număr 
de înregistrare în Registrul Comerţului 

J 16/879/2013, CUI 31684502 ’
Asociaţii,
Drăguţ Alexandru Dan, cetăţean român, domiciliat în 

Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 19, bl. 23, sc. 1, et. 1, ap. 6 , 
judeţul Dolj, identificat prin C.l. seria DZ nr. 383289 
eliberată de SPCLEP Craiova la data de 25.09.2019, 
având CNP 1760916284398;

Drăguţ Stela, cetăţean român, domiciliată în Craiova, 
str. Botoşani nr. 19, judeţul Dolj, identificată prin C.l. seria 
DZ nr. 452773 eliberată de SPCLEP Craiova la data de
23.11.2020, având CNP 2490801284382,

au hotărât:
Art. 1. Alexandru Dan cesionează 20 părţi din capitalul 

social în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 
de fei, dnei Floarea Erica Georgeta, cetăţean român, 
domiciliată în Craiova, str. Gen. Gheorghe Magheru nr. 
22, bl. 118, sc. 1, et. 2, ap. 8 , judeţul Dolj, identificat prin 
C.l. seria DZ nr. 365290, eliberată de SPCLEP Craiova la 
data de 03.07.2019, având CNP 2880711160037, care 
devine asociat şi administrator.

Art. 2. Drăguţ Stela cesionează 4 părţi din capitalul 
social în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 40 
de lei, dnei Floarea Erica Georgeta.

Art. 3. Cesiunea se face la valoarea nominală a 
părţilor sociale. Drăguţ Alexandru Dan şi Drăguţ Stela 
declară că au încasat contravaloarea părţilor sociale şi nu 
mai au nicio pretenţie asupra asociaţilor sau a societăţii, 
iar Floarea Erica Georgeta declară că a achitat 
contravaloarea părţilor sociale.

Art. 4. Cesiune capitalul social total este:
- Floarea Erica Georgeta, 24 părţi sociale, nominative 

şi indivizibile, în valoare totală de 240 lei, ce reprezintă 
100% cota de participare la beneficii şi pierderi.

Societatea HEGODUNA STANDARD - S.R.L.



Art. 5. Se retrage din funcţia de administrator Drăguţ 
Florea şi se numeşte pe o perioadă de 99 de ani dna 
Floarea Erica Georgeta, având puteri depline de 
reprezentare şi administrare a societăţii.

Art. 6. Se modifică durata societăţii din nelimitată şi 
nedeterminată.

Art. 7. Se redactează un nou act constitutiv, restul 
prevederilor rămân neschimbate.

întocmită în 3 exemplare considerate originale.
(59/7.300.326)

Societatea DEN TAL WINGS - 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 DENTAL 
WINGS - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Strada 
Botoşani nr. 19, judeţu l Dolj, înregistrată sub nr. 
J16/879/2013, identificator unic îa nivel european 
ROONRC.J16/879/2013, cod unic de înregistrare 
31684502, care a fost înregistrat sub nr. 84390 din
15.12.2022.

(60/7.300.327)

Societatea STUDENT PATH - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificăriJe 
şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale STUDENT 
PATH - S.R.L., cu sediul în municipiul Drăgăşani, Aleea 
Trandafirilor, bloc E, scara B, etaj 3, ap. 16, judeţul Vâlcea, 
înregistrată sub nr. J38/883/2020, identificator unic la nivel 
european ROONRC.J38/883/2020, cod unic de 
înregistrare 43299136, care a fost înregistrat sub nr. 
44017 din 12.12.2022.

(61/7.300.331)

Societatea CLARSTIL COM - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Vâlcea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat a! actului constitutiv al societăţii comerciale 
CLARSTIL COM - S.R.L., cu sediul în municipiul 
Drăgăşani, str. Regele Ferdinand nr. 117, judeţul Vâlcea, 
înregistrată sub nr. J38/1093/2008, identificator unic la 
nivel european ROONRC.J38/1093/2008, cod unic de 
înregistrare 24644912, care a fost înregistrat sub nr. 
44339 din 14.12.2022.

(62/7.300.337)

DECIZIA NR. 1
din data de 15.12.2022 

a asociatului
S.C. RADOVAN SPEED - S.R.L.

Subsemnata RADOVAN MARIA, de cetăţenie 
română, născută la data de 01/07/1956, în jud. Vâlcea, 
Horezu, domiciliată în România, deţinând un număr de 
20 părţi sociale, reprezentând 100% capitalul social al 
societăţii, decid:

Art. 1 Dizolvarea si lichidarea simultană a S.C. 
RADOVAN SPEED - 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 rămâne 

neschimbat până la data radierii societăţii. 
(63/7.300.340)

Societatea MEDEOTRANS - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 15.12.2022 
a asociatului

S.C. MEDEOTRANS - S.R.L.
Subsemnatul, Mihalache Ilie-Dragoş, de cetăţenie 

română, născut la data de 03/05/1985, în ioc. Râmnicu 
Vâlcea, domiciliat în România, deţinând un număr de 20 
părţi sociale, reprezentând 100% capitalul social al 
societăţii, decid:

Art. 1. Dizolvarea şi lichidarea simultană a S.C. 
MEDEOTRANS - 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. Declarăm că societatea nu are active sau 
pasive.

Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne 
neschimbat până la data radierii societăţii. 

(64/7.300.341)

Societatea APA SERV ■ S.A.

HOTĂRÂREA NR. 9/29.11.2022

a adunării generale ordinare a acţionarilor 
SC APA SERV - S.A. privind: numirea Consiliului 

de Administraţie al S.C. APA SERV - S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. APA 

SERV - S.A., având în vedere: Hotărârea A.D.l. nr. 
65/28.11.2022, pentru aprobarea recomandării de 
nominalizare privind numirea membrilor în Consiliul de 
Administraţie la S.C. APA SERV - S.A., prevederile art. 
111 lit. b) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată ulterior, ale art. 24 
alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv, hotărăşte:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului următorilor 
membri ai Consiliului de Administraţie al SC APA SERV

Societatea RADOVAN SPEED - S.R.L.



S.A.: Dumitrescu Mircea, Ghinea Simona Alina, lonescu 
Alexandru lonuţ, Erimia Florentin Mihaita, Radulescu 
Florin, Duminica Elena Adriana şi Stancu Marinela.

Art. 2. începând cu data de 05.12.2022, următoarele 
persoane se numesc administratori cu puteri depline, 
exercitate împreună, pentru un mandat de 4 ani:

- dl Dumitrescu Mircea, CNP 1530506340022 - 
Pr6S6dint6'

- dl Erimia Florentin Mihăiţă, CNP 1660807340035 - 
membru;

- dna Stancu Marinela, CNP 2680117341705 - 
membru;

- dna Duminica Elena Adriana, CNP 2790403345420 
- membru;

- dl Radulescu Florin, CNP 1650210344241 - 
membru;

- d! Jerca Nicolae-Aure), CNP 1641017343226 - 
membru;

-dna lonescu Maria Mădălina, CNP 2810903340453 - 
membru.

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a menţiunilor 
prezentei hotărâri şi a semnării documentelor necesare la
O.R.C. Teleorman se împuterniceşte dl Preda Claudiu 
lonuţ, consilier juridic în cadrul societăţii, legitimat cu CI 
seria TR nr. 569591, CNP 1811126340022.

(65/7.300.390)

Societatea
H2H DIGITAL SOLUTIONS - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 6 .12.2022 
a adunării generale a asociaţilor 

Societăţii H2H DIGITAL SOLUTIONS - S.R.L.
Subsemnaţii, Vlăsceanu Răzvan, Dolete Ştefan- 

Adrian şi Mocanu Cătălin-Alexandru, în calitate de 
asociaţi, întruniţi în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Societăţii H2H D’lGITAL SOLUTIONS - S.R.L., în temeiul 
prerogative lor conferite  de actul constitu tiv  şi în 
conform itate cu prevederile Legii nr. 31/1990, în 
unanimitate, am hotărât următoarele:

Art. 1. Se schimbă sediu! social al Societăţii H2H 
DIGITAL SOLUTIONS - S.R.L. ia următoarea adresă: 
comuna Chiajna, str. Caporal Dumitru Pipercu nr. 82C, 
judeţul Ilfov.

Alt. 2. Referitor la durata societăţii, se va înlocui în 
actul constitutiv sintagma, „nelimitată” cu sintagma 
„nedeterminată”,

Art. 3. Se precizează că mandatul administratorului 
Mocanu Cătălin-Alexandru este pe durată limitată şi va 
expira la data de 01.01.2050, cu posibilitatea de a fi 
modificat.

Art. 4. în baza art. 204 (4) din Legea nr. 31/1990, se 
introduce Act Constitutiv actualizat.

Prezenta hotărâre a fost redactată şi semnată la data 
de 06.12.2022, sub semnătură privată, în 4 exemplare.

(66/7.300.391)

Societatea
H2H DIGITAL SOLUTIONS - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Teleorman 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 H2H DIGITAL 
SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în satul Ţigăneşti, 
comuna Ţigăneşti, Strada Crizantemelor nr. 35, judeţul 
Teleorman, înregistrată sub nr. J34/277/2020, identificator 
unic la nivel european ROONRC.J34/277/2020, cod unic 
de înregistrare 42648157, care a fost înregistrat sub nr. 
28178 din 15.12.2022.

(67/7.300.392)

Societatea GIOCONDA STIL - 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 statutului actualizat al 
Societăţii Comerciale GIOCONDA STIL - S.R.L., cu 
sediul în loc, Cugir, oraşul Cugir, Strada Victoriei nr, 21, 
parter, bloc V19, judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
J1/1435/2018, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J1/1435/2018, cod unic de înregistrare 
40339210, care a fost înregistrat sub nr. 47051 din
15.12.2022.

(68/7.300.432)

Societatea
DARION ART CONSTRUCT - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din data de 15.11.2022 
a asociatului

DARION ART CONSTRUCT - S.R.L.-D.
Subsemnatul, ARION TRAIAN IOAN, de cetăţenie 

română, născut la data de 21.12.1979, în loc. Alba lulia, 
domiciliat în România, deţinând un număr de 20 părţi 
sociale, reprezentând 100 .00% din capitalul social al 
societăţii, decid:

Art. 1. Schimbarea denumirii firmei din DARION ART 
CONSTRUCT - S.R.L.-D. în DARION ART CONSTRUCT 
- S.R.L., ca urmare la data de 31.12.2020, a calităţii de 
microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului 
debutant.

Art. 2. Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă 
de 3 ani începând cu data înregistrării prezentei la ORCT 
Alba.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
neschimbat.

(69/7.300.433)



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 statutului actualizat al 
Societăţii Comerciale DARION ART CONSTRUCT - 
S.R.L., cu sediul în loc. Miceşti, municipiul Alba lulia, 
strada Orizont 26 nr. 4, judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
J1/5/2017, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J 1/5/2017, cod unic de înregistrare 36888767, 
care a fost înregistrat sub nr. 47083 din 15.12.2022.

(70/7.300.434)

Societatea STAR TRANSMISSION - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 17/21.11.2022 

a asociaţilor
Asociaţii Societăţii STAR TRANSMISSION - S.R.L., 

cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 10A, jud. Alba, 
în reg is tra tă  în Registrul Com erţului sub nr. 
J1/359/14.09.2001 r Mercedes-Benz AG, persoană 
juridică germană, cu sediul în Mercedesstrasse nr. 120, 
D-70372, Stuttgart, Germania, înregistrată în Registrul 
Comerţului Stuttgart, Germania, sub nr. HRB 762873, 
reprezentată prin dl Bischof Rudolf şi dl Brunner Mark 
A lexander, M ercedes-Benz Verm oegens- und 
Beteiligungs-gesellschaft mbH, persoană jurid ică 
germană, cu sediul în Mercedesstrasse nr. 120, D-70372, 
Stuttgart, Germania, înregistrată în Registrul Comerţului 
Stuttgart, Germania, sub nr. HRB 762877, reprezentată 
prin dl Bischof Rudolf şi di Brunner Mark Alexander, în 
baza îm pu te rn ic irii emise de M ercedes-Benz 
Vermoegens- und Beteiligungs-gesellschaft mbH în data 
de 29 martie 2022, în temeiul Actului Constitutiv al 
societăţii şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, decid:

Art. 1. Asociatul Mercedes-Benz Vermoegens- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH cesionează aportul său 
total la capitalul social, respectiv 63 de părţi sociale, la 
valoarea totală nominală de 63,000 RON, reprezentând
0.0287% din cota de participare la beneficii şi pierderi, în 
favoarea asociatului Mercedes-Benz AG (conform art. 
202 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată) în baza Contractului de cesiune 
din data de 15.11.2022 şi în condiţiile prevăzute de 
acesta.

Art. 2. Ca urmare a celor menţionate anterior, 
M ercedes-Benz Verm oegens- und Bete iligungs- 
gesellschaft mbH se retrage din calitatea sa de asociat în 
cadrul Star Transmission - S.R.L.

Art. 3. Capitalul social total al Societăţii Star 
Transmission - S.R.L. este de 219,328,000 RON, 
echivalentul a 49,569,010.32 EURO şi a 61,725,156.90 
USD, din care aport în natură 53,806,425.95 RON, 
echivalentul a 12,160,468.72 EURO, respectiv a 
15,142,663.43 USD. Numărul total de părţi sociale este 
219,328, fiecare parte socială având valoarea nominală 
de 1,000 RON.

Societatea DARION ART CONSTRUCT - S.R.L. Art. 4. Ca urmare a cesiunii părţilor sociale, 
participarea asociaţilor la formarea capitalului social este 
următoarea:

a) Mercedes-Benz AG, persoană juridică germană:
Valoare aport total 219,328,000 RON, echivalentul a 

49,569,010.32 EURO şi a 61,725,156.90 USD, din care 
aport în natură 53,806,425.95 RON, echivalentul a 
12,160,468.72 EURO, respectiv a 15,142,663.43 USD, 
părţi sociale = 219,328, cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 100%.

Art. 5. Ca urmare a prevederilor articolelor numerotate 
de la 1 la 4 din prezenta hotărâre, se actualizează Actul 
Constitutiv al societăţii.

Art. 6. Dna Ştefan Ulpia, în calitate de Administrator al 
companiei, este autorizată să semneze toate 
documentele legate de implementarea acestei hotărâri.
Aceasta include autorizarea de a întocmi şi a semna 
documentele care modifică Actul Constitutiv, precum şi 
Actul Constitutiv actualizat al companiei, în modul asupra 
căruia s-a convenit şi hotărât prin prezenta hotărâre.

(71/7.300.441)

Societatea STAR TRANSMISSION - 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 
actulu i constitu tiv  al socie tă ţii com ercia le STAR 
TRANSMISSION - S.R.L., cu sediul în loc. Cugir, oraşul 
Cugir, str. Victoriei nr. 10A, Judeţul Alba, înregistrată sub 
nr. J1/359/2001, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J01/359/2001, cod unic de înregistrare 
14179039, care a fost înregistrat sub nr. 47093 din
15.12.2022.

(72/7.300.442)

Societatea RADMAR CONEVAL - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 1/12.12.2022 

a A.G.A.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile şi ale actului constitutiv, asociaţii Laslău 
M ilutin A lin, leg itim at cu CI/AX 801029/SPCLEP 
Cugir/20.01.2021, Radu Cristian Marius, legitimat cu 
CI/AX 513340/SPCJEP A lba/28.03.2013, şi Radu 
Carmen, legitimată cu CI/AX 522076/SPCLEP Alba 
lulia/14.06.2013, au hotărât:

Art. 1. Schimbarea activităţii principale în 4399 - Alte 
lucrări speciale de construcţii n.c.a., vechiul obiect 
principal 7022, va trece în secundar.

Art. 2. Radierea obiectului secundar de activitate, cu 
excepţia: 4120, 7739, 7022.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân 
neschimbate.

(73/7.300.443)



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 
RADMAR CONEVAL - S.R.L., cu sediul în satul Şard, 
comuna Ighiu, nr. 13 A, Judeţul Alba, înregistrată sub nr. 
J1/928/2016, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J1/928/2016, cod unic de înregistrare 
36694671, care a fost înregistrat sub nr. 47094 din
15.12.2022.

(74/7.300.444)

Societatea
MONTAN DISTRACTION PARK - 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 
m odificările şi com pletările ulterioare, depunerea 
statutului actualizat al societăţii comerciale MONTAN 
DISTRACTION PARK - S .R X ,, cu sediul în satul 
Arieşeni, comuna Arieşeni, nr. 17B, Judeţul Alba, 
înregistrată sub nr. J1/998/2018, identificator unic la nivel 
european RO ONRC.J1/998/2018, cod unic de 
înregistrare 40075525, care a fost înregistrat sub nr. 
47109 din 15.12.2022.

(75/7.300.447)

Societatea CLOUDSPEDITION - 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 
CLOUDSPEDITION - S.R.L., cu sediul în satul Băgau, 
comuna Lopadea Nouă, nr. 6 , Judeţul Alba, înregistrată 
sub nr. J1/234/2017, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J1/234/2017, cod unic de înreg istra re  
37185404, care a fost înregistrat sub nr. 47145 din
15.12.2022.

(76/7.300.452)

Societatea MUNDO CONSTRUCT - 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 MUNDO

Societatea RADMAR CONEVAL - S.R.L. CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în loc. Miceşti, 
municipiul Alba lulia, strada Orizont 9, nr. 8, judeţul Alba, 
înregistrată sub nr. J1/379/2011, identificator unic la nivel 
european ROONRC.J01/379/2011, cod unic de 
înregistrare 28499386, care a fost înregistrat sub nr. 
47146 din 15.12.2022.

(77/7.300.454)

Societatea TURKISCHSUN - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale 
TURKISCHSUN - S.R.L., cu sediul în satul Cordău, 
comuna Sânmartin, nr. 30, judeţul Bihor, înregistrată sub 
nr. J5/1547/2020, identificator unic la nivel european 
ROONRC.J5/1547/2020, cod unic de înregistrare 
42986239, care a fost înregistrat sub nr. 118574 din
14.12.2022.

(78/7.300.555)

Societatea
DAMEN SHIPYARDS MANGALIA - S.A.

DECIZIA NR. 27

din data de 9 decembrie 2022 
a Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere al Societăţii DAMEN 
SHIPYARDS MANGALIA, o socie ta te  pe acţiuni 
organizată şi care funcţionează în conformitate cu 
legislaţia din România, cu sediul social în municipiul 
Mangalia, Str. Portului nr. 1, judeţul Constanţa, România, 
înregistrată la Registru! Com erţului sub numărul 
J13/602/1997, având cod unic de înregistrare 9115330 
(„Societatea”) s-a întrunit în şedinţă la sediul Societăţii şi 
prin teleconferinţă, în condiţiile prevăzute de Actul 
Constitutiv ai Societăţii şi de Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată cu modificările şi comptetârile 
ulterioare, în prezenta celor 7 membri, respectiv:

- Dl. MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS 
VERMEULEN, - Preşedinte, în nume propriu;

- dl Beleuzu Viorel, - Vicepreşedinte, în nume propriu;
- dl lordăchescu Ion, membru, în nume propriu;
- dl Niculescu George-Sergiu, membru, în nume 

propriu;
- dl Răcuci Claudiu-Vasile membru, în nume propriu;
- dl Zielhuis Lambert, membru, în nume propriu;
- dl Grosu Dorin-lonuţ, membru, în nume propriu;
Invitaţi:
- dl Deon Andre Vorster - preşedinte al directoratului;
- dna Constantin Liana-Laura - director;
- dl Ognef Dan Egmond - director;
- dna Fraga Varadi - avocat;
- dna Anca Olar-Miclăuş - avocat;
- dna Văideanu Alice - asistent management;



- dna Soare Raluca - reprezentant KPMG;
- dna Savu Mariam - reprezentant KPMG;
- mr. Vlad-Balanescu Raducu-Bogdan - reprezentant 

KPMG.
Membrii Consiliului de Supraveghere au fost 

convocaţi pentru prezenta şedinţă prin notificarea de 
convocare nr. 1748/25.11.2022, iar ordinea de zi a fost 
completată prin adresa nr. 2240/05.12.2022.

Ordinea de zi pentru prezenta şedinţă este după cum 
urmează:

1. Discutarea situaţiei Societăţii DAMEN SHIPYARDS 
MANGALIA de la preluare până în prezent (2018 - 
septembrie 2022).

2. Avizarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii pentru 
anul 2021.

3. Prezentarea Raportului Directoratului pe trimestrul 
III (trei) 2022.

4. Prezentarea şi luarea la cunoştinţă a Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2023, 
conform OMFP 3818/2019.

*Sub condiţia aprobării Bugetului pentru anul 2023, în 
baza publicării Legii Bugetului de Stat.

5. Avizarea realegerii auditorului financiar al Societăţii, 
pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de
21.12.2022 până la data de 20.12.2024, respectiv KPMG 
AUDIT - S.R.L, cu sediul social în Bucureşti sectorul 1, 
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 89A, înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/4439/2000, 
CUI 12997279, reprezentată prin dl VLAD-BALANESCU 
RADUCU-BOGDAN.

6. Avizarea viziunii/strategîei Directoratului cu privire 
la dezvoltarea Societăţii pe termen mediu şi lung.

7. Avizarea reorganizării Societăţii.
8 . Avizarea vânzării urm ătoare lor im obile ale 

Societăţii:
-cămin de personal Despina Corp A, str. Nicolae lorga 

nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din 
imobilele înscrise în cartea funciară nr. 107091, având nr. 
cadastral 107091 teren şi 107091-C1-construcţie;

-cămin de personal Despina Corp B, str. Nicolae lorga 
nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din 
imobilele înscrise în cartea funciară nr. 101172, având nr. 
cadastral 42/2 teren şi 42/2-C1-construcţie;

- imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei nr. 
7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568, având 
nr. cadastral 108568 - teren şi 108568-C1 - construcţie;

- imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru 
Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea 
funciară nr. 100114, având nr. cadastrat 100114 - teren şi 
100114-C1 - construcţie.

9. Avizarea completării obiectului de activitate al 
Societăţii prin introducerea unor obiecte de activitate 
secundare suplimentare, după cum urmează:

- „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice” având codul CAEN 
2511.

- „Fabricarea vehiculelor militare de luptă” având 
codul CAEN 3040.

- „Producţia de caroserii pentru auto-vehicule; 
fabricarea de remorci si semiremorci” având codul 
CAEN 2920.

- „Fabricarea altor piese şi accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de autovehicule” având 
codul CAEN 2932.

10. Avizarea înfiinţării a şase entităţi ale Societăţii, cu 
sediul în Mangalia, având următoarele obiecte de 
activitate principale:

a) Pentru prima entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 2511 - „Fabricarea de construcţii metalice 
şi părţi componente ale structurilor metalice”;

b) Pentru a doua entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3315 - „Repararea şi întreţinerea navelor
şi bărcilor”;

c) Pentru a treia entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3040 „Fabricarea vehiculelor militare de 
luptă”;

d) Pentru a patra entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 6820 -„închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”;

e) Pentru a cincea entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 5224 „Manipulări” ;
f) Pentru a şasea entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3511 - „Producţia de energie electrică".
Entităţile vor avea sediul social în Mangalia; adresa 

exactă va fi prevăzută în actul constitutiv al fiecărei filiale, 
care va fi aprobat de Directoratul Societăţii.

Constatând că toate condiţiile referitoare la cvorum şi 
la cerinţele de vot prevăzute de lege şi de art. 8.9 din 
Statutul Societăţii sunt îndeplinite, în urma dezbaterilor, 
cu 7 voturi pentru, Consiliu l de Supraveghere al 
Societăţii, în unanimitate decide:

Articolul 1: Se avizează Situaţiile Financiare ale 
Societăţii pentru anul 2021.

Articolul 2: Se ia act de Raportul Directoratului pe 
trimestrul III (trei) 2022.

Articolul 3: Se avizează realegerea auditorului 
financiar al Societăţii, pentru un mandat de 2 ani, 
începând cu data de 21.12.2022 până la data de
20.12.2024, respectiv KPMG Audit - S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, sectorul 1, şoseaua Bucureşti-Ploieşti 
nr. 89A, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub 
nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, reprezentată prin dl 
Vlad-Bălănescu Răducu-Bogdan.

Articolul 4: Se ia act de situaţia Societăţii Damen 
Shipyards Mangalia de la preluare până în prezent 
(2018-septembrie 2022).

Articolul 5: Se avizează viziunea Directoratului cu 
privire la dezvoltarea Societăţii pe termen mediu şi lung, 
cu condiţia respectării tuturor prevederilor din JVA şi 
legislaţiei în vigoare si având în vedere decizia AGEAdin
7.09.2022.



Articolul 6: Se ia act de Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 
al Societăţii pentru anul 2023, conform OMFP 
3818/2019, sub condiţia aprobării Bugetului pentru anul 
2023, în baza publicării Legii Bugetului de Stat.

Articolul 7: Se votează amânarea pentru a doua 
săptămână din ianuarie 2023, respectiv 10.01.2023, a 
avizării reorganizării Societăţii, conform Notei de 
fundamentare pentru reorganizarea forţei de muncă a 
Societăţii, prin restructurarea posturilor Damen 
Shipyards Mangalia din data de 30.10.2022.

Articolul 8: Consiliul de Supraveghere ia act de 
rezultatele rapoartelor de evaluare pentru determinarea 
valorii de piaţă a imobilelor Societăţii propuse spre 
vânzare, respectiv:

- Raportul de evaluare nr. 338/05.12.2022 întocmit de 
ANBUO DUO CONSULTING - S.R.L., membru corporativ 
ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca 
obiect Căminul de personal Despina, Corp A, str. Nicolae 
lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, 
constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 
107091, având nr. cadastral 107091 teren şi 107091 -C1 
- construcţie;

- Raportul de evaluare nr. 339/05.12.2022 întocmit de 
ANBUO DUO CONSULTING - S.R.L., membru corporativ 
ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghîta, având ca 
obiect Căminul de personal Despina, Corp B, str. Nicolae 
lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, 
constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 
101172, având nr. cadastral 42/2 - teren şi 42/2-C1 - 
construcţie;

- Raportul de evaluare nr. 340/05.12.2022 întocmit de 
ANBUO DUO CONSULTING - S.R.L., membru corporativ 
ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca 
obiect imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei 
nr. 7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568, 
având nr. cadastral 108568 - teren şi 108568-C1 - 
construcţie;

- Raportul de evaluare nr. 337/05.12.2022 întocmit de 
ANBUO DUO CONSULTING - S.R.L., membru corporativ 
ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca 
obiect imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru 
Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea 
funciară nr. 100114, având nr. cadastral 100114 - teren şi 
100114-C1 - construcţie; acestea având scop estimativ şi 
orientativ.

Articolul 9: Având în vedere rapoartele de evaluare 
ind icate  la A rtico lu l 8 de mai sus, C onsiliu l de 
Supraveghere avizează vânzarea următoarelor imobile 
ale Societăţii:

- cămin de personal Despina Corp A, str. Nicolae lorga 
nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din 
imobilele înscrise în cartea funciară nr. 107091, având nr. 
cadastral 107091 - teren şi 107091-C1 - construcţie;

- cămin de personal Despina Corp B, str. Nicolae lorga 
nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din 
imobilele înscrise în cartea funciară nr. 101172, având nr. 
cadastral 42/2 - teren şi 42/2-C1 - construcţie;

- imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei nr. 
7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568, având 
nr. cadastral 108568 - teren şi 108568-C1 - construcţie;

- imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru 
Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea 
funciară nr. 100114, având nr. cadastral 100114 - teren şi 
100114-C1 - construcţie.

Vânzarea se va face prin negociere directă de către 
Directorat cu potenţialii cumpărători, Directoratul având 
dreptul de a stabili toate condiţiile vânzării, inclusiv preţul.

Articolul 10: Se avizează completarea obiectului de 
activitate al Societăţii prin introducerea unor obiecte de 
activitate secundare suplimentare, după cum urmează:

- „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice” având codul CAEN 
2511.

- „Fabricarea vehiculelor militare de luptă” având
codul CAEN 3040.

- „Producţia  de caroserii pentru autovehicule; 
fabricarea de remorci si semiremorci” având cocul 
CAEN 2920.

- „Fabricarea a ltor piese şi accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de autovehicule" având 
codul CAEN 2932.

Articolul 11: Se votează amânarea pentru a doua 
săptămână din ianuarie 2023, respectiv 10.01.2023 sau 
o şedinţă ulterioară a avizării înfiinţării a şase entităţi ale 
Societăţii, conform Informării privind propunerea de 
înfiinţare a şase entităţi noi ale Societăţii din data de
30.11.2022, având următoarele obiecte de activitate 
principale:

a) Pentru prima entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 2511 - „Fabricarea de construcţii metalice 
şi părţi componente ale structurilor metalice”;

b) Pentru a doua entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3315 - „Repararea şi întreţinerea navelor 
şi bărcilor”;

c) Pentru a treia entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3040 „Fabricarea vehiculelor militare de 
luptă”;

d) Pentru a patra entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 6820 - „închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”;

e) Pentru a cincea entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 5224 „Manipulări” ;
f) Pentru a şasea entitate:
- Obiectul principal de activitate va fi corespunzător 

codului CAEN 3511 - „Producţia de energie electrică”.
Entităţile vor avea sediul social în Mangalia; adresa 

exactă va fi prevăzută în actul constitutiv al fiecărei 
entităţi, care va fi aprobat de Directoratul Societăţii.

Articolul 12. Se împuterniceşte doamna Director 
CONSTANTIN LIANA-LAURÂ să îndeplinească 
formalităţile legale de menţionate în Registrul Comerţului 
şi la orice alte instituţii şi autorităţi, după cum este cazul, 
a prezentei decizii.



Prezentul document a fost întocmit 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, vorîncercaîn 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 ultimă instanţă, când există o neconcordanţă 
clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va 
prevala.

Redactată şi semnată azi, â decembrie 2022.
(79/7.301.134)

Societatea LUNA INVESTMENT - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 29.11.2022 
a adunării generale a asociaţilor 

Societăţii LUNA INVESTMENT - S.R.L.
Subsemnaţii:
1. Dl ALI BUYUKHANLI, cetăţean turc, născut în 

Turcia, la data de 05.01.1958, cu domiciliul declarat în 
Akat Mah. Bilge SK., Buyukhanli Sitesi A - Blk, No. 5/D: 
6 , Beşiktaş, Istanbul, Turcia şi cu reşedinţa din România 
în judeţul Ilfov, Ştefăneştii de Jos, Str. Lacului nr. 6 , bl. 
Vila F9, posesor al paşaportului nr. U15130870 eliberat 
de către autorităţile turceşti competente din Bucureşti la 
data de 04.10.2017, valabil până Ia data de 03.10.2027 şi 
al Permisului de şedere 000048371, eliberat de către 
I.G.I. Ilfov la data de 11.10 .2021 , cu valabilitate până ia 
data de 10.10.2026, având nr. personal de identificare în 
Turcia 49015138988 şi CNP în România 
7580105470015, în calitate de asociat, deţinând un 
număr de 4.495 părţi sociale, în valoare totală de 44.950 
RON, reprezentând 99,89% din capitalul social al 
societăţii LUNA INVESTMENT - S.R.L., participare la 
beneficii şi pierderi şi

2. Dl TUNCER OZAN, cetăţean român, născut în 
Turcia la data de 13.03.1976, cu domiciliul în România, 
satul Ştefăneştii de Jos, Str. Amurgului nr. 11, vila 07, jud. 
Ilfov, posesor al CI seria IF nr. 801532 emisă de SPCLEP 
Ştef. de Jos, la data de 02.03.2022, cu valabilitate până 
lâ data de 03.08.2031, având CNP 1760313479997, în 
calitate de asociat, deţinând un număr de 5 părţi sociale, 
în valoare totală de 50 RON, reprezentând 0,11% din 
capitalul social al societăţii LUNA INVESTMENT - S.R.L., 
participare la beneficii şi pierderi;

împreună în calitate de asociaţi ai societăţii LUNA 
INVESTMENT - S .R .L., o societate în fiin ţa tă  în 
conformitate cu legile din România, cu sediul social în 
Ştefăneştii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etajul 1, 
camera 5, judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Ilfov sub nr. J23/607/2019, având CUI 
40610539 (denumită în continuare .„Societatea” sau 
„Luna”), reprezentând 100% capitalul social al societăţii, 
cu renunţarea expresă la orice formalităţi de convocare şi 
de întrunire prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990,

aşa cum aceasta a fost modificată, sau de câtre actul 
constitutiv al Societăţii, Asociaţii hotărăsc în unanimitate 
următoarele:

Art. 1 - Cooptarea unui nou asociat, respectiv a dlui 
AH MET EMRE BUYUKHANLI, cu dublă cetăţenie 
română şi turcă, născut în Ankara, la data de 20.09.1971, 
cu domiciliul în judeţul Ilfov, corn. Ştefăneştii de Jos, satul 
Ştefăneştii de Jos, Str. Soarelui nr. 19, vila N5A1-002, 
posesor al CI seria IF nr. 625908 emisă de SPCLEP 
Ştefăneştii de Jos, la data de 30.08.2018, cu valabilitate 
până la data de 20.09.2028, având CNP 1710920479995 
şi nr. personal de identificare în Turcia 48991139712.

Art. 2 - Cooptarea unui nou asociat, respectiv a 
societăţii COSMO CITY HOLDING - S.R.L., persoană 
juridică organizată şi funcţionând în conformitate cu legile 
din România, cu sediul în Ştefăneştii de Jos, str. Linia de 
Centură nr. 50, etaj 1, camera 1, judeţul Ilfov, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. 
J23/8131/2022, cod unic de înregistrare 47239536.

Art. 3 - Cesionarea de c tre asociatu l ALI 
BUYUKHANLI a unui număr de 2.290 părţi sociale, în 
valoare nominala de 10 RON fiecare şi valoare totala de
22.900.00 RON, aport în numerar, către noul asociat, 
AHMET EMRE BUY0KHANLI.

Art. 4 - Cesionarea de către asociatul TUNCER OZAN 
a unui număr de 5 părţi sociale, în valoare nominală de 
10 RON fiecare şi valoare totală de 50,00 RON, aport în 
numerar, către noul asociat, AHMET EMRE 
BUYUKHANLI.

Art. 5 - Cesionarea de către asociatu l ALI 
BUYOk HANLI a unui număr de 2.205 părţi sociale, în 
valoare nominală de 10 RON fiecare şi valoare totală de
22.050.00 RON, aport în numerar, către noul asociat, 
societatea COSMO CITY HOLDING - S.R.L.

Art. 6 - Ca urmare a cesionării părţilor sociale, dl ALI 
BOy GKHANLI declară în mod expres că se retrage din 
societate şi nu mai are nicio pretenţie, de nicio natură, 
prezentă sau viitoare asupra părţilor sociale, nemaiavând 
nicio calitate în cadrul societăţii LUNA INVESTMENT - 
S.R.L.

Art. 7 - Ca urmare a cesionării părţilor sociale, dl 
TUNCER OZAN declară în mod expres că se retrage din 
societate şi nu mai are nicio pretenţie, de nicio natură, 
prezentă sau viitoare asupra părţilor sociale, nemaiavând 
nicio calitate în cadrul societăţii LUNA INVESTMENT - 
S.R.L.

Art. 8 - Se schimbă structura capitalului social după 
cum urmează:

Capitalul social total subscris si vărsat este în suma de 
45.000,00 lei.

Capitalul social este divizat în 4.500 părţi sociale în 
valoare de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.500 
inclusiv.

Capitalul social a fost subscris după cum urmează:
- AHMET EMRE B0Y0KHANLI deţine un număr de 

2.295 (douămiidouăsutenouâzecişicinci) părţi sociale în 
valoare de 10 (zece) lei fiecare şi valoare totală de 
22.950 (douăzecişidouămiinouăsutecincizeci) lei, aport 
în numerar, reprezentând 51% din capitalul social al 
Societăţii si

i i



- COSMO CITY HOLDING - S.R.L. deţine un număr 
de 2.205 (douămiidouăsutecinci) părţi sociale în valoare 
de 10 (zece) lei fiecare şi valoare totală de 22.050 
(douăzecişsidouămiicincizeci) lei, reprezentând 49% din 
capitalul social al Societăţii.

Art. 9 - Participarea la profit a asociaţilor se va face în 
mod egal, respectiv în cotă de 50% pentru fiecare dintre 
cei doi asociaţi.

Art. 10 - Revocarea mandatului de administrator al 
Societăţii acordat domnului ALI BUYUKHANLI, cetăţean 
turc, născut în Turcia, la data de 05.01.1958, cu domiciliul 
declarat în Akat Mah. Bilge SK., Buyukhanli Sitesi A - Blk, 
No. 5/D: 6, Beşiktaş, Istanbul, Turcia şi cu reşedinţa din 
România în judeţul Ilfov, Ştefăneştii de Jos, str. Lacului nr. 
6, bl. Vila F9, posesor âl paşaportului nr. U15130870 
eliberat de către autorităţile turceşti competente din 
Bucureşti la data de 04.10.2017, valabil până la data de 
03.10.2027 şi al permisului de şedere 000048371, 
eliberat de către I.G.I. Ilfov la data de 11.10.2021, cu 
valabilitate până la data de 10.10.2026, având nr. 
personal de identificare în Turcia 49015138988 şi CNP în 
România 7580105470015, începând cu data semnării 
actului constitutiv al Societăţii modificat conform art. 1-11 
din prezenta hotărâre.

Articolul 11 - Numirea în funcţia de administrator al 
Societăţii cu puteri depline a domnului AHMET EMRE 
BOy OKHANLI, cu dublă cetăţenie română şi turcă, 
născut în Ankara, la data de 20.09.1971, cu domiciliul în 
judeţul Ilfov, corn. Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de 
Jos, Str. Soarelui nr. 19, vila N5A1-002, posesor al CI 
seria IF nr. 625908 emisă de SPCLEP Ştefăneştii de Jos, 
la data de 30.08.2018, cu valabilitate până la data de
20.09.2028, având CNP 1710920479995 şi nr. personal 
de identificare în Turcia 48991139712, pentru o perioadă 
de 40 (patruzeci) ani începând cu data semnării actului 
constitutiv al societăţii actualizat conform art. 1-11 din 
prezenta hotărâre, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

Art. 12 - Actul constitu tiv  al soc ie tă ţii LUNA 
INVESTMENT - S.R.L. va fi actualizat în conformitate cu 
cele stipulate în art. 1-11 din prezenta hotărâre şi 
înregistrat la autorităţile române competente.

Orice altă operaţiune nemenţionată în mod expres în 
această Hotărâre, însă necesară ducerii la îndeplinire a 
aceste ia  se consideră a avea acordul expres al 
asociaţilor societăţii LUNA INVESTMENT - S.R.L.

Această Hotărâre a fost încheiată azi, data de
29.11.2022, în 3 (trei) exemplare originale, cu valoare 
juridică, opozabilă terţilor.

(80/7.301.436)

Societatea
BLANK IMOB CONSTRUCT - S.R.L.

NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al 
actului constitutiv al Societăţii Comerciale BLANK IMOB

CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul Şuncuiuş, 
comuna Şuncuiuş, strada Emil Racoviţă nr. 90, judeţul 
Bihor, înregistrată sub nr. J5/2417/2017, identificator unic 
la nivel european ROONRC.J5/2417/2017, cod unic de 
înregistrare 32225893, care a fost înregistrat sub nr. 
117643 din 09.12.2022.

(81/7.298.255)

Societatea CLAR DE LUNA FX - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2/2.12.2022
a asociatului unic al Societăţii 

CLAR DE LUNA FX - S.R.L.
Subsemnatul HELCIU IONUŢ, cetăţean român, 

născut la data de 07.08.1983, în oraşul Odobeşti, judeţul 
Vrancea, cu domiciliul în municipiul laşi, str. Cetăţuia nr.
8 , bl. 764, sc. D, et. 2, ap. 9, judeţul laşi, identificat cu CI 
seria MX nr 098099 eliberată de SPCLEP laşi la data de 
03.08.2012, având CNP 1830807393764, în calitate de 
asociat unic al Societăţii CLAR DE LUNA FX - S.R.L., 
deţinând un număr de 30 părţi sociale, fiecare având o 
valoare nominală de 10 lei şi o valoare totală de 300 lei, 
reprezentând 100% capitalul social, drepturile de vot şi 
de participare la profitul şi pierderile societăţii CLAR DE 
LUNA FX - S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”), 
în conform itate cu d ispoz iţiile  Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare, decid următoarele:

1. Majorarea capitalului social al Societăţii cu valoarea 
de 100 lei, de la 300 lei la valoarea de 400 lei, prin aportul 
propriu, în numerar, al domnului COSTEA ALEXANDRU- 
MARIUS, cetăţean român, născut la data de 01.08.1931 
în municipiul laşi, judeţul laşi, domiciliat în municipiul laşi, 
str. Ciric nr. 36, jud. laşi, identificat cu CI seria MZ nr. 
212431, eliberată de SPCLEP laşi la data de 28.08.2013, 
având CNP 1810801226761, în valoare de 100 lei, 
subscris şi in tegra l vărsat conform  fo ii de 
vărsământ/chitanţei, reprezentând un număr de 10 părţi 
sociale, fiecare cu o valoare de 10 lei. în urma acestei 
operaţiuni COSTEA ALEXANDRU-MARIUS va deveni 
asociat al societăţii.

2. Cesionarea integrală, cu titlu oneros, la valoare lor 
nominală de 10 lei/partea socială, a celor 30 părţi sociale 
deţinute în prezent, ce însumează o valoare totală de 300 
lei, după cum urmează:

- cesiunea unui număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 
100 lei, către cesionarul societatea KANT&MEYER - 
S.R.L., cu sediul social în laşi, strada Ciric nr. 36, 
construcţia C1, judeţul laşi, înregistrată ia Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul laşi sub nr. 
de ordine J22/458/2014, având C.U.I. RO 32932371, 
reprezentată JegaJ prin asociat unic şi administrator 
COSTEA ALEXANDRU-MARIUS, cetăţean român, 
născut la data de 01.08.1981 îh municipiul laşi, judeţul 
laşi, domiciliat în municipiul laşi, str. Ciric nr. 36, jud. laşi, 
identificat cu CI seria MZ nr. 212431, eliberată de 
SPCLEP laşi la data de 28.08.2013, având CNP 
1810801226761;

- cesiunea unui număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de



100 lei, către BUTNICU PETRU, cetăţean român, născut 
la data de 20.04.1982, în mun. laşi, jud. laşi, domiciliat în 
mun. laşi, str. Stejar nr. 60, bl. L5, scara C, et. 1, ap. 6, 
jud. laşi, posesor al CI seria MZ nr. 189596, eliberată 
de SPCLEP laşi, la data de 28.06.2013, CNP 
1820420226704; ’

- cesiunea unui număr de 4 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 
40 lei, către SFEDU PAUl-BOGDAN, cetăţean român, 
născut la data de 29.06.1981, în mun. laşi, jud. laşi, 
domiciliat în mun. laşi, bd. Tudor Vladimirescu nr. 18, bl. 
330, scara A, et. 1, ap. 1, jud. laşi, posesor al CI seria MZ 
nr. 585841, eliberată de SPCLEP laşi, la data de
12.04.2017, CNP 1810629226839;

- cesiunea unui număr de 3 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 
30 lei, către COSTEA MARIA, cetăţean român, născută 
la data de 23.08.1954 în comuna Ciorteşti, judeţul laşi, 
domiciliată în municipiul laşi, str. Ciric nr. 36, jud. laşi, 
identificată cu CI seria MZ nr. 007731, eliberată de 
SPCLEP laşi la data de 06.09.2011, având CNP 
2540823221168;

- cesiunea unui număr de 3 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 
30 lei, către BUTNICU LYÂ, cetăţean român, născută la 
data de 25.05.1947 în municipiui Braşov, domiciliată în 
municipiul laşi, str. Stejar nr. 60, bl. L5, scara C, et. 1, ap. 
6 , jud. laşi, identificată cu CI seria DG nr. 418968, 
e libera tă  la data de 21.03.1998, având CNP 
2470525221152.

3. în urma cesiunii, domnul HELCIU IONUŢ nu va mai 
deţine calitatea de asociat al societăţii CLAR DE LUNA 
F X -S.R.L.

4. Ca urmare a modificărilor intervenite, capitalul 
social subscris şi vărsat al Societăţii CLAR DE LUNA FX 
- S.R.L. va fi în valoare totală de 400 (ei, aport în numerar, 
fiind repartizat în 40 de părţi sociale, fiecare cu o valoare 
nominală de 10 lei, şi va fi atribuit asociaţilor astfel:

-asociatul societatea KANT&MEYER- S.R.L. va avea 
un aport în num erar la capita lu l socia l de 25%, 
reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală de 100 
lei, având o cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 25%;

- asociatul COSTEA ALEXANDRU-MARIUS va avea 
un aport în num erar la capita lu l socia l de 25%, 
reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală de 100 
lei, având o cotă de participare la beneficiile şi pierderile 
Societăţii de 25%;

- asociatul BUTNICU PETRU va avea un aport în 
numerar la capitalul social de 25%, reprezentând un 
număr de 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 
lei/parte socială, în valoare totală de 100 lei, având o cotă 
de participare la beneficiile şi pierderile Societăţii de 25%;

- asociatul SFEDU PAUl-BOGDAN va avea un aport 
în numerar la capitalul social de 10%, reprezentând un 
număr de 4 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 
lei/parte socială, în valoare totală de 40 lei, având o cotă 
de participare la beneficiile şi pierderile Societăţii de 10%;

- asociatul COSTEA MARIA va avea un aport în 
numerar la capitalul social de 7,5%, reprezentând un

număr de 3 părţi sociale, cu o valoare nominală de 
10 lei/parte socială, în valoare totală de 30 lei, având o 
cotă de participare la beneficiile si pierderile Societăţii 
de 7,5%;

- asociatul BUTNICU LYAva avea un aport în numerar 
la capitalul social de 7,5%, reprezentând un număr de 3 
părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte 
socială, în valoare totală de 30 lei, având o cotă de 
participare la beneficiile şi pierderile Societăţii de 7,5%.

5. Cedentul, HELCIU IONUŢ, declară că renunţă la 
dreptul de a pretinde dividendele ne repartizate/ 
neîncasate la data încheierii cesiunii, toate drepturile cu 
privire la repartizarea şi încasarea acestora revenind 
cesionarului începând cu data cesiunii.

6. Revocarea domnului HELCIU IONUŢ din calitatea 
de administrator şi numirea noului administrator al 
Societăţii: SFEDU PAUL-BOGDAN, cetăţean român, 
născut la data de 29.05.1981, în mun. laşi, jud. laşi, 
domiciliat în mun. laşi, bd. Tudor Vladimirescu nr. 18, bl. 
330, scara A, et. 1, ap. 1, jud. laşi, posesor al CI seria MZ 
nr. 585841, eliberată de SPCLEP laşi, la data de
12.04.2017, CNP 1810629226839.

7. Noul administrator al societăţii, SFEDU PAUL- 
BOGDAN, va fi numit pentru o perioadă de 5 ani.

8 . înlocuirea Statutului Societăţii cu un Act Constitutiv 
actualizat corespunzător modificărilor adoptate prin 
prezenta, care se va depune la Registrul Comerţului.

9. Pentru ducerea la îndeplin ire a d ispoziţiilo r 
prezentei decizii a Societăţii CLAR DE LUNA AB - S.R.L. 
şi a o rică ro r alte docum ente necesare înscrie rii 
menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul laşi, se împuterniceşte cu puteri depline de 
reprezentare doamna BEŞLIU NADIA, cetăţean român, 
născută la data de 25.06.1996 în comuna Mileanca, 
judeţul Botoşani, domiciliată în satul Codreni (corn. 
Mileanca), str. Principală nr. 14, jud. Botoşani, identificată 
cu CI seria XT nr. 969151, e liberată de SPCLEP 
Darabani la data de 21.06.2021, având CNP 
2960625075234, pentru ca personal să efectueze toate 
demersurile necesare în scopul menţionat mai sus, să 
depună, să ridice, să semneze toate documentele şi să 
îndeplinească toate ac tiv ită ţile  necesare pentru 
înregistrarea prezentei decizii, să reprezinte societatea în 
faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, 
dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului, 
unităţi bancare, oriunde va fi nevoie, în vederea 
redactării, semnării şi depunerii actelor necesare.

(82/7.303.271) ’

Societatea
ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 17 noiembrie 2022, ora 17.00 
a adunării generale a asociaţilor

ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 - S.R.L.
Adunarea Generală a Asociaţilor („AGA”) din 

ORLANDO IMPORT EXPORT 2001 -S’.R.L. („Societatea”), 
o societate cu răspundere limitată, constituită şi 
funcţionând în conformitate cu legile din Romaniâ, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul



J23/3275/2008, Cod unic de înregistrare (CUI) RO 
6561746, cu sediul social în com. Clinceni, Şos. de 
Centură nr. 5, judeţul Ilfov, având un capital social de 
844.650 lei, divizat în 84.465 de părţi sociale, în valoare 
nominală de câte 10 lei fiecare,

statutar şi legal constituită, întrunită la data de 17 
noiembrie 2022, ora 17.00, la sediul social al Societăţii 
din com. Clinceni, Şos. de Centură nr. 5, judeţul Ilfov, în 
baza (i) Convocatorului trimis de administratorul 
Societăţii, Rosioru Ion, în data de 03 noiembrie 2022 
(„Convocatorul”), (ii) Solicitării de completare a Ordinii de 
zi a AGA, trimisă de asociatul Zamfir Orlando-Gheorghe 
în data de 10 noiembrie 2022 („Solicitarea de 
completare”), (ii) Răspunsului Societăţii la Solicitarea de 
completare a Ordinii de zi, trimis de administratorul 
Societăţii, Rosioru Ion, în data de 15 noiembrie 2022 
(„Răspunsul la Solicitarea de completare”) şi (iv) 
Solicitării de completare a Ordinii de zi a AGEAca urmare 
a Răspunsului la Solicitarea de completare, trimisă de 
asociatul Zamfir Orlando-Gheorghe în data de 16 
noiembrie 2022 („Solicitarea de completare la Răspuns”),

în prezenţa tuturor asociaţilor Societăţii prezenţi, 
respectiv:

1. Rosioru Ion, deţinător a unui număr de 406 părţi 
sociale, reprezentând 0,49% din capitalul social total al 
Societăţii;

2. Gungor Elisabeta, deţinătoare a unui număr de 
42.032 de părţi sociale, reprezentând 49,76% din 
capitalul social total al Societăţii;

3. Zamfir Orlando-Gheorghe, deţinător a unui număr 
de 42.027 de părţi sociale, reprezentând 49,75% din 
capitalul social total al Societăţii,

fiind întrunită majoritatea ceruta de lege şi Actul 
Constitutiv al Societăţii în ceea ce priveşte adoptarea 
Hotărârilor Adunărilor Generale, a hotărât:

1. Se respinge punctul nr. 1 al O rd in ii de zi: 
„Schimbarea administratorului Societăţii, respectiv din 
persoana dlui Rosioru Ion, cetăţean român, născut la 
data de 22 noiembrie 1942 în mun. Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, identificat cu B.l. seria GV nr. 145813, eliberat 
de Secţia 22 Poliţie la data de 26 august 2004, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 62, bloc G 
II 8 , scara A, apartament 1, parter, sectorul 6 , CNP 
1421122400134, în persoana dnei Gungor Elisabeta, de 
cetăţenie română, născută la data de 26.08,1968 în mun. 
Bucureşti, identificată cu CI seria RX nr. 551577, 
eliberată de SPCEP S6 , Biroul nr. 2, la data de 12 august 
2014, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Torcătoarelor nr. 14, 
sectorul 6 , CNP 2680826463044, restul prevederilor 
referitoare la puterile adm inistratorului rămânând 
neschim bate (respectiv puteri dep line, perioadă 
nedeterminată)”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu unanimitate 
(3 din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„împotrivă”) astfel cum rezultă din Procesul Verbal al 
Adunării.

2. Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi: „împuternicirea 
dnei Gungor Elisabeta, de cetăţenie română, născută la 
data de 26.08.1968 în mun. Bucureşti, identificată cu CI 
seria RX nr. 551577, eliberată de SPCEP S6, Biroul nr. 2, 
la data de 12 august 2014, cu domiciliul în Bucureşti, Str.

Torcătoarelor nr. 14, sectorul 6, CNP 2680826463044, 
ca, personal sau prin mandatar, să efectueze toate 
demersurile pentru înregistrarea şi publicitatea prezentei 
hotărâri”, nu a fost supus la vot.

3. Se respinge punctul nr. 3 de pe Ordinea de zi: 
„Având în vedere punctul 1 de pe ordinea de zi astfel cum 
a fost convocată, subsemnatul, Orlando Gheorghe 
Zamfir, susţine menţinerea în funcţia de administrator al 
Societăţii a dlui Rosioru Ion, cetăţean român, născut la 
data de 22 noiembrie 1942 în mun. Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, identificat cu Bl seria GV nr. 145813, eliberată 
de Secţia 22 Poliţie la data de 26 august 2004, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 62, bloc G 
118, scara A, apartament 1, parter, sectorul 6, CNP 
1421122400134, întrucât acesta a acţionat atât ca 
administrator cât şi ca un mediator între ceilalţi doi 
asociaţi (subsemnatul şi dna Gungor Elisabeta), care 
deţinem şi calitatea de Director General respectiv de 
Director Executiv, şi în acest sens a asigurat o cât mai 
bună funcţionare a Societăţii. Doar în cazul în care 
schimbarea administratorului ar surveni ca urmare a 
dorinţei actualului administrator al Societăţii, respectiv I. 
Rosioru ion, propunem aprobarea numirii subsemnatului, 
dl Zamfir Orlando-Gheorghe, cetăţean român, născut la 
data de 06.07.1973 în municipiul Bucureşti, sectorul 6 , cu 
domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, str. Daniel Danielopolu 
nr. 30-34, et. 5, ap. 17m, identificat cu CI seria RK nr. 
873849, eliberată de SPCEP Sector 1, valabilă la data de
03.02.2022, până la data de 03.08.2031, având CNP 
1730706463086, în calitate de administrator al Societăţii 
împreună cu dna Gungor Elisabeta, administratorii 
Societăţii având drept de reprezentare numai împreună 
şi drept de semnătură conjunctă (pentru evitarea oricărui 
dubiu, administratorii nu vor putea reprezenta Societatea 
în mod individual şi nu vor putea semna separat în 
numele şi pe seama Societăţii).

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi deţinând 50,25% din 
capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă din 
procesul-verbal al adunării.

4. Se respinge punctul nr. 4 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea implementării unui mecanism de deadlock 
care să reglementeze funcţionarea Societăţii în situaţia în 
care asociaţii/administratorii nu se înţeleg cu privire la 
încheierea unui anumit act, procedură care să presupună 
numirea unui auditor independent din rândul celor mai 
mari patru firme (Big 4) de audit, care să evalueze dacă 
actul respectiv este în interesul Societăţii, implementarea 
deciziei auditorului independent ftind obligatorie pentru 
asociaţi/administratorii Societăţii”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă" (2 din 3 asociaţi deţinând 50,25% din 
capitalul sociaJ au votat „împotrivă”) asifeJ cum răzuită din 
procesul-verbal al Adunării.

5. Punctul nr. 5 de pe Ordinea de zi: „Prezentarea 
situaţiei bunurilor Societăţii utilizate de către asociaţi, 
inclusiv cârdurile de alimentare, modul de utilizare şi 
actele în baza cărora se realizează actele de utilizare ’a 
bunurilor Societăţii de către asociaţi, în orice calitate şi 
indiferent de scop în ultimii 2 ani, respectiv pentru anii 
2021 2022 şi în prezent” nu a fost supus la vot.



6. Punctul nr. 6 de pe Ordinea de zi: „Discuţie asupra 
situaţiilor financiare anuale pentru anii 2019,2020,2021, 
rapoartele administratorului şi ale auditorului cu privire la 
acestea, precum şi daca recomandările incluse în aceste 
rapoarte, în special cele de audit, au fost implementate la 
nivelul Societăţii, precum şi ce directive/îndrumări sau 
decizii au fost date de către Directorul Executiv al 
Societăţii, dna Gungor Elisabeta, în vederea 
implementării recomandărilor din rapoartele de audit 
respective” nu a fost supus la vot.

7. Se aprobă punctul nr. 7 de pe Ordinea de zi: 
.Aprobarea instituirii unei obligaţii de fidelitate în sarcina 
angajaţilor Societăţii, aplicabilă în raport cu asociaţii 
Gungor Elisabeta şi Zamfir Orlando-Gheorghe, precum şi 
în raport cu orice alte societăţi afiliate acestora, inclusiv 
următoarele: Melissa Food - S.R.L., (CUI 36503194); 
Orlando Fresh Food - S.R.L., (CUI 27363326), în sensul 
că nicîun angajat al Societăţii să nu presteze activităţi şi 
pentru afiliaţi ai Societăţii sau ai asociaţilor Societăţii în 
lipsa unui contract de muncă existent cu celelalte 
societăţi, şi pe viitor afiliaţii Societăţii sau ai asociaţilor 
Societăţii să nu poată încheia contracte de muncă cu 
angajaţii Societăţii fără aprobarea prealabilă a tuturor 
asociaţilor Societăţii.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru”) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

8. Punctul nr. 8 de pe Ordinea de zi: „Aprobarea 
încetării contractului de închiriere/comodat încheiat între 
Societate şi Societatea Merida Foods - S.R.L., (CUI 
32411322), în vederea mutării sediului acestei din urmă 
societăţi de la adresa din comuna Clinceni, Şoseaua de 
Centura nr. 5, judeţul Ilfov” nu a fost supus la vot, urmând 
a fi discutat în Adunarea Generală următoare, ceva fi 
ţinută în data de 07 decembrie 2022, ora 16.00.

9. Se aprobă punctul nr. 9 de pe Ordinea de zi: 
„Prezentarea şi discuţie asupra situaţiei pierderilor 
rezultate din colaborarea cu Exclusive Shipping Services 
- S.R.L. pe parcursul anilor 2021 şi 2022 r un comisionar 
vamal din Constanţa gestionat direct de către asociatul 
Elisabeta Gungor, în calitatea acesteia de Director 
Executiv al Societăţii, precum şi aprobarea demarării 
dem ersurilo r necesare în vederea p regă tirii şi 
implementării până la data de 05.12.2022 a unei 
proceduri de lucru instituită la nivelul Societăţii pentru 
colaborarea cu acest comisionar, procedură ce va fi 
supusă până la data menţionată anterior aprobării 
adunaţii generale a asociaţilor".

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru” ) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

10. Se respinge punctul nr. 10 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea menţinerii procedurii actuale de plăţi, 
respectiv dreptul asociaţilor Gungor Elisabeta şi Zamfir 
Orlando-Gheorghe de a decide numai împreună (pentru 
evitarea oricărui dubiu, nu şi separat) cu privire la plăţile 
ce se efectuează de către Societate şi aprobarea 
informării tuturor departamentelor relevante ale Societăţii 
cu privire la aceasta.”

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

11. Se respinge punctul nr. 11 de pe Ordinea de zi: 
Aprobarea menţinerii dreptului de semnătură conjunctă 
a asociaţilor Gungor Elisabeta şi Zamfir Orlando- 
Gheorghe cu privire la orice plăţi în relaţie cu orice bănci 
la care Societatea are deschise conturi bancare”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

12. Se respinge punctul nr. 12 de pe Ordinea de zi: 
Aprobarea stabilirii unei zile pentru efectuarea plăţilor de 
către asociaţii Gungor Elisabeta şi Zamfir Orlando- 
Gheorghe, conform procedurii de plăţi existentă la nivelul 
Societăţii, astfel cum a fost prevăzută mai sus”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi deţinând 50,25% din 
capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă din 
procesul-verbal al Adunării.

13. Se aprobă Punctul nr. 13 de pe Ordinea de zi: 
„Analiza raportului de audit pregătit de PwC şi transmis 
Societăţii în anul 2022 şi, având în vedere urgenţă pentru 
a evita extinderea prejudiciilor identificate şi chiar a 
posibilităţii creării de noi prejudicii Societăţii, aprobarea 
dem arării dem ersurilo r necesare în vederea 
implementării până la data de 10.12.2022 a măsurilor din 
raportul de audit primit de la PwC, chiar dacă nu s-a primit 
încă versiunea finală”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru” ) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării,

14. Se aprobă punctul nr. 14 de pe Ordinea de zi 
„Discuţie despre motivele pentru care nu s-a achitat 
integral de către Societate onorariul către PwC pentru 
pregătirea raportului de audit indicat mai sus la punctul 
13 şi aprobarea achitării integrale a acestui onorariu până 
la data de 21 .11.2022 şi a transmiterii de îndată ce este 
primit către toţi asociaţii Societăţii a raportului final ce m 
fi primit de la PwC”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru” ) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

15. Se aprobă punctul nr. 15 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea semnării de către Societate a contractului de 
asistenţă juridică cu Albu Legal pentru recuperarea 
prejudiciului produs Societăţii de către dna Andronache 
Cristina, fost contabil al Societăţii”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru”) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

16. Se aproba punctul nr. 16 de pe Ordinea de zi: 
„Prezentarea situaţiei centralizate a tuturor plăţilor 
efectuate de către Societate în ultimii 3 (trei) ani şi a 
actelor din care rezultă aceste plăţi”.



Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru”) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

17. Se aprobă punctul nr. 17 de pe Ordinea de zi: 
„Prezentarea situaţiei centralizate a tuturor alimentarilor 
efectuate la nivelul Societăţii la staţiile Rompetrol în 
cursul anului 2021 şi 2022, precum şi a unei situaţii cu 
privire la cine deţine astfel de cârduri de alimentare la 
staţiile Rompetrol plătite de către Societate, alături de 
procesele-verbale de predare-primire, câte astfel de 
cârduri sunt deţinute de fiecare persoană şi care este 
motivul pentru care au fost primite astfel de cârduri pentru 
fiecare persoană în parte - precum şi 
aprobarea/revocarea în adunarea generală a asociaţilor 
Societăţii a dreptului de a deţine astfel de cârduri”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru") astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

18. Se respinge punctul nr. 18 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea deblocării cârdului de alimentare la staţiile 
Rompetrol al asociatului Zamfir Orlando-Gheorghe”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

19. Se respinge Punctul nr. 19 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea 
pregătirii şi implementării până la data de 10.12.2022 , ia 
nivelul Societăţii, a unei proceduri unitare privind 
semnarea oricăror contracte în numele şi pe seama 
Societăţii, procedură care să presupună obligatoriu 
informarea prealabilă a tuturor asociaţilor Societăţii, 
procedură ce va fi supusă până la data menţionată 
anterior aprobării adunării generale a asociaţilor”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă" (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

20. Se aprobă punctul nr. 20 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea la n ive lu l Socie tă ţii a regulii privind 
interzicerea vânzării de marfă către clienţi, în lipsa unei 
asigurări valabil încheiate de către aceştia.”

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru”) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

21. Punctul nr. 21 de pe Ordinea de zi: „Aprobarea 
demarării demersurilor necesare în vederea pregătirii şi 
implementării până la data de 10 .12 .20 2 2 , la nivelul 
Societăţii, a unei proceduri unitare privind angajarea 
personalului Societăţii, procedură care să presupună 
obligatoriu aprobarea prealabilă a tuturor asociaţilor 
Societăţii, procedură ce va fi supusă până la data 
menţionată anterior aprobării adunării generale a 
asociaţilor" nu a fost supus la vot, urmând a fi discutat în 
Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută în data de 
07 decembrie 2022, ora 16.00.

22. Punctul nr. 22 de pe Ordinea de zi: „Aprobarea 
demarării demersurilor necesare în vederea pregătirii şi 
implementării până la data de 10.12.2022, la nivelul 
Societăţii, a unei proceduri privind acordarea de 
dividende, procedură ce va fi supusă până la data 
menţionată anterior aprobării adunării generale a 
asociaţilor” nu a fost supus la vot, urmând a fi discutat în 
Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută în data de 
07 decembrie 2022, ora 16.00.

23. Punctul nr. 23 de pe Ordinea de zi: „Aprobarea 
menţinerii la nivelul Societăţii a regulii existente de 
informare a tuturor asociaţilor Societăţii, atât prin 
intermediul grupului creat la nivelul aplicaţiei „Whatsapp” 
cât şi pe e-mail" nu a fost supus la vot, urmând a fi 
discutat în Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută 
în data de 07 decembrie 2022, ora 16.00.

24. Punctul nr. 24 de pe Ordinea de zii „Discuţie 
asupra şedinţei cu angajaţii care a avut loc în data de
10.11.2022 şi la care subsemnatul, Orlando Gheorghe 
Zamfir, nu am fost invitat deşi încă deţin funcţia de 
Director General, şi informare despre respectiva şedinţă, 
care a fost scopul, ce s-a aprobat, şi eventual 
aprobarea/revocarea în Adunarea Generală a asociaţilor 
Societăţii aspect ce s-a decis în respectiva şedinţă” nu a 
fost supus la vot, urmând a fi discutat în Adunarea 
Generală următoare, ce va fi ţinută în data de 07 
decembrie 2022 , ora 16.00.

Punctul nr. 25 de pe Ordinea de zi: „Orice alt punct 
care ar putea rezulta din discuţiile purtate în cadrul 
adunării generale a asociaţilor” nu a fost supus la vot, 
urmând a fi discutat în Adunarea Generală următoare, ce 
va fi ţinută în data de 07 decembrie 2022, ora 16.00.

26. Se respinge punctul nr. 26 de pe Ordinea de zi: 
„Aprobarea actualizării actului constitutiv pentru a 
reflecta deciziile aprobate la punctele de mai sus".

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă" {2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă”) astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

27. Se respinge punctul nr. 27 de pe Ordinea de zi: 
„împuternicirea diui Zamfir Orlando-Gheorghe şi a 
Stratulat Albulescu SPARL, societate profesională de 
avocaţi cu răspundere limitată, înregistrată în Baroul 
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Daniel Danielopolu 
nr. 30-32, clădirea One Herăstrău Office, et. 6 , sectorul 1, 
având cod de identificare fiscală R030595610, în 
vederea semnării oricăror documente necesare şi a 
îndep lin irii o rică ro r fo rm a lită ţi necesare pentru 
înregistrarea la Registrul Comerţului a deciziilor aprobate 
la punctele de mai sus”.

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă" {2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul sociai au votat „împotrivă”) asîfeJ cum răzuită 
din procesul-verbal al Adunării.

28. Se aprobă Punctul nr. 28 de pe Ordinea de zi; 
„Numirea în funcţia de administrator şi a dnei Gungor 
Elisabeta - de cetăţenie română, născută la data de
26.08.1968 în mun. Bucureşti, identificată cu CI seria RX 
nr. 551577, eliberată de SPCEP S6, Biroul nr. 2, la data 
de 12 august 2014, cu domiciliul în Bucureşti, Str. 
Torcătoarelor nr. 14, sectorul 6, CNP 2680826463044,



împreună cu dl Rosioru Ion - cetăţean român, născut la 
data de 22 noiembrie 1942 în mun. Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, identificat cu B.l. seria GV nr. 145813, eliberată 
de Secţia 22 Poliţie la data de 26 august 2004, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 62, bloc G 
II 8, scara A, apartament 1, parter, sectorul 6, CNP 
1421122400134, aceştia putând reprezenta Societatea, 
împreună sau separat, restul prevederilor referitoare la 
puterile administratorului rămânând neschimbate 
(respectiv puteri depline, perioada nedeterminată)”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „pentru” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% din 
capitalul social au votat „pentru”) astfel cum rezultă din 
Procesul-verbal al Adunării.

29. Se aprobă punctul nr. 29 de pe Ordinea de zi: 
„Actualizarea Actului Constitutiv şi împuternicirea dnei 
Gungot Elisabeta să semneze şi să depună Actul 
Constitutiv actualizat la Registrul Comerţului".

Decizia de aprobare a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „pentru” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% din 
capitalul social au votat „pentru”) astfel cum rezultă din 
procesul-verbal ai Adunării.

30. Se aprobă punctul nr. 30 de pe Ordinea de zi: 
„Distribuirea de dividende în sumă totală de 500.000 
RON până la sfârşitul anului 2022”.

Decizia de aprobare a fost adoptată cu unanimitate (3 
din 3 asociaţi, deţinând 100% capitalul social, au votat 
„pentru”) astfel cum rezultă din procesul-verbal al 
Adunării.

31. Se respinge punctul nr. 31 de pe Ordinea de zi: 
„Alternativ, la menţinerea dlui Rosioru Ion în calitate de 
administrator unic al Societăţii, în măsura care dl Rosioru 
Ion doreşte aceasta, dl Zamfir Orlando Gheorghe 
propune spre aprobare numirea dlui Zamfir Orlando- 
Gheorghe, în calitate de administrator al Societăţii 
împreună cu dna Gungor Elisabeta (cu datele de 
identificare de mai sus) şi dl Rosioru Ion, administratorii 
Societăţii având drept de reprezentare şi semnătură 
numai împreună toţi cei trei administratori (pentru 
evitarea oricărui dubiu, administratorii nu vor putea 
reprezenta Societatea în mod individual sau câte doi şi 
nu vor putea semna separat sau câte doi în numele şi pe 
seama Societăţii)” .

Decizia de respingere a fost adoptată cu majoritatea 
voturilor „împotrivă” (2 din 3 asociaţi, deţinând 50,25% 
din capitalul social au votat „împotrivă") astfel cum rezultă 
din procesul-verbal al Adunării.

32. Punctul nr. 32 de pe Ordinea de zi: „Având în 
vedere că s-a indicat că se vor strânge documente nu 
pentru anii 2021 şi 2022 solicitaţi de către dl Zamfir 
Orlando Gheorghe prin no tificarea din data de
10.11.2021 , ci pentru ultimii 10 ani, solicităm discuţie cu 
privire la ce resurse se vor folosi în acest demers, având 
în vedere câ în departamentul de contabilitate al 
Societăţii există un minim de personal, de 2 persoane, 
care trebuie să facă faţă activităţilor zilnice, sau se va 
externaliza, în acest din urmă caz s-ar implica costuri 
suplimentare şi nejustificate pentru Societate. Ori dacă 
nu cumva această „extindere” a cercetării s-a propus 
tocmai pentru a tergiversa şi lungi nejustificat momentul 
punerii la dispoziţia dlui Zamfir Orlando Gheorghe a

documentelor solicitate” nu a fost supus la vot, urmând a 
fi discutat în Adunarea Generală următoare, ce va fi 
ţinută în data de 07 decembrie 2022, ora 16.00.

33. Punctul nr. 33 de pe Ordinea de zi: „Discuţie cu 
privite: la faptul că rapoartele de audit anuale împreună 
cu recomandările au fost transmise an de an pe adresa 
secretariatului Societăţii, nu şi dlui Zamfir Orlando 
Gheorghe (printre altele dezvăluind şi informaţii 
confidenţiale unei persoane care nu ar trebui să aibă 
acces la astfel de informaţii). Aceste rapoarte, pe anii 
2017-2021, s-au primit de către dl Zamfir Orlando 
Gheorghe abia pe data de 10.11.2022 şi nu de la 
Societate sau administratorul Societăţii, care are această 
obligaţie legală odată cu transmiterea spre aprobare a 
situaţiilor financiare respective, ci doar după solicitarea 
scrisă adresată de către dl Zamfir Orlando Gheorghe 
direct auditorului pe data de 07.11.2022, mai puţin 
recomandările din 2017 cu privire la care auditorul 
Societăţii a susţinut că „au fost arhivate pe alt server” nu 
a fost supus la vot, urmând a fi discutat în Adunarea 
Generală următoare, ce va fi ţinută în data de 7 
decembrie 2022 , ora 16.00.

34. Punctul nr. 34 de pe Ordinea de zi: „Discuţie cu 
privire la faptul că accesul dlui Zamfir Orlando Gheorghe 
la informaţiile solicitate prin notificarea din data de
10 .11.2022 şi în general la toate informaţiile despre 
Societate, în ca lita te de D irector General, a fost 
întotdeauna limitat, dovadă fiind şi faptul că până în anul 
2018, dreptul de semnătură în numele Societăţii la 
băncile Unicredit, Raiffeisen şi Banca Transilvania a 
aparţinut exclusiv dnei Gungor Elisabeta, iar abia din anul 
2018, după discuţii îndelungi şi contradictorii s-a reuşit 
trecerea la semnătură conjunctă a dlui Zamfir Orlando 
Gheorghe împreună cu dna Gungor Etisabeta” nu a fost 
supus !a vot, urmând a fi discutat în Adunarea Generală 
următoare, ceva fi ţinută în data de 7 decembrie 2022, 
ora 16.00.

35. Punctul nr. 35 de pe Ordinea de zi: „Discuţie 
asupra legitimităţii şi contractului de muncă încheiat între 
Societate şi dl Gungor Mehmeţ, soţul Asociatei Gungor 
Elisabeta, contract de muncă încheiat fără ca dl Gungor 
Mehmet să presteze ceva în temeiul acestui contract de 
muncă sau să aibă vreo implicare reală sau prezenţă la 
locul de muncă, contract de muncă care a fost în mod 
deliberat „ascuns” ca şi informaţie faţă de dl Zamfir 
Orlando Gheorghe, deşi deseori acesta din urmă a 
so lic ita t S oc ie tă ţii şi ce lor responsabili această 
informaţie" nu a fost supus la vot, urmând a fi discutat în 
Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută în data de 
7 decembrie 2022, ora 16.00.

36. Punctul nr. 36 de pe Ordinea de zi: „Discuţie 
asupra gestionării defectuoase de către Societate a 
contractelor încheiate de Societate cu Societatea Ruyam 
din Turcia - în sensul că deşi în contracte erau prevăzute 
anumite condiţii de calitate, termen de livrare sau preţ 
etc., acestea erau de cele mai multe ori nerespectate fără 
nicio sancţiune faţă de societatea Ruyam din Turcia, cu 
îngăduinţa dnei Gungor Elisabeta - în special în ceea ce 
priveşte contractele de smochine. Discuţie cu privire la 
interesele personale şi contrare Societăţii ale Asociatei 
Gungor Elisabeta în menţinerea acestei relaţii



iurcia, in ciuaa Tapiuiui ca exisiau merie muu mai vo i, urmana a ti

profitabile pentru Societate la acel moment. Unul dintre următoare, ce va fi
exemplele în acest sens este faptul că la ultima achiziţie ora 16.00. 
de smochine de la această societate din Turcia, din 39. Punctul nr. 
cauza calităţii proaste s-au închis contractele Societăţii asupra faptului c
cu unele magazine de retail şi s-a provocat Societăăii un Gheorghe a avut o
prejudiciu de peste 200.000 USD. Acest exemplu de pentru a demonsl 
pierdere reprezintă cea mai mare pierdere înregistrată de îmbunătăţii foarte 
Societate în departamentul de achiziţii. Discuţie cu privire concentrare pe act
la faptul că în condiţiile în care dl Zamfir Orlando îmbunătăţirea situ;
Gheorghe a renunţat (fără pretenţii financiare) la con?tanta a c° m€
jumătatea deţinută în această Societate Ruyam din urmărirea cursului \ 
Turcia pentru ca Societatea să nu mai continue relaţiile î713^1. ranzac,l0n  ̂
comerciale cu Firma Ruyam din Turcia şi, cu toate im*:) ica r3  'n urrTL<= 
acestea, Societatea, sub controlul dnei Gungor Elisabeta '
a continuat relaţiile comerciale păguboase cu Societatea Qheorahe ca urma 
Ruyam din Turcia” nu a fost supus la vot, urmând a fi din ODOzitia constar 
discutat în Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută fost SUpyS |a V0( 
în data de 07 decembrie 2022, ora 16.00. Generală următc

37. Punctul nr. 37 de pe Ordinea de zi: „Discuţie decembrie 2022 oi
asupra faptului că, începând cu anul 2012 dl Zamfir 40 Punctul nr 
Orlando Gheorghe a depus multă muncă de convingere asupra faptului că 1

în relaţia cu ceilalţi Asociaţi şi cu administratorul Societăţii fost dintotdeauna d
şi cu personalul şi colaboratorii Societăţii pentru a pentru Societate si
remedia deficienţele şi neregulile identificate în Societate gestionarea condui
şi pentru a încerca să se facă schimbări în bine, de alternativ câte un £
exemplu ca plăţile să se facă numai prin bancă, să nu mai gestionarea de fie
existe plăţi în numerar, care ar expune nejustificat Gheorghe şi Gungc
Societatea, s-a cerut un control mult mai riguros cu privire care nu ar mai fi im
la contractele de achiziţii şi cu privire la departamentul de la îmbunătăţirea re;
logistică" nu a fost supus la vot, urmând a fi discutat în vot, urmând a fi
Adunarea Generală următoare, ce va fi ţinută în data de următoare, ce va fi
7 decembrie 2022, ora 16.00. ora 16.00.

38. Cu privire la punctul nr. 38 de pe Ordinea de zi: 41. Se aprob;
„Discuţie cu privire la faptul că relaţia cu departamentul ORDINEA DE ZI: 
de contabilitate a aparţinut dintotdeauna Asociatei urmează a fi ţinut; 
Gungor Elisabeta, iar nu dlui Zamfir Orlando Gheorghe, 16.00, ocazie cu c 
şi că în anul 2022  s-a descoperit un prejudiciu de rămase în discuţie 
aproximativ 4 milioane RON, pe ultimii 4 ani, din care Decizia de aprol 
pentru anii 2020-2021 există un raportul scris pregătit de din 3 asociaţi, deţi 
către PwC, prejudiciu adus Societăţii de către fosta „pentru") astfel c 
contabilă . Dl Zam fir O rlando Gheorghe so lic ită  Adunării, 
efectuarea unei analize asupra impactului financiar al (83/7.303.767)
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u iscu ia i m Adunarea vjeneraia 
ţinută în data de 7 decembrie 2022,

39 de pe Ordinea de zi: „Discuţie 
în anul 2018 dl Zamfir Orlando

mplicare majoră în Societate, tocmai 
a că rezultatele Societăţii se pot 
mult, prin anumite schimbări şi o 
ităţile cheie din Societate cum ar fi: 
ţiei produselor nelivrate, urmărirea 
izilor, a rapoarte lor de vânzare, 
ilutar, având în vedere sumele foarte 
e, concentrare pe logistică etc., 
căreia s-a înregistrat o creştere 
ilui Societăţii, dar în urma căreia s-a 
inătate a Asociatului Zamfir Orlando 
s a conflictelor nenumărate izvorâte 
ă a Asociatei Gungor Elisabeta” nu a 
urmând a fi discutat în Adunarea 
ire , ce va fi tinută în data de 7 
i 16.00.
40 de pe Ordinea de zi: „Discuţie 
sociatul Zamfir Orlando Gheorghe a 
spus să se găsească soluţii benefice 
că de-a lungul timpului a propus: fie 
erii de către fiecare Asociat în parte 
i, fie împărţirea Societăţii în două şi 
are dintre Asociaţii Zamfir Orlando 
Elisabeta, şi în general, orice soluţie 

Jicat discuţii între Asociaţi şi ar fi dus 
uitatelor Societăţii" nu a fost supus la 
d iscutat în Adunarea Generală 
ţinuta în data de 7 decembrie 2022,

PUNCTUL SUPLIMENTAR PE 
Convocarea Adunării Generale ce 
în data de 7 decembrie 2022, ora 

ire vor fi puse în discuţie punctele 
î această adunare", 
are a fost adoptată cu unanimitate (3 
and 100% capitalul social, au votat 
m rezultă din procesul-verbal al
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