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PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 18 martie 2011

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Societatea Comercială
AGROVEZOO - S.R.L., satul Surcea
comuna Zabala, județul Covasna

Declar că nu am mai vândut sau am donat niciunei
persoane fizice sau juridice părțile sociale ce fac obiectul
prezentului act adițional.
Subsemnatul cesionar preiau de la subsemnatul

ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al Societății Comerciale
AGROVEZOO SRL
Subsemnatul Jakab Emeric, născut la data de
9.07.1937 în localitatea Cătălina, județul Covasna,
domiciliat în comuna Cătălina, nr. 290, județul Covasna,
legitimat cu carte de identitate seria KV nr. 233921
eliberat de Poliția orașului Tg. Secuiesc la data de
1.07.2010, CNP 1370709142057, asociat cedent al SC
AGROVEZOO SRL, din satul Surcea, comuna Zabala,
nr. F.N., cod poștal 527192, cu număr de ordine la
Registrul Comerțului J/14/42/2002, prin prezent act
adițional cedez 50 părți sociale a 10 lei RON fiecare în
valoare de 500 lei, cesionarului Darvas Koppany Fulop,
cetățean român, născut la data de 24.08.1985 în mun.
Târgu Secuiesc, județul Covasna, domiciliat în orașul
Covasna, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, legitimat cu CI
seria KV nr. 214866 eliberat de SPCLEP Covasna la data
de 13.08.2009, CNP 1850824141811.
Subsemnatul cedent declar că am primit de la
cesionar contravaloarea părților sociale cesionate și nu
mai am niciun fel de pretenții bănești sau de altă natură
atât față de cesionar cât și față de societatea comercială
susmenționată, în legătură cu această cesiune.

cedent 50 părți sociale a 10 lei fiecare în valoare totală de
500 lei RON.
În condițiile mai sus arătate am achitat contravaloarea
lor devenind asociat unic al Societății Comerciale
AGROVEZOO SRL al cărei act constitutiv mi-l însușesc.
Ca urmare a celor de mai sus, capitalul social total de
500 lei, împărțit în 50 părți sociale a 10 lei fiecare va fi
deținut de Darvas Koppany Fulop. Restul prevederilor
actului constitutiv rămân nemodificate. Prezentul act
adițional modifică actul constitutiv și face parte integrantă
din acesta.
Se revocă din funcția de administrator dl Jakab
Emeric, născut la data de 9.07.1937 în localitatea
Cătălina, județul Covasna, domiciliat în comuna Cătălina
nr. 290, județul Covasna, legitimat cu carte de identitate
seria KV nr. 233921 eliberat de Poliția orașului Târgu
Secuiesc la data de 1.07.2010, CNP 1370709142057 de
la data de 2.03.2011 și se numește în funcția de
administrator dl Darvas Koppany Fulop, născut la data
de 24.08.1985 în mun. Târgu Secuiesc, județul Covasna,
domiciliat în orașul Covasna, Str. 1 Decembrie 1918
nr. 35, legitimat cu CI seria KV nr. 214866 eliberat de
SPCLEP Covasna la data de 13.08.2009, CNP

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 918/18.III.2011

1850824141811, care va administra societatea cu puteri
depline și pe termen nedeterminat.
Prezentul act adițional a fost tehnoredactat la sediul
societății fiind înregistrat sub numărul 5/2.03.2011,
dobândind data certă prin depunere la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.
(1/2.004.769)
Societatea Comercială
COVASNALOG - S.R.L., Covasna
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. COVASNALOG SRL,
înmatriculată cu nr. J14/369/2008,
cod unic de înregistrare 24127231
Prin prezentul act subsemnata Kern Karin Barbel,
cetățean german, legitimată cu cartea de identitate seria
nr. 907225320, eliberată de autoritățile germane cu
valabilitate până la 6.02.2015, născută la data de
29.11.1965, în Marktredwitz, Germania, domiciliată în
63762 Grossostheim, str. Josef-Koch nr. 7, Germania
Federală, în calitate de asociat unic la S.C.
COVASNALOG SRL, cu sediul în loc. Covasna,
Str. Gării, F.N., județ Covasna, cu număr de ordine în
Registrul Comerțului J14/369/2008, CUI 24127231,
reprezentată prin Kern Michael Helmut, cetățean
german, legitimat cu cartea de identitate seria nr.
9072239877, eliberată de autoritățile germane cu
valabilitate până la 2.12.2013, prin procura specială nr.
340/22.02.2011, aduc următoarele modificări actului
constitutiv al societății.
1. Subsemnata Kern Karin Barbel cedez, la valoarea
lor nominală, cele 70 părți sociale în valoare totală de
700.000 RON pe care le dețin în soicetate cesionarului
Kern Michael Helmut, cetățean german, legitimat cu
cartea de identitate seria nr. 9072239877, eliberată de
autoritățile germane cu valabilitate până la 2.12.2013,
născut la data de 14.05.1963, în loc. Hof, Germania, cu
domiciliul în 63762 Grossostheim, str. Josef-Koch nr. 7,
Germania Federală.
Consecutiv acestei cesiuni calitatea mea de asociat
unic la societatea S.C. COVASNALOG SRL încetează.
Subsemnatul cedent declar că am primit de la
cesionar contravaloarea părților sociale cesionate și nu
mai am niciun fel de pretenție bănească sau de altă
natură atât față de cesionar cât și față de societatea
comercială susmenționată. Declar că societatea e liberă
de sarcini sau procese și nu am mai vândut sau donat

niciunei persoane fizice sau juridice părțile sociale ce fac
obiectul prezentului act adițional.
Subsemnatul cesionar preiau de la susnumitul cedent
cele 70 părți sociale, la valoarea lor nominală, în valoare
totală de 700,00 RON, devenind asociat unic al S.C.
COVASNALOG SRL.
2. Se revocă din funcția de administrator subsemnata
Kern Karin Barbel și se numește în funcția de
administrator cu puteri depline subsemnatul Kern
Michael Helmut pe perioadă nelimitată.
Prezentul act adițional modifică și completează actul
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
Actul adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare
originale astăzi, 28.02.2011, înregistrat în registrul
societății sub nr. 1 din data de 28.02.2011.
Actul va dobândi dată certă odată cu înregistrarea lui
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Covasna.
Prezentul act a fost tradus de către Szilagyi Emma,
cunoscător al limbii germane, cetățean român, CNP
2700422140329, legitimată cu cartea de identitate seria
KV nr. 127063 eliberată de Oraș Covasna la data de
15.07.2004.
(2/2.004.770)
Societatea Comercială
PROFI CASA - S.R.L., Sfântu Gheorghe
județul Covasna
CONTRACT DE CESIUNE
ȘI
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. PROFI CASA S.R.L.
și la actele adiționale ulterioare, sediul: Sfântu
Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 4, ap. 2, județul
Covasna, nr. înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna:
J14/471/2008, CUI 22281225
Subsemnata Botos Ivanka, cetățean croat,
cunoscătoare de limbă maghiară, născută la data de
18.01.1967, în localitatea Posavska, BosniaHerțegovina, domiciliată în localitatea Donji Andrijevici,
str. Brace Radic nr. 36, identificată prin pașaport seria
HRV nr. 002002904/2004, eliberat de GK/PECUH, CNP
102922780, în calitate de cedentă, în calitate de asociat
unic și administrator în S.C. PROFI CASA S.R.L., cu
sediul în Sfântu Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 4, ap. 2,
județul Covasna, având număr de înregistrare la Oficiul
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Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna
sub nr. J14/471/2007, CUI 22281225, și
Subsemnata Soos-Gyorffy Ildiko, cetățean român,
născută la data de 7.04.1967, în comuna Miercurea
Nirajului, județul Mureș, domiciliată în Miercurea-Ciuc,
str. Bolyai Janos nr. 13A, județul Harghita, identificată
prin carte de identitate seria HR nr. 155472/2004,
eliberată de Mun. Miercurea-Ciuc, în calitate de
cesionară, încheiem prezentul contract de cesiune în
următoarele condiții:
I. Cu privire la cesiunea de părți sociale
Subsemnata cedentă, în calitate de asociat unic și
administrator în S.C. PROFI CASA S.R.L., cu sediul în
Sfântu Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 4, ap. 2, județul
Covasna, având număr de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna
sub nr. J14/471/2007, CUI 22281225, cedez cesionarei
de mai sus un număr de 240 părți sociale, în valoare de
10 lei fiecare, în valoare totală de 2.400 lei, din totalul de
480 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, în valoare
totală de 4.800 lei, ce dețin în societatea comercială de
mai sus.
Declar că am primit de la cesionară întreaga valoare
ce reprezintă părțile sociale transmise prin acest act,
ceea ce recunosc prin însăși semnarea acestui înscris și
ca urmare între noi nu mai există niciun fel de pretenții
bănești.
La data încheierii prezentului act, S.C. PROFI CASA
S.R.L. nu se află în procedura de reorganizare judiciară
sau faliment și nici în curs de dizolvare.
Cedarea se face la valoarea nominală a părților
sociale transmise, respectiv 2.400 lei. Subsemnata
cesionară am preluat prin cesiune cele 240 părți sociale
în valoare de 10 lei fiecare, cu valoarea totală de 2.400
lei, la modul arătat mai sus.
Declar că am cunoștință de prevederile actelor
constitutive ale societății, cu care sunt de acord și mi s-au
predat de către cedentă toate actele aparținând
societății. Totodată, declar că am luat cunoștință de
situația financiar-contabilă a societății, cu care sunt de
acord și cunosc faptul că societatea nu figurează cu
niciun fel de datorii bugetare, până la data semnării
prezentului contract de cesiune.
II. Urmare cesiunii de părți sociale, subsemnatele
Botos Ivanka și Soos-Gyorffy Ildiko devenim cu data
autentificării prezentului act asociați în S.C. „PROFI
CASA” S.R.L., aportul nostru la capitalul social fiind de
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480 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 4.800
lei, repartizat între asociați astfel:
- Botos Ivanka - un număr de 240 părți sociale a câte
10 lei fiecare, în valoare totală de 2.400 lei, având o cotă
de participare de 50 % la beneficiile și pierderile
societății;
- Soos-Gyorffy Ildiko - un număr de 240 părți sociale a
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 2.400 lei, având o
cotă de participare de 50 % la beneficiile și pierderile
societății.
III. Alte modificări aduse actelor constitutive ale
societății:
Subsemnatele asociate am hotărât modificarea
actelor constitutive ale societății, după cum urmează:
1. Cu privire la sediul societății:
Am hotărât schimbarea acestuia din Sfântul
Gheorghe, str. Jozsef Attila nr. 4, ap. 2, județul Covasna,
în Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 116A, județul
Harghita.
2. Cu privire la obiectul de activitate desfășurat de
către societate.
Am hotărât completarea obiectului de activitate
desfășurat de către societate conform actualizării
Clasificării Activităților din Economia Națională C.A.E.N., conform Ordinului nr. 337/2007 al Președintelui
Institutului Național de Statistică, cu următoarele
activități:
3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
3. Cu privire la administrarea și reprezentarea
societății:
A. Se revocă din funcția de administrator doamna
Botos Ivanka.
B. Administrarea și reprezentarea curentă a societății
va fi exercitată de către asociatul Soos-Gyorffy Ildiko,
cetățean român, născută la data de 7.04.1967, în
comuna Miercurea Nirajului, județul Mureș, domiciliată în
Miercurea-Ciuc, str. Bolyai Janos nr. 13A, județul
Harghita, identificată prin carte de identitate seria HR nr.
155472/2004, eliberată de Mun. Miercurea-Ciuc.
Administrarea societății va fi exercitată de
administrator, acesta putând încheia, semna și procura
documente bancare, acte de vânzare-cumpărare, bilanț
contabil, acte de înstrăinare patrimoniu, tranzacții.
Subsemnatele părți semnatare ale acestui act avem
cunoștință de obligația prezentării la Oficiul Registrului
Comerțului, în vederea efectuării mențiunilor, urmare
schimbărilor produse prin actul de cesiune.
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Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
constitutive ale societății pe care le modifică în mod
corespunzător. Celelalte prevederi ale actelor
constitutive rămân neschimbate.
Actul a fost redactat, dactilografiat și autentificat la
Biroul notarial în 4 exemplare, azi, data autentificării.
(3/2.004.771)
Societatea Comercială
TOTAL PACK SOLUTIONS - S.R.L.
satul Ștefăneștii de Jos
comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
HOTĂRÂREA NR. 1
din 28.02.2011,
a adunării generale a asociaților SC TOTAL
PACK SOLUTIONS SRL, J23/1862/2009,
CUI 25890141, com. Ștefăneștii de Jos,
strada Linia de Centură nr. 2, tarlaua 41,
parcela 348/1/8C1, județul Ilfov
Subsemnații și subscrisa:
Ionescu Mihai Dan, domiciliat în București, sector 6,
Str. Răsăritului nr. 2, bl. M9, scara 1, et. 8, ap. 51, născut
la data de 14.07.1967 în mun. București, sect. 3,
identificat cu CI seria RT, nr. 232714, eliberată la data de
17.06.2002 de către SP 21, CNP 1670714461531,
Ionescu Laura, născută la data de 5.07.1972, în mun.
București, sect. 2, domiciliată în mun. București, sect. 3,
str. Panait Cerna nr. 2, bloc M53, sc. 2, ap. 28, identificată
cu CI seria RT nr. 750717, eliberată de SPCEP S3 biroul
nr. 2 la data de 1.04.2010, având CNP 2720705423010,
și SC EUROCORP SALES & MARKETING SRL, cu
sediul în București, Piața Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sc. 3, etaj
6, ap. 74, sect. 3, înmatriculată sub nr. J40/11521/2009,
având CUI 26289337, reprezentată legal de domnii
Odagiu Emanul și Ene Bogdan, ambii în calitate de
administratori, toți în calitate de asociați ai SC TOTAL
PACK SOLUTIONS SRL, astăzi, data prezentei, am
hotărât următoarele:
1. Cooptarea în cadrul societății a unor noi asociați
respectiv a domnului Orban Marius, născut la data de
28.12.1976 în mun. București, sect. 2, domiciliat în sat
Moara Vlăsiei, comuna Moara Vlăsiei, jud. Ilfov,
identificat cu CI seria IF număr 157629 eliberată de
SPCLEP Otopeni la data de 10.08.2007, având CNP
1761228434522, și a SC GERONIMO INTERNATIONAL
SRL, cu sediul în sat Dridu, com. Dridu, jud. Ialomița,
înmatriculată sub nr. J21/310/2010, având CUI

27309645, reprezentată legal de domnul Mihalache
Marian în calitate de administrator.
2. Majorarea capitalului social cu 100 lei prin aport în
bani adus de către noii asociați.
3. Capitalul social al SC TOTAL PACK SOLUTIONS
SRL ca urmare a majorării acestuia prin aport în bani, va
fi de 5.100 lei, iar structura societății va fi următoarea:
- Ionescu Mihai Dan - 125 părți sociale, în valoare
nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 1.250 lei,
reprezentând 24,51 % din cota de participare la beneficii
și pierderi a societății;
- Ionescu Laura - 125 părți sociale, în valoare
nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 1.250 lei,
reprezentând 24,51 % din cota de participare la beneficii
și pierderi a societății;
- SC EUROCORP SALES & MARKETING SRL - 250
părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și o
valoare totală de 2.500 lei, reprezentând 49,02 % din
cota de participare la beneficii și pierderi a societății;
- dl Orban Marius - 5 părți sociale, în valoare nominală
de 10 lei fiecare și o valoare totală de 50 lei, reprezentând
0,98 % din cota de participare la beneficii și pierderi a
societății.
- SC GERONIMO INTERNATIONAL SRL - 5 părți
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare
totală de 50 lei, reprezentând 0,98 % din cota de
participare la beneficii și pierderi a societății.
(4/1.998.265)
Societatea Comercială
TOTAL PACK SOLUTIONS - S.R.L.
satul Ștefăneștii de Jos
comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Societății Comerciale TOTAL PACK SOLUTIONS S.R.L.,
cu sediul în sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de
Jos, județ Ilfov, strada Linia de Centură nr. 2, tarlaua 41,
parcela 348/1/8,C1, înregistrată sub nr. J23/1862/2009,
cod unic de înregistrare 25890141, care a fost înregistrat
sub nr. 9769 din 3.03.2011.
(5/1.998.266)
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MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
TABEL
cu societățile comerciale dizolvate de către Tribunalul Bihor, în baza art. 237 alin. 1 lit. b)
din Legea nr. 31/1990
Nr.
crt.

Firmă/Forma juridică/Sediu

C.U.I.

ROMCONSTRUCȚIA S.R.L., satul Fughiu nr. 210,
com. Oșorhei
IVANESTII PRODIMPEX S.R.L., satul Gheghie nr. 62,
2.
com. Aușeu
1.

3. IMPLESO S.R.L., Oradea, str. Ioan Ciordas nr. 11A

Sentința Comercială

Nr. dosar

4538461

959/COM/2.12.2010

10180/111/2010

98236

974/COM/7.12.2010

10175/111/2010

2719852

994/COM/9.12.2010

10168/111/2010

CIPOLLINO - COM S.R.L., Oradea, bd. Dacia nr. 54,
bl. U4, ap. 45
BRITIM DOCTOR MOTOR S.R.L., Aleșd, str. Gen.
5.
Jozsef Bem nr. 2
MALIA PLAST S.R.L., Oradea, str. D. Cantemir nr. 45,
6.
bl. U45, ap. 11, cam. 2

47895

944/COM/30.11.2010

10166/111/2010

17558134

877/COM/16.11.2010

8136/111/2010

17615663

957/COM/30.11.2010

8154/111/2010

7. VELOCE S.R.L., Oradea, Str. Nistrului nr. 37

17615680

68/I/COM/24.11.2010

8151/111/2010

17640900

62/I/COM/10.11.2010

8147/111/2010

17640837

954/COM/30.11.2010

8146/111/2010

17668072

953/COM/30.11.2010

8258/111/2010

17732507

69/I/COM/24.11.2010

8264/111/2010

17743646

879/COM/16.11.2010

8550/111/2010

17743662

44/I/COM/26.10.2010

8549/111/2010

17780083

63/I/COM/10.11.2010

8563/111/2010

15. LEUL GREU S.R.L., satul Borș nr. 120, com. Borș

17801925

901/COM/23.11.2010

8561/111/2010

16. PRAETOBECEBE S.R.L., Săcueni, Str. 9 Mai nr. 16

17836362

70/I/COM/24.11.2010

8558/111/2010

17854156

955/COM/30.11.2010

8570/111/2010

17854342

71/I/COM/24.11.2010

8571/111/2010

17882180 956/COM/230.11.2010

8566/111/2010

17937359

83/I/COM/8.12.2010

9151/111/2010

17958459

960/COM/2.12.2010

9150/111/2010

17997016

977/COM/7.12.2010

9141/111/2010

4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

17.

SALARIA S.R.L., satul Hidișelu de Sus nr. 18,
com. Hidișelu de Sus
NORD INVESTIGAȚII S.R.L., Oradea, Str. Sucevei
nr. 69, ap. 7
BELGACRIS S.R.L., str. Iancu de Hunedoara nr. 6,
cam. 2
CASA BOBSE S.R.L., satul Tășnad nr. 376,
com. Drăgești
FLORIO STAR S.R.L., satul Munteni nr. 159,
com. Bulz
PETIUS CONSTRUCT S.R.L., Marghita, str. Crișan
nr. 7A
GACSADI CONST S.R.L., Valea lui Mihai,
Str. Breslelor nr. 43

ADAMELO TRANSPORT
Str. Brașovului nr. 29

S.R.L.,

Oradea,

18. ALPSERV S.R.L., Oradea, Str. Mioriței nr. 32, ap. 1
GIANDOMENICO S.R.L., satul Meziad nr. 83,
com. Remetea
NORHARD S.R.L., Oradea, str. Arany Janos nr. 1,
20.
ap. 10/A
SIMON & CHRISTINE S.R.L., Oradea, Str. Oneștilor
21.
nr. 98, bl. P53, ap. 11
LUGAFLOR PREST COM S.R.L., Aleșd, cart. Șoimul,
22.
bl. R5, ap. 2
19.

(6/2.004.944)
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Societatea Comercială
INDCO SAN - S.R.L., satul Preluca
comuna Pângărați, județul Neamț
ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. INDCO SAN - S.R.L.
Subsemnații Crețu V. Vasile și Crețu G. Doina, în
calitate de asociați, în cadrul S.C. INDCO SAN - S.R.L.,
cu sediul în satul Preluca, comuna Pângărați, județul
Neamț, număr de ordine la Registrul Comerțului de pe
lângă Tribunalul Neamț J 27/471/14.06.1995, C.U.I.
7421120, prin prezentul, am hotărât următoarele:
1. se dispune dizolvarea societății conform art. 235 din
Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările
ulterioare.
Redactat în patru exemplare, astăzi, 4.03.2011,
înregistrat sub numărul 341.
(7/2.005.013)
Societatea Comercială
NORDTRANS - S.R.L., Ruseni, județul Neamț
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMȚ

DOSAR NR. 6751/2011

DIRECTORUL
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 6751 din 7.03.2011,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea NORDTRANS - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei NORDTRANS - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus-menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 9 martie 2011.
(8/2.005.014)
Societatea Comercială
CROWN INTERNATIONAL - S.R.L.
Piatra-Neamț, județul Neamț

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17161893
ROMÂNIA
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 27/166/2005

REZOLUȚIA NR. 1760/9.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 9 martie 2011
Director la Oficiul
Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Neamț
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț

MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMȚ

- Doina Popescu

DOSAR NR. 6789/2011
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 5620828
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 27/751/1994

- Ana Natea

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
NORDTRANS - S.R.L., cu sediul ales în Ruseni, prin care
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
privind radierea firmei NORDTRANS - S.R.L., cod unic
de înregistrare 17161893, număr de ordine în registrul
comerțului: J 27/166/2005.

REZOLUȚIA NR. 1761/9.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 9 martie 2011
Director la Oficiul
Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Neamț
- Doina Popescu
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Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț

- Adriana Roxana
Popescu

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
CROWN INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul ales în
Piatra-Neamț, str. Orhei nr. 4, bl. T1, sc. A, et. 4, ap. 48,
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
mențiunii privind radierea CROWN INTERNATIONAL S.R.L., cod unic de înregistrare 5620828, număr de
ordine în registrul comerțului: J 27/751/1994.
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ap. 15, înregistrată la reg. com. cu nr. J 27/722/9.10.2009,
CUI 26090040, am hotărât dizolvarea societății conform
art. 227 alin. 1, lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Menționez că societatea nu are niciun fel de datorii și
nici active mobiliare sau imobiliare.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii,
împuternicesc pe Surdu Gheorghe, posesor al C.I. seria
NT nr. 118777 emisă de Poliția Piatra-Neamț la data de
26.04.2002.
(10/2.005.016)
Societatea Comercială
METEX - S.A., Roman, județul Neamț

DIRECTORUL
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 6789 din 7.03.2011,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea CROWN
INTERNATIONAL - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, directorul,
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei CROWN INTERNATIONAL - S.R.L., cu datele de
identificare mai sus-menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Neamț, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 9 martie 2011.
(9/2.005.015)
Societatea Comercială
AURORA MARKETING - S.R.L., Piatra-Neamț
județul Neamț
DECIZIA NR. 15
din data de 18.02.2011
Subsemnata Surdu Ana Maria, în calitate asociat unic
la S.C. AURORA MARKETING - S.R.L., cu sediul în
Piatra-Neamț, str. Pictor N. Grigorescu nr. 4, bl. G8, sc. A,

HOTĂRÂREA NR. 19
a A.G.A. din ședința extraordinară nr. 37/21.02.2011
A.G.A. întrunită în data de 21.02.2010 aprobă în
unanimitate hotărârea administratorului unic nr. 33 din
data de 12.01.2011:
Grecu Lucian, în calitate de administrator unic al S.C.
METEX - S.A., în conformitate cu prevederile actului
constitutiv al societății hotărăște:
Art. 1.
Alin. 1. Contractarea de către S.C. METEX - S.A. la
Banca Transilvania S.A., Sucursala Iași a unei facilități de
credit, după cum urmează: credit pentru cumpărare de
acțiuni în valoare de 6.290.000 lei, durata 84 luni;
Alin. 2. Garanții aferente facilității de credit, pe durata
valabilității acesteia:
a) garanție reală imobiliară asupra imobilului format
din teren cu suprafață de 2.530,82 mp pe care se găsește
o construcție tip subsol (spațiul 2) + parter (hol. recepție)
+ mezanin + etaj tehnic + etajele 1-13 + etaj camera
Troliu, cu destinația „Hotel + Restaurant”, situat în
localitatea Iași, piața Unirii nr. 5, județul Iași, proprietatea
S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A., Iași;
b) garanție reală mobiliară asupra a 294.821 acțiuni la
valoarea de 25,1 lei/acțiune deținute de S.C. METEX S.A. la S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA - S.A.
c) garanție reală mobiliară asupra încasărilor prezente
și viitoare și soldul contului curent deschis la Banca
Transilvania - S.A., Sucursala Iași;
d) un bilet la ordin cu data și scadența în alb emis de
S.C. METEX - S.A. ce va conține mențiunea „fără
protest”, avalizat de Grecu Lucian și Grecu Cristina, în
calitate de persoane fizice;
e) un bilet la ordin cu data și scadența în alb emis de
S.C. METEX - S.R.L. ce va conține mențiunea „fără
protest”, avalizat de S.C. COMPLEX HOTELIER
UNIREA - S.A.
Alin. 3. Grecu Lucian, în calitate de administrator unic,
va reprezenta societatea în relațiile cu Banca
Transilvania - S.A., Sucursala Iași, va semna contractul
de credit, contractele de garanție reală imobiliară și
mobiliară accesorii, actele adiționale la aceste contracte,
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precum și orice alte documente referitoare la contractul
de credit ce urmează a fi perfectat.
Art. 2.
Alin. 1. Garantarea cu aval la bilet la ordin pentru
facilitatea de credit pe care urmează a o contracta S.C.
COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A. Iași, la Banca
Transilvania - S.A., Sucursala Iași, pe durata valabilității
acesteia, după cum urmează: credit de investiții în
valoare de 4.760.340 lei, durata 42 luni, pentru preluare
sold credit de investiții de la Eximbank - S.A. și finanțare
comision de rambursare anticipată.
Alin. 2. Grecu Lucian, în calitate de administrator unic
va reprezenta societatea în relațiile cu Banca
Transilvania - S.A. Sucursala Iași, va semna contractul
de credit, avalul pe biletul la ordin, actele adiționale și
orice alte documente referitoare la contractul de credit ce
urmează a fi perfectat.
Alin. 3. Prezenta hotărâre a administratorului unic va fi
ratificată prin hotărâre a adunării generale a acționarilor
S.C. METEX - S.A.
(11/2.005.017)
Societatea Comercială
MOCANU COMIND - S.R.L., Piatra-Neamț
județul Neamț
HOTĂRÂREA NR. 2

- Mocanu Mihai deține 50 % din capitalul social,
respectiv 150.000.00 lei, reprezentând un număr de
15.000 părți sociale, cota de participare la beneficii și
pierderi 50 %.
Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nemodificate.
(12/2.005.018)
Societatea Comercială
MOCANU COMIND - S.R.L., Piatra-Neamț
județul Neamț
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MOCANU COMIND - S.R.L, cu sediul în municipiul
Piatra-Neamț, str. Petru Movilă nr. 146, județ Neamț,
înregistrată sub nr. J 27/423/1992, cod unic de
înregistrare 2048820, care a fost înregistrat sub nr. 6461
din 3.03.2011.
(13/2.005.019)
Societatea Comercială
DUCRIAN - S.R.L., Roman, județul Neamț

din 30.12.2010

DECIZIA NR. 1/2.03.2011

Subsemnații Mocanu Ana și Mocanu Mihai, asociați la
S.C. MOCANU COMIND - S.R.L., cu sediul în PiatraNeamț, str. Petru Movilă nr. 146, jud. Neamț,
înmatriculată la O.R.C. Neamț sub nr. J 27/423/1992,
C.U.I. RO 2048820, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, am hotărât astăzi,
30.12.2010, după cum urmează:
Art. 1. Se completează obiectul de activitate al
societății cu următoarele activități: cod CAEN 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate; cod CAEN 7711 - activități de închiriere și
leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.
Art. 2. Se majorează capitalul social al societății cu
suma de 260.000,00 lei RON de la 40.000,00 lei la
300.000,00 lei RON, prin mărirea numărului de părți
sociale, din rezerve constituite din profitul realizat de
societate și profitul nerepartizat aferent perioadei 20022009, fără a se modifica cotele de participare la capitalul
social existent.
Contribuția asociaților la capitalul social este
următoarea:
- Mocanu Ana deține 50 % din capitalul social,
respectiv 150.000,00 lei, reprezentând un număr de
15.000 părți sociale, cota de participare la beneficii și
pierderi 50 %;

Subsemnata, Popa Anca-Cristina, în calitate de
asociat unic al S.C. DUCRIAN - S.R.L., cu sediul în
Roman, Bd. Roman Mușat, bl. 12, sc. C, et. 3, ap. 35,
județul Neamț, societate înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului Neamț, sub numărul
J 27/179/2004, CUI 16127605, decid următoarele:
Art. 1. Asocierea cooptarea în calitate de asociat al
societății a dnei Tutunaru Iuliana-Elena de cetățenie și
naționalitate română, născută la data de 29.04.1983, în
mun. Roman, județul Neamț, domiciliată în mun. Roman,
str. Bucegi, bl. 4, sc. D, et. 3, ap. 38, județul Neamț,
identificată cu cartea de identitate seria NT nr. 478271,
eliberată de SPCLEP Roman, la data de 13.05.2009,
CNP 2830429270851, prin aport propriu la capitalul
social în valoare de 50 lei.
Art. 2. Asocierea cooptarea în calitate de asociat al
societății a lui Moroșanu Ana-Cătălina, de cetățenie și
naționalitate română, născută la data de 9.12.1983, în
municipiul Roman, județul Neamț, domiciliată în mun.
Roman, str. Vasile Lupu nr. 55, județul Neamț, identificată
cu cartea de identitate seria NT nr. 512579, eliberată de
SPCLEP Roman la data de 15.02.2010, CNP
2831209270854, prin aport propriu la capitalul social în
valoare de 50 lei.
Art. 3. În urma cooptării noilor asociați și a majorării
capitalului social, aceasta va fi în valoare de 300 lei,
împărțit în 30 de părți sociale, a câte 10 lei fiecare, atribuit
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asociaților astfel: Popa Anca-Cristina va deține 20 părți
sociale în valoare totală de 200 lei, reprezentând 66,66 %
din capitalul social, Tutunaru Iuliana-Elena va deține 5
părți sociale în valoare totală de 50 lei, reprezentând
16,67 % din capitalul social și Moroșanu Ana-Cătălina va
deține 5 părți sociale în valoare totală de 50 lei,
reprezentând 16,67 % din capitalul social.
Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi este
proporțională cu capitalul social subscris și vărsat de
fiecare dintre asociați.
Art. 5. Se revocă din funcția de administrator Popa
Anca-Cristina, administrarea societății urmând a fi
exercitată de Tutunaru Iuliana-Elena și de Moroșanu
Ana-Cătălina, care vor administra societatea separat cu
puteri depline.
Art. 6. Se completează obiectul de activitate al
societății cu:
0312 - pescuitul în ape dulci; 0322 - acvacultura în ape
dulci.
Art. 7. Se schimbă obiectul principal de activitate al
societății cu: domeniul principal de activitate: 472 comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
și al produselor din tutun, în magazine specializate; 4723
- comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
moluștelor, în magazine specializate.
Art. 8. Fosta activitate principală 4719 - comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare, devine activitate
secundară.
Art. 9. Se închide punctul de lucru situat în sat
Gadiniti, comuna Sagna, județul Neamț.
Art. 10. Se deschide un punct de lucru în mun.
Roman, str. Sucedava, Artera Ocolitoare nr. 2, județul
Neamț, în incinta parcării magazinului Kaufland Roman.
Art. 11. Se reia activitatea începând cu data de
2.03.2011.
Art. 12. În baza acestei hotărâri se va întocmi un act
constitutiv actualizat.
(14/2.005.020)
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Societatea Comercială
MEDIVAS - S.R.L., Roman, județul Neamț
DECIZIA NR. 1
din 3.03.2011
Subsemnatul Murarita Eduard Vasile, prin mandatar
Murarita Ioan, în baza procurii nr. 542/24.02.2011, în
calitate de asociat unic al S.C. MEDIVAS - S.R.L., cu
sediul în Roman, județul Neamț, înmatriculată la ORCT
Neamț, sub nr. J 27/1093/2007,
Având în vedere imposibilitarea realizării obiectului de
activitate al societății și ținând cont de faptul că
societatea nu are datorii către niciun fel de creditori și nu
deține în patrimoniul său bunuri mobile sau imobile;
Conform prevederilor art. 227 (1) lit. b și d și art. 235
(1) și (2) Legea 31/1990 privind societățile comerciale,
am decis:
Dizolvarea S.C. MEDIVAS - S.R.L., fără numire de
lichidator.
(16/2.005.022)
Societatea Comercială
DRALUX - S.R.L., Piatra-Neamț, județul Neamț
HOTĂRÂREA NR. 1
din 1.03.2011, a adunării asociaților
Subsemnații Keith Brian Luxton, deținând 95 % din
capitalul social al societății și Dragomir Carmen Elena,
deținând 5 % din capitalul social al societății, hotărâm:
Dizolvarea societății sus-menționate în temeiul art.
227, alin.1 lit. d și art. 235 din Legea Societăților
Comerciale nr. 31/1990. Societatea nu are datorii,
creanțe și nu deține active în patrimoniul său.
(17/2.005.023)

Societatea Comercială
DUCRIAN - S.R.L., Roman, județul Neamț

Societatea Comercială
CARS FOR YOU - S.R.L., Roman
județul Neamț

NOTIFICARE

DECIZIA NR. 1

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DUCRIAN - S.R.L., cu sediul în municipiul Roman,
județul Neamț, Bd. Roman Mușat, bloc 12, scara C, etaj
3, ap. 35, înregistrată sub nr. J 27/179/2004, cod unic de
înregistrare 16127605, care a fost înregistrat sub nr. 6545
din 4.03.2011.
(15/2.005.021)

din data de 4.03.2011
a asociatului unic al S.C. CARS FOR YOU SRL
Subsemnatul Budău Petru, de cetățenie română,
născut la data de 7.06.1965 în Roman, județ Neamț,
domiciliat în sat Tămășeni, comuna Tămășeni, județ
Neamț, CNP 1650607272620, deținând un număr de 20
părți sociale reprezentând 100 % capitalul social al
societății decid:
1. Se dizolvă societatea conform art. 227 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.
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2. Conform art. 235 din Legea nr. 31/1990 modificată,
completată și republicată, după plata creditorilor activele
vor fi preluate de către asociatul unic.
Menționăm că societatea nu deține bunuri imobile
și/sau terenuri în patrimoniul său și nu are datorii față de
nicio persoană juridică sau fizică.
3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
(18/2.005.024)
Societatea Comercială
CONSULT B.A. & T. MANAGEMENT - S.R.L.
Sibiu
HOTĂRÂRE
a asociatuluiunic al SC CONSULT
B.A. & T. MANAGEMENT SRL
Azi, data de 18.02.2011, subsemnatul Balas Adorjan,
asocait unic al SC CONSULT B.A. & T. MANAGEMENT
SRL, hotărăsc dizolvarea urmată de lichidare succesivă
a societății în conformitate cu prevederile art. 235 din
Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale.
Data dizolvării societății va fi 28.02.2011.
(19/1.984.016)
Societatea Comercială
APĂ CANAL - S.A., Sibiu
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 23.02.2011
a adunării generale a acționarilor
S.C. APĂ CANAL S.A., Sibiu
Adunarea generală a acționarilor a avut loc în data de
23 februarie 2011, ora 11, în sala de ședință a Consiliului
Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2,
Sibiu.
Adunarea generală a acționarilor S.C. APĂ CANAL
S.A. Sibiu, persoană juridică română înmatriculată la
Oficiul registrului comerțului sub nr. J32/1023/1998, CUI
2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 12
din actul constitutiv al S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu, s-a
desfășurat în prezența acționarilor ce dețin un număr de
1472758 acțiuni din totalul de 1472773 acțiuni,
reprezentând 99,99 % din capitalul social.
Președintele de ședință, dl. Niculescu Mircea,
constată că adunarea generală este statutară și poate
adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele
înscrise pe ordinea de zi.
Următoarea ordine de zi a fost supusă acționarilor
spre aprobare:
1. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli consolidat al S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu pe
anul 2011, și anexele;

2. prezentarea și aprobarea obiectivelor și criteriilor de
performanță anexă la contractul de mandat/2011 al
directorului general al S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi,
în conformitate cu actul constitutiv al SC APĂ CANAL
S.A. Sibiu, art. 12.2, punctul g, adunarea generală a
acționarilor hotărăște:
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
consolidat al S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu pe anul 2011,
și anexele aferente.
Art. 2. Se aprobă delegarea de competență a
consiliului de administrație al societății de a rectifica
bugetul de venituri și cheltuieli consolidat în cursul
semestrului II/2011.
Art. 3. Se aprobă obiectivele și criteriile de
performanță anexă la Contractul de mandat/2010 al
directorului general al S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu
Art. 4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
răspunde consiliul de administrație al S.C. APĂ CANAL
S.A. Sibiu.
Adoptată astăzi, 23.02.2011.
(20/2.002.629)
Societatea Comercială
MBTT DEVELOPMENT - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 9.02.2011, a adunării generale a
asociaților S.C. MBTT DEVELOPMENT - S.R.L.
Subsemnații
- Ștefănescu Mihail, cetățean român, născut la data
de 19.09.1973 în Ploiești, județul Prahova, domiciliat în
Ploiești, Str. Plugarilor nr. 12, județul Prahova, posesor al
C.I. seria PH nr. 886298, eliberată de SPCLEP Ploiești la
data de 2.12.2009, CNP 1730919131256;
- Oprea Ștefan Radu, cetățean român, născut la data
de 14.06.1970 în Târgoviște, județul Dâmbovița,
domiciliat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 10, bl. 33S2,
et. 1, ap. 1, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr.
772571, eliberată de Poliția Ploiești la data de
10.07.2008, CNP 1700614293136;
- Ghita Sebastian Aurelian, cetățean român, născut la
data de 10.11.1978 în Ploiești, județul Prahova, domiciliat
în Ploiești, Bd. Republicii nr. 21, bl. A, sc. 5, et. 2, ap. 3,
județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 392241,
eliberată de Poliția Ploiești la data de 16.06.2003, CNP
1781110293213,
în calitate de asociați în cadrul S.C. MBTT
DEVELOPMENT - S.R.L. Ploiești, am hotărât
următoarele:
Art. 1. Începând cu data de 27.01.2011, dl Ghita
Sebastian Aurelian, cetățean român, născut la data de
10.11.1978 în Ploiești, județul Prahova, domiciliat în
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Ploiești, Bd. Republicii nr. 21, bl. A, sc. 5, et. 2, ap. 3,
județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 392241,
eliberată de Poliția Ploiești la data de 16.06.2003, CNP
1781110293213, se retrage din funcția de asociat în
cadrul S.C. MBTT DEVELOPMENT - S.R.L. și
cesionează, la valoarea nominală, cele 12 părți sociale
deținute având valoare nominală de 10 lei fiecare și
valoare totală de 120 lei, reprezentând 30 % din capitalul
social al societății, către Goran Gabriela.
Art. 2. Cu această dată, dl Ștefănescu Mihail, cetățean
român, născut la data de 19.09.1973 în Ploiești, județul
Prahova, domiciliat în Ploiești, Str. Plugarilor nr. 12,
județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 886298,
eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 2.12.2009, CNP
1730919131256, se retrage din funcția de asociat în
cadrul S.C. MBTT DEVELOPMENT - S.R.L. și
cesionează, la valoarea nominală, cele 14 părți sociale
deținute, având valoarea nominală de 10 lei fiecare și
valoare totală de 140 lei, reprezentând 35 % din capitalul
social al societății, către Goran Gabriela.
Art. 3. Cu aceeași dată, dl Oprea Ștefan Radu,
cetățean român, născut la data de 14.06.1970 în
Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliat în Ploiești,
str. Ion Maiorescu, nr. 10, bl. 33S2, et. 1, ap. 1, județul
Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 772571, eliberată
de SPCLEP Ploiești la data de 10.07.2008, CNP
1700614293136, se retrage din funcția de asociat în
cadrul S.C. MBTT DEVELOPMENT - S.R.L. și
cesionează, la valoarea nominală, cele 14 părți sociale
deținute, având valoarea nominală de 10 lei fiecare și
valoare totală de 140 lei, reprezentând 35 % din capitalul
social al societății, către Goran Gabriela.
Art. 4. Începând cu data de 27.01.2011, Goran
Gabriela, cetățean român, născută la data de 7.05.1985
în Ploiești, județul Prahova, domiciliată în Ploiești,
str. Cuza Vodă nr. 2, bl. B2, et. 5, ap. 15, județul Prahova,
posesoare a C.I. seria PH nr. 823343, eliberată de
SPCLEP Ploiești la data de 6.03.2009, CNP
2850507297297, va îndeplini funcțiile de asociat unic și
administrator al S.C. MBTT DEVELOPMENT - S.R.L.
Ploiești, cu puteri depline, pe termen nelimitat.
Art. 5. Urmare a cesiunii, capitalul social al S.C. MBTT
DEVELOPMENT - S.R.L., în valoare de 400 lei,
constituită din 40 părți sociale, cu valoare nominală de 10
lei fiecare, va fi deținut în totalitate de către Goran
Gabriela.
Art. 6. Cu data prezentei, obiectul de activitate al
societății, se completează cu următoarele activități:
0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase;
0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor;
0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
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0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
0129 - cultivarea altor plante permanente;
0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;
0141 - creșterea ovinelor și caprinelor;
0147 - creșterea păsărilor;
0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală
combinată cu creșterea animalelor);
0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
0163 - activități după recoltare;
0164 - pregătirea semințelor;
0312 - pescuitul în ape dulci;
0322 - acvacultura în ape dulci;
1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
legumelor n.c.a.;
3511 - producția de energie electrică;
4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
furajelor și tutunului neprelucrat;
4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
4690 - comerț cu ridicata nespecializat (importexport), legat de întregul obiect de activitate;
4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
proaspete, în magazine specializate;
4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
companie și al hranei pentru acestea, în magazine
specializate;
4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
5210 - depozitări.
Art. 7. Domeniul principal de activitate:
011 - cultivarea plantelor nepermanente.
Activitatea principală:
0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
rădăcinoaselor și tuberculilor.
Art. 8. Se exclud din obiectul de activitate următoarele
activități:
4110, 4120, 4211, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313,
4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391,
4399, 6810, 6820, 6832.
Art. 9. Celelalte prevederi ale actului constitutiv se
mențin neschimbate.
Art. 10. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul
Oficial al României, și se va înregistra la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.
(21/1.997.388)
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Societatea Comercială
LA-VERA - S.R.L., Iași
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
J 22/1707/2004
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 16680124
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL
AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei LA-VERA - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Iași, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 9.03.2011.
(22/1.998.920)

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAȘI

DOSAR NR. 11177/2011
REZOLUȚIA NR. 4590 DIN DATA DE 9.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 9.03.2011
Persoană desemnată
conform O.U.G.
nr. 116/2009,
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Iași

- Cristian Nicolae Luca

- Gabriela Jipa

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de LAVERA - S.R.L., cu sediul ales în Iași, str. Costache Negri,
nr. 39, bl. Z2, et. 1, ap. 9, prin care se solicită înscrierea
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea LAVERA - S.R.L., cod unic de înregistrare 16680124, număr
de ordine în registrul comerțului J 22/1707/2004.
PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 11177 din 7.03.2011,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea LA-VERA - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

Societatea Comercială
S.T.M.B. PROIECT - S.R.L., București
HOTĂRÂREA NR. 1/28.02.2011
a adunării generale a asociaților S.C. S.T.M.B.
PROIECT - S.R.L., cu sediul în București,
str. Săvinești nr. 14, bl. 40, sc. 1, et. 3, ap. 14,
sector 4, CUI 26287131, J 40/11485/2009
Subsemnații
- Tilică Ion, domiciliat în București, str. Săvinești nr. 14,
bl. 40, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4, posesor al CI seria RT
nr. 264969 emisă de Secția 15 Poliție la data de
5.04.2003, CNP 1601020400481,
- Munteanu Constantin, domiciliat în București, șos.
Berceni nr. 20, bl. 5, sc. 2, et. 5, ap. 58, sector 4, posesor
CI seria RT nr. 568093, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 2
la data de 13.06.2008, CNP 1630709400548,
- Stanciu Marian, domiciliat în sat Colelia, com.
Cocora, jud. Ialomița, posesor al CI seria SZ nr. 044281
emisă de Mun. Slobozia la data de 4.07.2001, CNP
1760831212952,
- Broască Marian Stănel, domiciliat în București, str.
Sold. Matei Spiridon nr. 1, bl. 9, sc. 3, ap. 175, sector 3,
posesor al CI seria RR nr. 370541 emisă de SPCEP S3
biroul nr. 2 la data de 18.01.2006, CNP 1690226173229,
în calitate de asociați ai S.C. S.T.M.B. PROIECT - S.R.L.,
am hotărât următoarele:
Art. 1. Dizolvarea și lichidarea S.C. S.T.M.B.
PROIECT - S.R.L. făr numire lichidator, capitalul social
revenind integral asociaților, proporțional cu capitalul
subscris și vărsat.
Art. 2. S.C. S.T.M.B. PROIECT - S.R.L. nu are datorii
și nici active.
Art. 3. Dizolvarea și lichidarea societății au loc în
condițiile art. 227 și art. 235 din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările ulterioare.
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Prezenta hotărâre este redactată și semnată de
asociați azi, 28.02.2011.
(23/2.003.762)
Societatea Comercială
3D CLICK DATA - S.R.L., București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3D
CLICK DATA - S.R.L., cu sediul în București, str. Murgeni
nr. 1, bloc L9A, scara 1, etaj 5, ap. 31, sector 3,
înregistrată sub nr. J 40/12995/2004, cod unic de
înregistrare 16671070, care a fost înregistrat sub nr.
91240 din 4.03.2011.
(24/2.003.763)
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În urma hotărârii adoptate următoarele articole din
actul constitutiv vor conține:
„Art. 6. Capitalul social este fixat la suma de 500 lei,
împărțit în 50 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrisă și
vărsată în întregime de asociatul unic.
Art. 15. Asociatul unic va primi întregul beneficiu
realizat de societate și va suporta toate pierderile în limita
patrimoniului societății.”
Hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate
respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al
societății precum și cele ale legislației în vigoare.
(25/2.003.764)
Societatea Comercială
IOANNA BUSINESS COMPANY - S.R.L.
București
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 40/14190/2008
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 24360465

Societatea Comercială
3D CLICK DATA - S.R.L., București

ROMÂNIA

HOTĂRÂREA NR. 1/3.03.2011

MINISTERUL JUSTIȚIEI

a adunării generale a asociaților
S.C. 3D CLICK DATA - S.R.L., cu sediul în
București, str. Murgeni nr. 1, bl. L9A, sc. 1, et. 5,
ap. 31, sector 3, înregistrată la Registrul
Comerțului București sub nr. J 40/12995/2004,
CUI 16671070, capital social 500 lei

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Astăzi, 3.03.2011, noi, asociații: Dumitrescu Dorin,
CNP 1550809400082, domiciliat în București, Calea
Apeductului nr. 8, bl. D2B, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 6,
identificat cu C.I. seria RD nr. 649809, emisă de SPCEP
S6 biroul nr. 2 la data de 30.08.2010 și Marinescu DorinAlexandru, CNP 1780719433021, domiciliat în București,
str. Murgeni nr. 1, bl. L9A, sc. A, etaj 5, ap. 31, sector 3,
identificat cu C.I. seria RR nr. 253257, emisă de Secția 12
la data de 16.12.2002, am hotărât:
1. Cesionarea de către Marinescu Dorin-Alexandru a
25 părți sociale în valoare de 250 lei către Dumitrescu
Dorin.
2. Retragerea din societate a lui Marinescu DorinAlexandru.
3. Retragerea din funcția de administrator a lui
Marinescu Dorin-Alexandru.
4. Prelungirea mandatului de administrator a lui
Dumitrescu Dorin începând cu data de 3.08.2008, pe
durată nelimitată, acesta având puteri depline.
5. Declararea participării la beneficii și pierderi.
6. Semnarea de către asociatul unic Dumitrescu Dorin
a unui act constitutiv nou ce se va depune la registrul
comerțului.

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 91254/2011
REZOLUȚIA NR. 19665 DIN DATA DE 8.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011
Persoană desemnată
conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Măglașu Maria
Cornelia
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Mincu George
Valentin
Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
IOANNA BUSINESS COMPANY - S.R.L., cu sediul ales
în București, Șos. Iancului nr. 130, bloc 121, sc. A, etaj 1,
ap. 5, sector 2, prin care se solicită înscrierea în registrul
comerțului a mențiunii privind radierea IOANNA
BUSINESS COMPANY - S.R.L., cod unic de înregistrare
24360465, număr de ordine în registrul comerțului
J 40/14190/2008.
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PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 91254 din 4.03.2011
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea IOANNA BUSINESS
COMPANY - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei IOANNA BUSINESS COMPANY - S.R.L., cu datele
de identificare mai sus menționate.
Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011.
(26/2.003.765)
Societatea Comercială
NEW SIMBOL MOTO - S.R.L., București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
NEW SIMBOL MOTO - S.R.L., cu sediul în București, str.
Cezar Bolliac nr. 9, sector 3, înregistrată sub nr. J
40/17360/2004, cod unic de înregistrare 16886389, care
a fost înregistrat sub nr. 91263 din 4.03.2011.
(27/2.003.766)

Societatea Comercială
NEW SIMBOL MOTO - S.R.L., București
HOTĂRÂREA NR. 1/15.02.2011
a adunării generale a asociaților
S.C. NEW SIMBOL MOTO - S.R.L.,
înmatriculată sub nr. J 40/17360/2004 în Reg.
com., CUI 16886389
Au participat:
Gugeanu Doru-Mihai, cetățean român, căsătorit, fiul
lui Dumitru și al Paulei, născut la data de 11.03.1970,
domiciliat în București, str. Fabrica de Gheață nr. 8, bl.
90, sc. C, et. 5, ap. 112, sector 2, identificat prin CI seria
RR nr. 176271, eliberată la data de 24.09.2001 de S.E.P.,
CNP 1700311421510,
Sandu Sebastian Florin, cetățean român, născut la
data de 4.03.1972, domiciliat în București, str. Dr. Petre
Herescu nr. 8, ap. 1, sector 5, identificat prin CI seria DP
nr. 041540, eliberată la data de 31.05.2000 de IGP-DEP,
CNP 1720304113678,
Gugeanu Cristina-Maria, cetățean român, căsătorită,
fiica lui Mihai și a Georgetei, născută la data de
25.12.1975, domiciliată în București, Calea Șerban Vodă
nr. 43, bl. 2, sc. 2, et. 6, ap. 53, sector 4, identificată prin
CI seria DP nr. 117209, eliberată la data de 3.02.2006 de
I.N.E.P., CNP 2751225440026,
Piloff Doina-Camelia, cetățean român, născută la data
de 27.07.1967 în mun. București, sector 1, domiciliată în
București, str. Logofăt Năsturel Udriște nr. 23, ap. 1,
sector 3, identificată prin CI seria RT nr. 217734, eliberată
la data de 19.02.2002 de S.E.P., CNP 2670727430013,
Stanciu Theodor, cetățean român, născut la data de
8.06.1977 în mun. București, sector 1, domiciliat în
București, bd. Ghica Tei nr. 40, sector 2, identificat prin CI
seria RT nr. 174178, eliberată la data de 26.06.2001 de
Secția 6 Poliție, CNP 1770608420027, în calitate de
asociați reprezentând 100 % capitalul social.
Asociații Societății Comerciale NEW SIMBOL MOTO S.R.L., cu sediul în București, str. Cezar Bolliac nr. 9,
sector 3, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990
republicată, am hotărât următoarele modificări la actul
constitutiv al societății:
Art. 1. Cesionarea celor 10.500 părți sociale pe care le
deține asociatul Sandu Sebastian Florin în favoarea lui
Gugeanu Doru-Mihai, după cum urmează:
- Eu, Sandu Sebastian Florin, cesionez cele 10.500
părți sociale pe care le dețin la societatea TOMINA
TRANS - S.R.L. (cu valoare nominală de 10 RON, în total
105.000 RON) în favoarea dlui Gugeanu Doru-Mihai, iar
eu, subsemnatul Gugeanu Doru-Mihai accept prin
cesionare cele 10.500 părți sociale de la Sandu
Sebastian Florin.
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Art. 2. Cesionarea celor 10.500 părți sociale pe care le
deține asociata Gugeanu Cristina-Maria în favoarea lui
Gugeanu Doru-Mihai, după cum urmează:
- Eu, Gugeanu Cristina-Maria, cesionez cele 10.500
părți sociale pe care le dețin la societatea TOMINA
TRANS - S.R.L. (cu valoare nominală de 10 RON, în total
105.000 RON) în favoarea dlui Gugeanu Doru-Mihai, iar
eu, subsemnatul Gugeanu Doru-Mihai accept prin
cesionare cele 10.500 părți sociale de la Gugeanu
Cristina-Maria.
Art. 3. Cesionarea celor 3.500 părți sociale pe care le
deține asociata Piloff Doina-Camelia în favoarea lui
Gugeanu Doru-Mihai, după cum urmează:
- Eu, Piloff Doina-Camelia, cesionez cele 3.500 părți
sociale pe care le dețin la societatea TOMINA TRANS S.R.L. (cu valoare nominală de 10 RON, în total 35.000
RON) în favoarea dlui Gugeanu Doru-Mihai, iar eu,
subsemnatul Gugeanu Doru-Mihai accept prin cesionare
cele 3.500 părți sociale de la Piloff Doina-Camelia.
Art. 4. Cesionarea celor 3.500 părți sociale pe care le
deține asociatul Stanciu Theodor în favoarea lui
Gugeanu Doru-Mihai, după cum urmează:
- Eu, Stanciu Theodor, cesionez cele 3.500 părți
sociale pe care le dețin la societatea TOMINA TRANS S.R.L. (cu valoare nominală de 10 RON, în total 35.000
RON) în favoarea dlui Gugeanu Doru-Mihai, iar eu,
subsemnatul Gugeanu Doru-Mihai accept prin cesionare
cele 3.500 părți sociale de la Stanciu Theodor.
Art. 5. Odată cu retragerea din societatea NEW
SIMBOL MOTO - S.R.L. a asociaților Sandu Sebastian
Florin, Gugeanu Cristina-Maria, Piloff Doina-Camelia și
Stanciu Theodor s-a efectuat și desocotirea financiarcontabilă între părți, inclusiv în ceea ce privește activul și
pasivul societății, astfel ca, pentru viitor, asociații care
s-au retras nu vor mai avea nicio pretenție, de nicio
natură, nici asupra societății și nici asupra asociatului
rămas.
Subsemnații Sandu Sebastian Florin, Gugeanu
Cristina-Maria, Piloff Doina-Camelia și Stanciu Theodor
declarăm că am primit contravaloarea părților sociale
cedate și dividendelor corespunzătoare.
Asociatul rămas în societate nu mai are nicio pretenție
asupra asociaților retrași din societate, pentru viitor.
Art. 6. Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social
devine următoarea:
Societatea Comercială NEW SIMBOL MOTO - S.R.L.
capital subscris și vărsat 700.000 RON, împărțit în
70.000 părți sociale cu valoare nominală de 10 RON,
reprezentând 100 % capitalul social, din care:
• Gugeanu Doru-Mihai - capital subscris și vărsat
700.000 RON, respectiv un număr de 70.000 părți sociale
a 10 RON fiecare - cota de participare la pierderi și
beneficii fiind de 100 %.
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Art. 7. Revocarea din funcția de administratori a
vechilor asociați Sandu Sebastian Florin, Gugeanu
Cristina-Maria.
Art. 8. Numirea în funcția de administrator unic cu
funcția de președinte a asociatului, dl Gugeanu DoruMihai, cu datele de identificare de mai sus, cu puteri
depline, pentru un mandat de 4 ani.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate, în vigoare spre a-și produce efectele pe
mai departe.
Modificările, astfel cum au fost ele votate astăzi, vor fi
consemnate într-un act adițional la actul constitutiv al
societății, ce va fi menționat la Registrul Comerțului
București și publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a.
(28/2.003.767)
Societatea Comercială
GIVE EXPERIENCE - S.R.L., București
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 16.02.2011
a asociatului unic al S.C. GIVE
EXPERIENCE - S.R.L., București,
str. W.A. Mozart nr. 18B, et. 1, cam. E4, sector 2,
J 40/20343/5.12.2008, CUI 14088070
Subsemnata Valerica Puscasu, cetățean român,
născută la data de 16.05.1972 în com. Izvoarele, jud.
Tulcea, domiciliată în București, str. Colonel Ștefan
Stoica nr. 22, bl. 17B, ap. 89, sect. 1, identificată cu CI
seria RR nr. 259410, eliberată de Secția 4 la data de
5.09.2002, CNP 2720516364229, în calitate de asociat
unic al S.C. GIVE EXPERIENCE - S.R.L., am decis
următoarele:
1. Cesionarea tuturor celor 20 de părți sociale pe care
le dețin din capitalul social al S.C. GIVE EXPERIENCE S.R.L., cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o
valoare totală de 200 lei, reprezentând 100 % capitalul
social către doamna Dana-Valentina Costea, cetățean
român, născută la data de 25.07.1971 în mun. Slatina,
jud. Olt, domiciliată în București, Aleea Compozitorilor nr.
1, bl. E21, sc. A, ap. 5, sect. 6, identificată cu CI seria RD
nr. 707435, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de
8.12.2010, CNP 2710725284394 și numirea acesteia în
funcția de administrator al societății, pe durată nelimitată,
cu puteri depline.
2. Revocarea din funcția de administrator a dnei
Valerica Puscasu.
Urmare a cesiunii părților sociale deținute de asociatul
Valerica Puscasu, structura capitalului social va fi
următoarea: capitalul social subscris și vărsat al S.C.
GIVE EXPERIENCE - S.R.L. este de 200 lei, divizat în 20
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.
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Aportul asociaților la capitalul social subscris și vărsat
al societății este următorul: doamna Dana-Valentina
Costea deține 20 părți sociale, cu o valoare nominală de
10 lei fiecare și o valoare totală de 200 lei, reprezentând
100 % capitalul social.
2. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
împuternicim S.C.A. „Oancea, Ciociltan & Asociații”
reprezentată prin av. Tudor Alexandru Oancea, cetățean
român, cu domiciliul în București, str. Popa Tatu nr. 34,
ap. 1, sector 1, născut la data de 19.03.1977 în București,
identificat cu cartea de identitate seria RT nr. 549798,
eliberată de SPCEP S1 Secția Pol. 3, la data de
8.04.2008, valabilă până la data de 19.03.2018 și prin av.
Victor Ciocîltan, cetățean român, domiciliat în București,
str. Veronica Micle nr. 24, bl. C1, et. 1, ap. 6, sector 1,
născut la data de 4.09.1980 în București, identificat cu
cartea de identitate seria RD nr. 432922, eliberată de
Secția 4 Poliție la data de 10.01.2005, valabilă până la
data de 4.09.2015.
Mandatarii noștri sunt împuterniciți prin prezenta,
oricare separat și nu împreună, să semneze actul
constitutiv actualizat al societății, să semneze orice
cereri, să dea orice declarații fără limitare (de ex.
declarațiile prevăzute de art. 15 din Legea nr. 359/2004)
la Registrul comerțului sau la orice alte autorități, în
numele S.C. GIVE EXPERIENCE - S.R.L., precum și al
asociatului unic și administratorilor societății, să depună
și să ridice toate documentele necesare pentru ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Aceștia sunt mandatați să reprezinte societatea și
asociatul unic în fața tuturor autorităților române, fără
limitare, inclusiv în fața Registrului comerțului,
Administrației financiare, Direcției generale a finanțelor
publice, persoanelor fizice sau juridice. Semnătura
împuterniciților este opozabilă societății. Împuterniciții au
dreptul să acorde subîmputerniciri pentru ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
(29/2.003.768)
Societatea Comercială
DESPVLAD - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DESPVLAD - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., cu
sediul în București, str. Cozla nr. 10A, bloc A11Bis, scara
B, etaj 4, ap. 30, sector 3, înregistrată sub nr.
J 40/10949/2005, cod unic de înregistrare 17707961,
care a fost înregistrat sub nr. 91291 din 4.03.2011.
(30/2.003.769)

Societatea Comercială
DESPVLAD - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
București
HOTĂRÂREA NR. 1
din data de 27.01.2011
a adunării generale a asociaților
Societății Comerciale DESPVLAD - AGENT DE
ASIGURARE - S.R.L., persoană juridică română,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București
sub nr. J 40/10949/2005, cu sediul social în
București, str. Bârsănești nr. 1, bl. 150, sc. 2,
etaj 3, ap. 56, sector 6, C.U.Î. 17707961
Subsemnații Lupu Vlad-Traian, cetățean român,
domiciliat în București, str. Bârsănești nr. 1, bl. 150, sc. 2,
etaj 3, ap. 56, sector 6, identificat cu C.I. seria RD nr.
563418, eliberată de SPCEP S6, biroul nr. 2 la data de
10.03.2008, C.N.P. 1800209460015, Stan Aurel-Marius,
cetățean român, domiciliat în București, str. Cozla nr.
10A, bl. A11 Bis, sc. B, etaj 4, ap. 30, sector 3, identificat
cu C.I. seria RR nr. 210125, eliberată de Secția 13 Poliție
la data de 31.05.2002, C.N.P. 1650211400111, în calitate
de asociați ai Societății Comerciale DESPVLAD - AGENT
DE ASIGURARE - S.R.L., având în vedere contractul de
cesiune de părți sociale din data de 27.01.2011 și intenția
dnei Stan Nicoleta-Despina, de a deveni asociat al
societății am hotărât următoarele:
1. Se majorează capitalul social al societății cu suma
de 20 lei, respectiv de la 200 lei la 220 lei, prin aport în
numerar al dnei Stan Nicoleta-Despina, cetățean român,
domiciliată în București, str. Cozla nr. 10A, bl. A11 Bis, sc.
B, etaj 4, ap. 30, sector 3, născută la data de 6.12.1966
în București, sector 7, identificată cu C.I. seria RT nr.
197525, eliberată de Secția 13 Poliție la data de
17.10.2001, C.N.P. 2661206434513, care devine asociat
al societății.
2. Se retrage din societate Lupu Vlad-Traian, prin
cedarea celor 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei
în favoarea lui Stan Aurel-Marius.
3. În urma acestor modificări capitalul social al
societății va fi de 220 lei, divizat în 22 părți sociale,
indivizibile, fiecare cu o valoare de 10 lei și va fi deținut de
către asociați după cum urmează:
- Stan Aurel-Marius va deține un număr de 20 părți
sociale în valoare totală de 200 lei;
- Stan Nicoleta-Despina va deține un număr de 2 părți
sociale în valoare totală de 20 lei.
4. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi:
Stan Aurel-Marius = 90 %, Stan Nicoleta-Despina =
10 %.
5. Se retrage din funcția de administrator Lupu VladTarian.
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6. Se numește administrator al societății Stan
Nicoleta-Despina, învestită cu puteri depline pe o
perioadă de timp nelimitată.
7. Se schimbă sediul social al societății din București,
str. Bârsănești nr. 1, bl. 150, sc. 2, etaj 3, ap. 56, sector 6,
în București, str. Cozla nr. 10A, bl. A11 Bis, sc. B, etaj 4,
ap. 30, sector 3.
(31/2.003.770)
Societatea Comercială
REAL ESTATE MANAGEMENT
SERVICES - S.R.L., București
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 40/6997/2006
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18621086
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 91307/2011
REZOLUȚIA NR. 19515 DIN DATA DE 8.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011
Persoană desemnată
conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Măglașu Maria
Cornelia
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Costache Cristian
Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare
formulate de petenta REAL ESTATE MANAGEMENT
SERVICES - S.R.L., cu sediul ales în București, str. Ion
Ionescu de la Brad nr. 53, etaj 1, ap. camera 6, sector 1,
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv
pentru REAL ESTATE MANAGEMENT SERVICES S.R.L., cod unic de înregistrare 18621086, număr de
ordine în registrul comerțului J 40/6997/2006.
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PERSOANA DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 91307 din 4.03.2011
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
cu privire la: asociați juridici.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990 republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004 cu
modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere privind înregistrarea în registrul
comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
constitutiv.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
a mențiunilor cu privire la: asociați juridici; depunerea
actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind
depunerea la Oficiul registrului comerțului a actului
constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011.
(32/2.003.771)
Societatea Comercială
REAL ESTATE MANAGEMENT
SERVICES - S.R.L., București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
REAL ESTATE MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în
București, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 53, et. 1, ap.
camera 6, sector 1, înregistrată sub nr. J 40/6997/2006,
cod unic de înregistrare 18621086, care a fost înregistrat
sub nr. 91307 din 4.03.2011.
(33/2.003.772)
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Societatea Comercială
STANDARD GARDEN CONSTRUCT - S.R.L.
București
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
STANDARD GARDEN CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul
în București, str. Girnitei nr. 8, bl. 36, sc. A, et. 2, ap. 14,
sector 4, înregistrată sub nr. J 40/5773/2008, cod unic de
înregistrare 23611798, care a fost înregistrat sub nr.
91332 din 4.03.2011.
(34/2.003.773)
Societatea Comercială
STANDARD GARDEN CONSTRUCT - S.R.L.
București
HOTĂRÂRE
din 21.12.2010
a adunării generale a asociaților
S.C. STANDARD GARDEN CONSTRUCT - S.R.L.
Subsemnatele Tache Florica, identificată cu CI seria
RR nr. 398574, eliberată la data de 28.06.2006, de
SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP 2540830400600, și Tache
Ana-Maria, identificată cu CI seria RT nr. 677732,
eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 2, la data de 9.11.2009,
CNP 2861207450057, asociați ai S.C. STANDARD
GARDEN CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în București,
str. Girnitei nr. 8, bl. 36, sc. A, et. 2, ap. 14, sector 4,
înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
40/5773/2008, CUI 23611798, și în prezența dlui Tache
Felix Mihai, în calitate de administrator, am hotărât astăzi,
21.12.2010, în cadrul adunării generale a asociaților
următoarele:
1) Se eliberează din funcția de administrator dl Tache
Felix Mihai fiind descărcat de gestiune.
2) Noul administrator al societății va fi dna Tache
Florica, identificată cu CI seria RR nr. 398574, eliberată
la data de 28.06.2006, de SPCEP S4 biroul nr. 2, CNP
2540830400600, pentru o perioadă de timp nelimitată,
având puteri depline de a reprezenta societatea.
Conform prezentei hotărâri se va modifica actul
constitutiv al societății, restul prevederilor rămânând
neschimbate.
Redactat și semnat de părți, azi, 21.12.2010, în 3
exemplare.
(35/2.003.774)

Societatea Comercială
STANDARD GARDEN CONSTRUCT - S.R.L.
București
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 40/5773/2008
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 23611798
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 91332/2011
REZOLUȚIA NR. 19741 DIN DATA DE 8.03.2011
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011
Persoană desemnată,
conform O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări
prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010
- Vlase Nicoleta
Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Stan Mihnea Dorel
Pe rol, soluționarea cererii de înregistrare formulate
de petenta STANDARD GARDEN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul ales în București, str. Girnitei nr. 8, bl.
36, sc. A, et. 2, ap. 14, sector 4, prin care se solicită
înscrierea în registrul comerțului a unor mențiunii privind
modificarea actului constitutiv pentru STANDARD
GARDEN CONSTRUCT - S.R.L., cod unic de
înregistrare 23611798, număr de ordine în registrul
comerțului J 40/5773/2008.
PERSOANĂ DESEMNATĂ
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 91332 din 4.03.2011,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv,
cu privire la: asociați fizici, persoane împuternicite.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în cererea de înregistrare.
Examinând înscrisurile menționate persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
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116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii 359/2004, cu modificările și
completările ulterioare, urmează a admite prezenta
cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului
a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, persoane
împuternicite; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărâre adunării
generale a asociaților din 21.12.2010, a prezentei
rezoluții și a notificării privind depunerea la oficiul
registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul București, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 8.03.2011.
(36/2.003.775)
Societatea Comercială
BABYLON GAMES - S.R.L., București
ACT ADIȚIONAL NR. 3
din 1.03.2011
la actul constitutiv al S.C. BABYLON
GAMES - S.R.L., cu sediul în București, sector 3,
Aleea Calistrat Hogas nr. 45B, et. 1,
J 40/8294/2010, CUI 27339271, capital social
30.000 RON
Subsemnații Stan Florentina-Daniela, cetățean
român, necăsătorită, născută la data de 27.07.1987, în
mun. București, sector 4, fiica lui Niculae și Cristina,
domiciliată în satul Măgurele (com. Măgurele), str.
Bujorilor nr. 5, bl. B21, sc. A, ap. 1, județul Ilfov,
identificată cu CI seria IF nr. 082427, eliberată de Poliția
com. Bragadiru, la data de 14.04.2005, CNP
2870727440144, și Gamarra Capuñay Carlos Alberto,
cetățean peruan, necăsătorit, născut la data de
17.07.1697, în Lambayeque, Peru, fiul lui Pablo Gamarra
și Ester Capunay, posesor al pașaportului nr. 4582556,
emis de Autoritățile Peruane, la data de 8.09.2009,
domiciliat în Letonia, Riga, Murjano 14-6, posesor al
Permisului de ședere letonian nr. LVA093763, eliberat de
Autoritățile din Letonia, la data de 12.10.2009, având
valabilitate până la 12.10.2014, număr de identificare
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letonian 170767-14650, asociați, deținători ai întregului
capital social al S.C. BABYLON GAMES - S.R.L.,
identificată cu datele de mai sus, am hotărât următoarele:
Art. 1. Se cesionează de către asociatul Stan
Florentina-Daniela un număr de 300 de părți sociale, în
valoare nominală de 30 Ron fiecare, valoare totală de
9.000 Ron, reprezentând 30 % din capitalul social al
societății către TESTTELEMAKS HOLDINGS LIMITED,
persoană juridică cipriotă, cu sediul în Gr. Xenopoulou
17, P.C. 3106, Limassol, Cipru, înregistrată în Registrul
Companiilor din Nicosia, Cipru, sub nr. HE 233237,
reprezentată de Merches Alexandra-Georgiana,
cetățean român, născută la data de 5.03.1986, în mun.
Ploiești, județul Prahova, fiica lui Alexandru și Victoria,
domiciliată în mun. București, sector 4, Șos. Giurgiului nr.
129, bl. 2A, sc. 2, et. 5, ap. 57, identificată cu CI seria RR
nr. 701381, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de
15.07.2010, CNP 2860305297268.
Art. 2. În urma cesionării părților sociale conform
Contract de Cesiune nr. 2 din 1.03.2011, structura
capitalului social în cadrul S.C. BABYLON GAMES S.R.L. va fi următoarea:
TESTTELEMAKS HOLDINGS LIMITED va deține un
număr de 300 de părți sociale în valoare nominală de 30
RON fiecare, respectiv 9.000 Ron valoare totală,
reprezentând o cotă de 30 % din capitalul social;
Gamarra Capuñay Carlos Alberto va deține un număr
de 700 de părți sociale în valoare nominală de 30 RON
fiecare, respectiv 21.000 Ron valoare totală,
reprezentând o cotă de 70 % din capitalul social.
Art. 3. Se numește în funcția de administrator al
societății Jimenez Adrianzen Yefri, cetățean peruan,
născut la data de 10.07.1977, domiciliat în Republica
Peru, Lima, Urbanizacion Villa Agre, calle 6, lote 49,
urbanizacion Santiago de surco, cu reședința în Ucraina,
Kiev, Calle Degtirivska 49A habitacion 27, posesor al
pașaportului nr. PC 33126, eliberat de Autoritățile din
Republica Peru, la data de 8.12.2003, având nr. de
identificare 03689581, pentru o perioadă nelimitată de
ani. Această va administra societatea împreună cu Stan
Florentina-Daniela.
Art. 4. Se adoptă noul act constitutiv al societății
actualizat la data de 1.03.2011.
Restul prevederilor actului constitutiv al societății
rămân neschimbate.
(37/2.003.776)
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Societatea Comercială
METROPOLITAN SPORT FACILITIES - S.R.L.
București
HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaților
S.C. METROPOLITAN SPORT FACILITIES - S.R.L.
Subsemnații: Simion Tudor, cetățean român, născut la
data de 22.11.1957, în orașul Corabia, județul Olt,
domiciliat în București, str. Vlad Judetu nr. 2, bl. V14A, sc.
1, et. 4, ap. 15, sector 3, identificat cu CI seria DP nr.
094653, eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P., la data de
11.02.2003, cod numeric personal 1571122282206, și
Simion Alin - Alexandru, cetățean român, născut la data
de 5.02.1985, în orașul Corabia, județul Olt, domiciliat în
București, Str. Vlad Judetu nr. 2, bl. V14A, sc. 1, et. 4, ap.
15, sector 3, identificat cu CI seria DP nr. 094239,
eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P., la data de 27.01.2003,
cod numeric personal 1850205282209, asociați la S.C.
METROPOLITAN SPORT FACILITIES - S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul social în municipiul
București, str. Vlad Județul nr. 2, bl. V14A, sc. 1, et. 4, ap.
15, sector 3, având număr de ordine în registrul
comerțului ținut de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București J 40/14339/2003, cod unic de
înregistrare RO 15849218, ne-am întrunit astăzi,
1.02.2011, la sediul social și cu unanimitate de voturi, am
adoptat următoarea hotărâre:
Art. 1. Eu, Simion Tudor, cesionez lui Cobzareanu
George-Octav, cetățean român, născut la data de
28.03.1985, în București, fiul lui George Octav și al lui
Aurora, sex: masculin, stare civilă: necăsătorit, domiciliat
în București, Str. Turgheniev nr.20, sector 1, identificat cu
CI seria DP nr. 056239, eliberată de I.G.P. - D.E.P., la
data de 22.02.2001, cod numeric personal
1850328420019, toate părțile sociale pe care le dețin la
societatea comercială METROPOLITAN SPORT
FACILITIES - S.R.L., adică un număr de 10 (zece) părți
sociale în valoare de 10,00 lei fiecare, cu o valoare totală
de 100,00 lei, reprezentând 50 % din capitalul social total
al societății.
Cesiunea se face la valoarea nominală, ca urmare a
retragerii mele din societate și declar că nu mai am nicio
pretenție de nicio natură față de societate și îmi asum
răspunderea pentru actele întreprinse până la data
retragerii. Garantez cesionarul că părțile sociale sunt
libere de orice fel de sarcini.
În urma cesiunii, structura capitalului social rămâne
nemodificata și va fi repartizată astfel:
- Cobzareanu George-Octav, cetățean român, născut
la data de 28.03.1985, în București, fiul lui George Octav
și al lui Aurora, sex: masculin stare civilă: necăsătorit,
domiciliat în București, Str. Turgheniev nr.20, sector 1,

identificat cu CI seria DP nr. 056239, eliberată de I.G.P. D.E.P., la data de 22.02.2001, cod numeric personal
1850328420019, deține un număr de 10 părți sociale, cu
o valoare nominală de 10,00 lei fiecare și o valoare
nominală totală de 100,00 lei, reprezentând 50 % din
capitalul social al societății, și Simion Alin-Alexandru,
cetățean român, născut la data de 5.02.1985, în orașul
Corabia, județul Olt, domiciliat în București, Str. Vlad
Judetu nr. 2, bl. V14A, sc. 1, et. 4, ap. 15, sector 3,
identificat cu CI seria DP nr. 094239, eliberată de
D.G.E.I.P. - D.E.P., la data de 27.01.2003, cod numeric
personal 1850205282209, deține un număr de 10 părți
sociale, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare și o
valoare nominală totală de 100,00 lei, reprezentând 50 %
din capitalul social al societății.
Art. 2. Se revocă din funcția de administrator al
societății Simion Tudor, urmând ca această funcție să fie
preluată de asociatul Cobzareanu George-Octav,
cetățean român, născut la data de 28.03.1985, în
București, fiul lui George Octav și al lui Aurora, sex:
masculin, stare civilă: necăsătorit, domiciliat în București,
Str. Turgheniev nr.20, sector 1, identificat cu CI seria DP
nr. 056239, eliberată de I.G.P. - D.E.P., la data de
22.02.2001, cod numeric personal 1850328420019. Prin
urmare calitatea de administrator al societății o vor deține
Simion Alin - Alexandru și Cobzareanu George-Octav,
ambii având mandat pe o perioadă nelimitată,
revenindu-le toate drepturile și obligațiile prevăzute de
lege pentru deținerea acestei calități.
Art. 3. Se aprobă actul adițional de modificare a
Actului Constitutiv, care se va reactualiza și se va depune
spre înregistrare la Registrul Comerțului București.
Art. 4. Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân
nemodificat. Întocmit și redactat astăzi, 1.02.2011, în 3
(trei) exemplare.
(38/2.003.777)
Societatea Comercială
UTI TRAFFIC MANAGEMENT - S.A.
București
HOTĂRÂREA NR. 2
din 31.01.2011
a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. UTI TRAFFIC MANAGEMENT - S.A.
În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată și modificată, acționarii
reprezentând întregul capital social al S.C. UTI TRAFFIC
MANAGEMENT - S.A., cu sediul în București, sector 2,
Str. Cernăuți nr. 27B, parter, camerele 1 și 2, et. 1,
camerele 3, 4, 21, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J
40/7755/1998, având cod de înregistrare fiscală: RO
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10896332, („Societatea”), au hotărât întrunirea Adunării
Generale Extraordinare în data de 31.01.2011, la ora
11.00, la sediul societății.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au
participat:
S.C. UTI RASSCO ITS - S.R.L., de naționalitate
română, având sediul social situat în București, sector 2,
Str. Cernăuți 27B, et. 1, cam. 20, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J 40/19316/2006, cod de înregistrare fiscală RO
19243248, prin împuternicit Urdăreanu Tiberiu, cetățean
român, născut la data de 29.06.1953, în mun. Dej, județul
Cluj, fiul lui Tiberiu și Elisabeta, domiciliat în București,
Șos. Nordului nr. 20, sector 1, posesor al CI seria DP nr.
128003, eliberată de I.N.E.P., la data de 6.02.2008, cod
numeric personal 1530629400266, în baza Hotărârii
Adunării Generale a Asociaților nr. 2/3.05.2010, cu o
participare la capitalul social de 3.498.510 lei,
reprezentând 233.234 acțiuni, numerotate de la 1 la 100
și de la 201 la 233.33499, respectiv o cotă de participare
la beneficii și pierderi de 99,99957 %;
S.C. UTI GRUP - S.A., cu sediul în București, Str.
Cernăuți nr. 27C, sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J 40/1130/2000, cod de înregistrare fiscală: RO
12695122, prin împuternicit Ștefania-Beatrice Stinga,
cetățean român, născută la data de 2.05.1973, în
București, fiica lui Nicolae și Floriana, domiciliată în
București, str. Alexandru Șerbănescu nr. 30, bl. 17A,
parter, ap. 1, sector 1, posesoare a CI seria RD nr.
601250, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de
6.11.2008, cod numeric personal 2730502411514, în
baza Deciziei acționarului unic UTI GRUP - S.A. nr.
31/12.11.2010, cu o participare la capitalul social de 1500
lei, reprezentând 100 acțiuni, numerotate de la 101 la
200, respectiv o cotă de participare la beneficii și pierderi
de 0,00043 %, având în vedere că:
S.C. UTI TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C. UTI
SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI GRUP
- S.A., S.C. UTI REAL ESTATE DEVELOPMENT - S.R.L.,
S.C. UTI SYSTEMS - S.A., S.C. UTI COMMUNICATION
SYSTEMS - S.R.L., S.C. UTI FACILITY MANAGEMENT
- S.A., S.C. SORRAL INTERNATIONAL - S.R.L., S.C.
ELECTROPROIECT - S.A., S.C. FIREX ENGINEERING
- S.R.L., S.C. PRO ENGINEERING - S.R.L., S.C.
CERTSIGN - S.A., S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A., au obținut:
I. Începând cu 29.11.2010 (data prelungirii tehnice) de
la OTP BANK ROMANIA - S.A. prelungirea facilității de
credit cash în valoare de 20.500.000 Euro valabilă până
la data de 31.01.2011 (2 luni) pentru facilitatea cash și
până la data de 30.01.2015 (60 de luni) pentru facilitatea
non-cash (denumită în cele ce urmează „Facilitatea OTP I”).
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II. Începând cu 29.11.2010 (data prelungirii tehnice)
prelungirea facilității de credit cash în valoare de
3.000.000 euro, valabilă până la data de 31.01.2011 (2
luni) și până la data de 30.01.2015 (60 de luni) pentru
facilitatea de non-cash, din partea OTP BANK NYRT
(denumită în cele ce urmează Facilitatea OTP II).
Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
1. Aprobarea majorării facilitații acordate de către
OTP BANK ROMANIA - S.A. de la suma de 20.500.000
Euro la suma de 23.500.000 Euro, și prelungirea
maturității finale cu 12 luni pentru facilitate cash și cu 60
de luni pentru facilitate non-cash.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite.
3. Aprobarea închiderii facilitații obținute de la OTP
BANK NYRT (denumită Facilitatea OTP II).
4. Împuternicirea unor persoane pentru a reprezenta
societatea.
Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.C. UTI TRAFFIC
MANAGEMENT - S.A., iar ședința de astăzi, 31.01.2011,
ora 11.00, este legal și statutar constituită.
La Adunare sunt prezenți acționarii care dețin 100 %
capitalul social.
Ca atare, adunarea generală extraordinara poate lua
decizii valabile și, prin vot deschis, a hotărât:
1. Se aprobă majorarea facilitații contractate cu OTP
BANK ROMANIA - S.A. de Societate alături de S.C. UTI
SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI GRUP
- S.A., S.C. UTI REAL ESTATE DEVELOPMENT - S.R.L.,
S.C. UTI SYSTEMS - S.A., S.C. UTI COMMUNICATION
SYSTEMS - S.R.L., S.C. SORRAL INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ELECTROPROIECT - S.A., S.C. FIREX
ENGINEERING - S.R.L., S.C. PRO ENGINEERING S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A., S.C. UTI INSTAL
CONSTRUCT - S.A., S.C. UTI FACILITY
MANAGEMENT - S.A., de la suma de 20.500.000 Euro la
suma de 23.500.000 Euro, în vederea susținerii
activităților curente ale societății, și prelungirea
valabilității acesteia pentru o perioadă de 12 luni, pentru
facilitatea cash și o perioadă de 60 de luni, pentru
facilitatea non-cash, începând cu data semnării actului
adițional la contractul de credit.
2. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite pentru
facilitatea identificată la art. 1 în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., cu bunuri proprietatea societății și/sau
a terților, după cum urmează:
- Cash colateral, scrisori de garanție bancară
irevocabile și necondiționate emise de instituții bancare
agreate de OTP BANK ROMANIA - S.A. și ipoteci în
proporție minimă de 17 % din valoarea soldului tras din
facilitate (cash și non-cash). Aceste garanții se vor
constitui pe măsura utilizărilor din plafon (cash și noncash) la data tragerii din facilitate;
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- Ipoteci asupra imobilelor:
1) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27C, Lot 1, proprietatea S.C. UTI GRUP - S.A. compus
din:
- teren intravilan «curți-construcții» având o suprafața
de 1.365 mp din acte și de 1.390 mp din măsurătorile
cadastrale, împreună cu construcțiile edificate pe acesta:
Construcția C1 - Clădire administrativă cu regim de
înălțime P+1, având o suprafață construită la sol de 400
mp din acte și de 395,52 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 396 mp și o suprafață
desfășurată de 800 mp conform documentației
cadastrale înregistrată sub nr. 187399/2010), Construcția
C2 - Birouri, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață utilă
la parter de 50,34 mp și o suprafață utilă la etaj de 51,72
mp (având o suprafață construită la sol de 64 mp și o
suprafață desfășurată de 128 mp, conform documentației
cadastrale înregistrate sub nr. 187399/2010), Construcția
C3 - Depozit, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață
utilă la parter de 41,53 mp și o suprafață utilă la etaj de
41,53 mp (având o suprafață construită la sol de 51 mp și
o suprafață desfășurată de 102 mp, conform
documentației cadastrale înregistrată sub nr.
187399/2010), Construcția C4 - Centrală termică, cu
regim de înălțime parter, cu o suprafață construită de
47,8 mp din acte și de 47,05 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 47 mp și o suprafață
desfășurată de 47 mp, conform documentației cadastrale
înregistrate sub nr. 187399/2010), identificat cu nr.
cadastral 10714/1, înscris în CF 98622 N a loc. București,
sector 2;
2) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27B, proprietatea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - SA
compus din: teren în suprafață de 911 mp din acte și de
967 mp din măsurători, și construcțiile edificate pe
acesta, compuse din: construcție Cămin Nefamiliști, cu o
suprafață construită la sol de 400 mp din acte și de
395,62 mp din măsurători, și o suprafață desfășurată de
800 mp, compusă din parter, cu o suprafața utilă de
359,77 mp, etaj cu o suprafață utilă de 359,28 mp și
balcon în suprafață de 1,20 mp, construcție C2 (Birouri) parter cu o suprafață de 31,28 mp, etaj cu o suprafață de
32,40 mp, construcție C3 (Depozit) - parter cu o suprafață
de 26,74 mp, etaj cu o suprafață de 26,74 mp, potrivit
actelor de proprietate și documentației cadastrale
identificat cu nr. cadastral 10715, înscris în CF nr. 37354
de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
București, sector 2;
*Cesiuni de creanțe din contractele existente și
viitoare. Valoarea rămasă de încasat a contractelor
cesionate trebuie să fie în orice moment dublul a 83 % din
valoarea utilizată a plafonului (cash și non-cash).
Contractele se vor cesiona pe măsura utilizării din
facilitate.

*Gaj pe conturile curente deschise la OTP BANK
ROMANIA - S.A. de Societăți;
*Gaj pe sumele de bani ce derivă din contractele
cesionate și care se încasează în conturile deschise de
societăți la Trezoreria Statului;
*Garantare în solidar, în calitate de codebitori solidari,
alături de și pentru toate societățile beneficiare ale
facilității menționate la art. 1 din prezenta decizie;
*Garanție Corporatistă (Corporate Guarantee) emisă
de UTI HOLDINGS BV în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., pentru toată valabilitatea facilității în
valoare de 23.500.000 Euro.
V în favoarea OTP BANK ROMANIA - S.A., pentru
toată valabilitatea facilității în valoare de 23.500.000
Euro.
3. Se aprobă închiderea facilității obținute de la OTP
BANK NYRT în sumă de 3.000.000 Euro (denumită
Facilitatea OTP II);
4. a) Se împuternicesc dna Macovei Dana-Codruța,
cetățean român, născută la data de 11.12.1973, în mun.
Slatina, județul Olt, domiciliată în mun. București, str.
Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. 3, et. 4, ap. 98, sector 6,
legitimată cu CI seria RT nr. 363814, eliberată la data de
27.10.2004, de Secția 21, CNP 2731211280795, și
Ionescu Alice Gabriela, cetățean român, fiica lui Ion și
Vica, născută la data de 30.05.1973, în com. Mihăilești,
județul Buzău, domiciliată în orașul Voluntari, județul Ilfov,
str. Galata nr. 55, bl. C, et. 5, ap. 35, legitimată cu CI seria
IF nr. 255330, eliberată la data de 15.06.2010, de către
SPCLEP Voluntari, CNP 2730530100045, pentru ca
împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să
semneze contractele de credit, actele adiționale la
acestea, contractele de garanție reală mobiliară sau
imobiliară, anexele la acestea (la credit sau garanții),
precum și a tuturor documentelor ce țin de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri, în legătură cu facilitatea
identificată la art. 1 de mai sus.
b) Se împuternicește dra Anibah Mihaela, cetățean
român, născută la data de 17.02.1968, în mun.
Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliată în mun.
București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B, et.
3, ap. 24, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 690529,
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 28.06.2010,
cod numeric personal 2680217203151, pentru ca, în
numele nostru și pentru noi, să îndeplinească toate
formalitățile privind înregistrarea mențiunii asupra celor
înscrise în prezenta Hotărâre, la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
În acest sens, împuternicitul nostru va semna acte,
cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin
opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul
nostru se va prezenta la toate organele competente,
precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al
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României, notar public și altele asemenea, unde va
semna în numele nostru și pentru noi, oriunde va fi
necesar, va achita taxele aferente, va da declarații, va
face tot ceea ce este de cuviință în vederea ducerii la
îndeplinire a prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne
opozabilă.
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
exemplare originale.
(39/2.003.778)
Societatea Comercială
UTI SYSTEMS - S.A., București
HOTĂRÂREA NR. 3
din 31.01.2011
a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. UTI SYSTEMS - S.A.
În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată, modificată și completată,
acționarii reprezentând întregul capital social al S.C. UTI
SYSTEMS - S.A., cu sediul în București, Str. Cernăuți nr.
27C, parter, cam. 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, etaj 1, cam. 8, 9,
10, 11, 15, 19, 20, sector 2, înregistrata la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J 40/1341/1994, având cod de înregistrare fiscală
RO 5394305, („Societatea”), au hotărât întrunirea
Adunării Generale Extraordinare în data de 31.01.2011,
la ora 12:00 la sediul societății.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au
participat:
UTI HOLDINGS B.V., persoană juridică de
naționalitate olandeză, înregistrată în Olanda, cu sediul
social în Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam,
Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului din
Amsterdam cu nr de înregistrare: 27271807, prin
împuterniciți Urdăreanu Tiberiu, cetățean român, născut
la data de 29.06.1953, în mun. Dej, jud. Cluj, fiul lui
Tiberiu și Elisabeta, domiciliat în București, Șos. Nordului
nr. 20, sector 1, posesor al CI seria DP nr. 128003,
eliberat de I.N.E.P., la data de 6.02.2008, cod numeric
personal 1530629400266, și Popescu Doina Paula,
cetățean român, născută la data de 11.08.1965, în
București, sector 1, fiica lui Ion și Lidia, domiciliată în
România, București, sector 2, str. Leonard Nicolae nr. 26,
posesoare a CI seria DP nr. 139707, eliberată de
D.E.P.A.B.D., la data de 8.09.2010, cod numeric personal
2650811400105, în baza Rezoluției UTI HOLDINGS BV
din data de 28.01.2011, cu o participare la capitalul social
de 14.369.300,00 RON din care 5.000.000,00 USD și
49.800,00 RON, reprezentând 14.369.300 acțiuni,
respectiv o cotă de participare la beneficii și pierderi de
90,8334 %;
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S.C.
UTI
DEFENSE
&
INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES - S.A., de naționalitate română cu
sediul în București, Sos. Olteniței, nr. 107 A, etaj 4,
camera 12, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J
40/21410/2007, cod unic de înregistrare 22743103, prin
împuternicit Stinga Ștefania-Beatrice, domiciliată în
București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 30, bl.
17A, sc. 1, ap. 1, sector 1, posesoare a CI seria RD nr.
601250, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de
6.11.2008, cod numeric personal 2730502411514, în
baza Hotărârii Adunării Generală Extraordinare nr.
22/28.05.2010, cu o participare la capitalul social de
1.450.101,00 RON din care 200 Ron și 402.750 euro
reprezentând 9,1666 %, având în vedere că:
S.C. UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C.
UTI GRUP - S.A., S.C. UTI REAL ESTATE
DEVELOPMENT - S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS - S.A.,
S.C. UTI COMMUNICATION SYSTEMS - S.R.L., S.C.
UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A., S.C. SORRAL
INTERNATIONAL - S.R.L., S.C. ELECTROPROIECT S.A., S.C. FIREX ENGINEERING - S.R.L., S.C. UTI
TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C. PRO
ENGINEERING - S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A., S.C.
UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., au obținut:
1. Începând cu data de 29.11.2010 de la OTP BANK
ROMANIA - S.A. prelungirea facilității de credit cash în
valoare de 20.500.000 Euro valabilă până la data de
31.01.2011 (2 luni) pentru facilitatea cash și până la data
de 30.01.2015 (60 de luni) pentru facilitatea non-cash
(denumită în cele ce urmează „Facilitatea OTP I”).
2. Începând cu 29.11.2010 prelungirea facilității de
credit cash în valoare de 3.000.000 euro, valabilă până la
data de 31.01.2011 (2 luni) și până la data de 30.01.2015
(60 de luni) pentru facilitatea de non-cash, din partea
OTP BANK NYRT (denumită în cele ce urmează
Facilitatea OTP II).
Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
1. Aprobarea majorării facilitații acordate de către
OTP BANK ROMANIA - S.A. de la suma de 20.500.000
Euro la suma de 23.500.000 Euro și prelungirea
maturității finale cu 12 luni, pentru facilitate cash și cu 60
de luni pentru facilitate non-cash.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite.
3. Aprobarea închiderii facilitații obținute de la OTP
BANK NYRT (denumită Facilitatea OTP II).
4. Împuternicirea unor persoane pentru a reprezenta
societatea.
Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.C. UTI SYSTEMS - S.A.,
iar ședința de astăzi, 31.01.2011, ora 12,00, este legal și
statutar constituită.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 918/18.III.2011

La Adunare sunt prezenți acționarii care dețin 100 %
capitalul social.
Ca atare, adunarea generală extraordinară poate lua
decizii valabile și, prin vot deschis, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă majorarea facilitații contractate cu
OTP BANK ROMANIA - S.A. de Societate alături de S.C.
UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI
GRUP - S.A., S.C. UTI REAL ESTATE DEVELOPMENT
- S.R.L., S.C. UTI COMMUNICATION SYSTEMS S.R.L., S.C. UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A., S.C.
SORRAL INTERNATIONAL - S.R.L., S.C.
ELECTROPROIECT - S.A., S.C. FIREX ENGINEERING
- S.R.L., S.C. UTI TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C.
PRO ENGINEERING - S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A.,
S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., de la suma de
20.500.000 Euro la suma de 23.500.000 Euro, în vederea
susținerii activităților curente ale societății, și prelungirea
valabilității acesteia pentru o perioadă de 12 luni, pentru
facilitatea cash și o perioadă de 60 de luni, pentru
facilitatea non-cash, începând cu data semnării actului
adițional la contractul de credit.
Art. 2. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite
pentru facilitatea identificată la art. 1 în favoarea OTP
BANK ROMANIA - S.A., cu bunuri proprietatea societății
și/sau a terților, după cum urmează:
- Cash colateral, scrisori de garanție bancară
irevocabile și necondiționate emise de instituții bancare
agreate de OTP BANK ROMANIA - S.A. și ipoteci în
proporție minimă de 17 % din valoarea soldului tras din
facilitate (cash și non-cash). Aceste garanții se vor
constitui pe măsura utilizărilor din plafon (cash și noncash) la data tragerii din facilitate;
- Ipoteci asupra imobilelor:
1) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27C, Lot 1, proprietatea UTI GRUP compus din:
- teren intravilan «curți-construcții» având o suprafața
de 1.365 mp din acte și de 1.390 mp din măsurătorile
cadastrale, împreună cu construcțiile edificate pe acesta:
Construcția C1 - Clădire administrativă cu regim de
înălțime P+1, având o suprafață construită la sol de 400
mp din acte și de 395,52 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 396 mp și o suprafață
desfășurată de 800 mp conform documentației
cadastrale înregistrate sub nr. 187399/2010), Construcția
C2 - Birouri, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață utilă
la parter de 50,34 mp și o suprafață utilă la etaj de 51,72
mp (având o suprafață construită la sol de 64 mp și o
suprafață desfășurată de 128 mp, conform documentației
cadastrale înregistrate sub nr. 187399/2010), Construcția
C3 - Depozit, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață
utilă la parter de 41,53 mp și o suprafață utilă la etaj de
41,53 mp (având o suprafață construită la sol de 51 mp și
o suprafață desfășurată de 102 mp, conform
documentației cadastrale înregistrate sub nr.

187399/2010), Construcția C4 - Centrală termică, cu
regim de înălțime parter, cu o suprafață construită de
47,8 mp din acte și de 47,05 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 47 mp și o suprafață
desfășurată de 47 mp, conform documentației cadastrale
înregistrată sub nr. 187399/2010), identificat cu nr.
cadastral 10714/1, înscris în CF 98622 N a loc. București,
sector 2;
2) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27B, proprietatea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - SA
compus din: teren în suprafață de 911 mp din acte și de
967 mp din măsurători, și construcțiile edificate pe
acesta, compuse din: construcție Cămin Nefamiliști, cu o
suprafață construită la sol de 400 mp din acte și de
395,62 mp din măsurători, și o suprafață desfășurată de
800 mp, compusă din parter, cu o suprafața utilă de
359,77 mp, etaj cu o suprafață utilă de 359,28 mp și
balcon în suprafață de 1,20 mp, construcție C2 (Birouri) parter cu o suprafață de 31,28 mp, etaj cu o suprafață de
32,40 mp, construcție C3 (Depozit) - parter cu o suprafață
de 26,74 mp, etaj cu o suprafață de 26,74 mp, potrivit
actelor de proprietate și documentației cadastrale
identificat cu nr. cadastral 10715, înscris în CF nr. 37354
de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
București, sector 2;
*Cesiuni de creanțe din contractele existente și
viitoare. Valoarea rămasă de încasat a contractelor
cesionate trebuie să fie în orice moment dublul a 83 % din
valoarea utilizată a plafonului (cash și non-cash).
Contractele se vor cesiona pe măsura utilizării din
facilitate.
*Gaj pe conturile curente deschise la OTP BANK
ROMANIA - S.A. de Societăți;
*Gaj pe sumele de bani ce derivă din contractele
cesionate și care se încasează în conturile deschise de
societăți la Trezoreria Statului;
*Garantare în solidar, în calitate de codebitori solidari,
alături de și pentru toate societățile beneficiare ale
facilității menționate la art. 1 din prezenta decizie;
*Garanție Corporatistă (Corporate Guarantee) emisă
de UTI HOLDINGS BV în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., pentru toată valabilitatea facilității în
valoare de 23.500.000 Euro.
Art. 3. Se aprobă închiderea facilității obținute de la
OTP BANK NYRT în sumă de 3.000.000 Euro (denumită
Facilitatea OTP II);
Art. 4. a) Se împuternicesc dna Macovei DanaCodruța, cetățean român, născută la data de 11.12.1973,
în mun. Slatina, județul Olt, domiciliată în mun. București,
str. Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. 3, et. 4, ap. 98, sector 6,
legitimată cu CI seria RT nr. 363814, eliberată la data de
27.10.2004, de Secția 21, CNP 2731211280795, și
Ionescu Alice Gabriela, cetățean român, fiica lui Ion și
Vica, născută la data de 30.05.1973, în com. Mihăilești,
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județul Buzău, domiciliată în orașul Voluntari, județul Ilfov,
str. Galata nr. 55, bl. C, et. 5, ap. 35, legitimată cu CI seria
IF nr. 255330, eliberată la data de 15.06.2010, de către
SPCLEP Voluntari, CNP 2730530100045, pentru ca
împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să
semneze contractele de credit, actele adiționale la
acestea, contractele de garanție reală mobiliară sau
imobiliară, anexele la acestea (la credit sau garanții),
precum și a tuturor documentelor ce țin de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri, în legătură cu facilitatea
identificată la art. 1 de mai sus.
b) Se împuternicește dra Anibah Mihaela, cetățean
român, născută la data de 17.02.1968, în mun.
Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliată în mun.
București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B, et.
3, ap. 24, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 690529,
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 28.06.2010,
cod numeric personal 2680217203151, pentru ca, în
numele nostru și pentru noi, să îndeplinească toate
formalitățile privind înregistrarea mențiunii asupra celor
înscrise în prezenta Hotărâre, la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
În acest sens, împuternicitul nostru va semna acte,
cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin
opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul
nostru se va prezenta la toate organele competente,
precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al
României, notar public și altele asemenea, unde va
semna în numele nostru și pentru noi, oriunde va fi
necesar, va achita taxele aferente, va da declarații, va
face tot ceea ce este de cuviință în vederea ducerii la
îndeplinire a prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne
opozabilă.
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
exemplare originale, la sediul societății.
(40/2.003.779)
Societatea Comercială
CERTSIGN - S.A., București
HOTĂRÂREA NR. 2
din 31.01.2011
a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. CERTSIGN - S.A.
În temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind
societățile comerciale, republicată, modificată și
completată, acționarii reprezentând întregul capital social
al S.C. CERTSIGN - S.A., cu sediul în București, sector
4, Șos. Olteniței nr. 107A, corp C1, parter, camera 6, 7, 8,
9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București sub nr. J 40/484/2006, cod de
înregistrare fiscală: RO 18288250, (Societatea), au
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hotărât întrunirea Adunării Generale Extraordinare în
data de 31.01.2011, ora 13:00, la sediul social al
societății.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au
participat toți acționarii:
UTI HOLDINGS B.V., persoană juridică olandeză,
înregistrată în Olanda, cu sediul social în Prins
Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Olanda,
înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam cu nr
de înregistrare: 27271807, prin împuterniciți, Urdăreanu
Tiberiu, cetățean român, născut la data de 29.06.1953, în
mun. Dej, jud. Cluj, fiul lui Tiberiu și Elisabeta, domiciliat
în București, Șos. Nordului nr. 20, sector 1, posesor al CI.
seria DP nr. 128003, eliberat de I.N.E.P., la data de
6.02.2008, cod numeric personal 1530629400266, și
Popescu Doina Paula, cetățean român, născută la data
de 11.08.1965, în București, sector 1, fiica lui Ion și Lidia,
domiciliată în România, București, sector 2, str. Leonard
Nicolae nr. 26, posesoare a CI seria DP nr. 139707,
eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 8.09.2010, cod
numeric personal 2650811400105, în baza Rezoluției
UTI HOLDINGS BV din data 28.01.2011, care deține un
număr de 5.473 acțiuni, cu o valoare nominală de 360,00
RON fiecare, în valoare totală de 1.970.280,00 RON, din
care 489.890,00 USD, 35.280,00 RON, 167.000,00 euro,
reprezentând 99,96 % din capitalul social;
S.C. UTI GRUP - S.A., cu sediul în București, Str.
Cernăuți, nr. 27C, sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J 40/1130/2000, cod unic de înregistrare: RO
12695122, prin împuterniciți, Stingă Ștefania - Beatrice,
domiciliată în București, str. Cpt. Av. Alexandru
Șerbănescu nr. 30, bl. 17A, sc. 1, ap. 1, sector 1,
posesoare a CI seria RD nr. 601250, eliberată de SPCEP
S1 biroul nr. 1, la data de 6.11.2008, cod numeric
personal 2730502411514, în baza Deciziei Acționarului
Unic nr. 31/12.11.2010, care deține un număr de 2
acțiuni, cu o valoare nominală de 360,00 RON fiecare, în
valoare totală de 720,00 RON, reprezentând 0,04 % din
capitalul social, având în vedere că:
S.C. UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C.
UTI GRUP - S.A., S.C. UTI REAL ESTATE
DEVELOPMENT - S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS - S.A.,
S.C. UTI COMMUNICATION SYSTEMS - S.R.L., S.C.
UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A., S.C. SORRAL
INTERNATIONAL - S.R.L., S.C. ELECTROPROIECT S.A., S.C. FIREX ENGINEERING - S.R.L., S.C. UTI
TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C. PRO
ENGINEERING - S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A., S.C.
UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., au obținut:
1. Începând cu data de 29.11.2010 de la OTP BANK
ROMANIA - S.A. prelungirea facilității de credit cash în
valoare de 20.500.000 Euro valabilă până la data de
31.01.2011 (2 luni) pentru facilitatea cash și până la data
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de 30.01.2015 (60 de luni) pentru facilitatea non-cash
(denumită în cele ce urmează „Facilitatea OTP I”).
2. Începând cu 29.11.2010 prelungirea facilității de
credit cash în valoare de 3.000.000 euro, valabilă până la
data de 31.01.2011 (2 luni) și până la data de 30.01.2015
(60 de luni) pentru facilitatea de non-cash, din partea
OTP BANK NYRT (denumită în cele ce urmează
Facilitatea OTP II).
Pe ordinea de zi s-au pus în discuție următoarele:
1. Aprobarea majorării facilitații acordate de către
OTP BANK ROMANIA - S.A. de la suma de 20.500.000
Euro la suma de 23.500.000 Euro și prelungirea
maturității finale cu 12 luni, pentru facilitate cash și cu 60
de luni pentru facilitate non-cash.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor constituite.
3. Aprobarea închiderii facilitații obținute de la OTP
BANK NYRT (denumită Facilitatea OTP II).
4. Împuternicirea unor persoane pentru a reprezenta
societatea.
Se constată că sunt îndeplinite toate condițiile legale
pentru desfășurarea lucrărilor Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.C. CERTSIGN - S.A., iar
ședința de astăzi, 31.01.2011, ora 13,00, este legal și
statutar constituită.
La Adunare sunt prezenți acționarii care dețin 100 %
capitalul social.
Ca atare, adunarea generală extraordinară poate lua
decizii valabile și, prin vot deschis, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă majorarea facilitații contractate cu
OTP BANK ROMANIA - S.A. de Societate alături de S.C.
UTI SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI
GRUP - S.A., S.C. UTI REAL ESTATE DEVELOPMENT
- S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS - S.A., S.C. UTI
COMMUNICATION SYSTEMS - S.R.L., S.C. SORRAL
INTERNATIONAL - S.R.L., S.C. ELECTROPROIECT S.A., S.C. UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A., S.C.
FIREX ENGINEERING - S.R.L., S.C. UTI TRAFFIC
MANAGEMENT - S.A., S.C. PRO ENGINEERING S.R.L., S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., de la
suma de 20.500.000 Euro la suma de 23.500.000 Euro,
în vederea susținerii activităților curente ale societății, și
prelungirea valabilității acesteia pentru o perioadă de 12
luni, pentru facilitatea cash și o perioadă de 60 de luni,
pentru facilitatea non-cash, începând cu data semnării
actului adițional la contractul de credit.
Art. 2. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite
pentru facilitatea identificată la art. 1 în favoarea OTP
BANK ROMANIA - S.A., cu bunuri proprietatea societății
și/sau a terților, după cum urmează:
- Cash colateral, scrisori de garanție bancară
irevocabile și necondiționate emise de instituții bancare
agreate de OTP BANK ROMANIA - S.A. și ipoteci în
proporție minimă de 17 % din valoarea soldului tras din
facilitate (cash și non-cash). Aceste garanții se vor
constitui pe măsura utilizărilor din plafon (cash și noncash) la data tragerii din facilitate;

- Ipoteci asupra imobilelor:
1) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27C, Lot 1, proprietatea UTI GRUP compus din:
- teren intravilan «curți-construcții» având o suprafața
de 1.365 mp din acte și de 1.390 mp din măsurătorile
cadastrale, împreună cu construcțiile edificate pe acesta:
Construcția C1 - Clădire administrativă cu regim de
înălțime P+1, având o suprafață construită la sol de 400
mp din acte și de 395,52 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 396 mp și o suprafață
desfășurată de 800 mp conform documentației
cadastrale înregistrate sub nr. 187399/2010), Construcția
C2 - Birouri, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață utilă
la parter de 50,34 mp și o suprafață utilă la etaj de 51,72
mp (având o suprafață construită la sol de 64 mp și o
suprafață desfășurată de 128 mp, conform documentației
cadastrale înregistrată sub nr. 187399/2010), Construcția
C3 - Depozit, cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață
utilă la parter de 41,53 mp și o suprafață utilă la etaj de
41,53 mp (având o suprafață construită la sol de 51 mp și
o suprafață desfășurată de 102 mp, conform
documentației cadastrale înregistrate sub nr.
187399/2010), Construcția C4 - Centrală termică, cu
regim de înălțime parter, cu o suprafață construită de
47,8 mp din acte și de 47,05 mp din măsurători (având o
suprafață construită la sol de 47 mp și o suprafață
desfășurată de 47 mp, conform documentației cadastrale
înregistrată sub nr. 187399/2010), identificat cu nr.
cadastral 10714/1, înscris în CF 98622 N a loc. București,
sector 2;
2) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27B, proprietatea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - SA
compus din: teren în suprafață de 911 mp din acte și de
967 mp din măsurători, și construcțiile edificate pe
acesta, compuse din: construcție Cămin Nefamiliști, cu o
suprafață construită la sol de 400 mp din acte și de
395,62 mp din măsurători, și o suprafață desfășurată de
800 mp, compusă din parter, cu o suprafața utilă de
359,77 mp, etaj cu o suprafață utilă de 359,28 mp și
balcon în suprafață de 1,20 mp, construcție C2 (Birouri) parter cu o suprafață de 31,28 mp, etaj cu o suprafață de
32,40 mp, construcție C3 (Depozit) - parter cu o suprafață
de 26,74 mp, etaj cu o suprafață de 26,74 mp, potrivit
actelor de proprietate și documentației cadastrale
identificat cu nr. cadastral 10715, înscris în CF nr. 37354
de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
București, sector 2;
*Cesiuni de creanțe din contractele existente și
viitoare. Valoarea rămasă de încasat a contractelor
cesionate trebuie să fie în orice moment dublul a 83.00 %
din valoarea utilizată a plafonului (cash și non-cash).
Contractele se vor cesiona pe măsura utilizării din
facilitate.
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*Gaj pe conturile curente deschise la OTP BANK
ROMANIA - S.A. de Societăți;
*Gaj pe sumele de bani ce derivă din contractele
cesionate și care se încasează în conturile deschise de
societăți la Trezoreria Statului;
*Garantare în solidar, în calitate de codebitori solidari,
alături de și pentru toate societățile beneficiare ale
facilității menționate la art. 1 din prezenta decizie;
*Garanție Corporatistă (Corporate Guarantee) emisă
de UTI HOLDINGS BV în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., pentru toată valabilitatea facilității în
valoare de 23.500.000 Euro.
Art. 3. Se aprobă închiderea facilității obținute de la
OTP BANK NYRT în sumă de 3.000.000 Euro (denumită
Facilitatea OTP II);
Art. 4. a) Se împuternicesc dna Macovei DanaCodruța, cetățean român, născută la data de 11.12.1973,
în mun. Slatina, județul Olt, domiciliată în mun. București,
str. Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. 3, et. 4, ap. 98, sector 6,
legitimată cu CI seria RT nr. 363814, eliberată la data de
27.10.2004, de Secția 21, CNP 2731211280795, și
Ionescu Alice Gabriela, cetățean român, fiica lui Ion și
Vica, născută la data de 30.05.1973, în com. Mihăilești,
județul Buzău, domiciliată în orașul Voluntari, județul Ilfov,
str. Galata nr. 55, bl. C, et. 5, ap. 35, legitimată cu CI seria
IF nr. 255330, eliberată la data de 15.06.2010, de către
SPCLEP Voluntari, CNP 2730530100045, pentru ca
împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să
semneze contractele de credit, actele adiționale la
acestea, contractele de garanție reală mobiliară sau
imobiliară, anexele la acestea (la credit sau garanții),
precum și a tuturor documentelor ce țin de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri, în legătură cu facilitatea
identificată la art. 1 de mai sus.
b) Se împuternicește dra Anibah Mihaela, cetățean
român, născută la data de 17.02.1968, în mun.
Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliată în mun.
București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B, et.
3, ap. 24, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 690529,
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 28.06.2010,
cod numeric personal 2680217203151, pentru ca, în
numele nostru și pentru noi, să îndeplinească toate
formalitățile privind înregistrarea mențiunii asupra celor
înscrise în prezenta Hotărâre, la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
În acest sens, împuternicitul nostru va semna acte,
cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin
opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul
nostru se va prezenta la toate organele competente,
precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al
României, notar public și altele asemenea, unde va
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semna în numele nostru și pentru noi, oriunde va fi
necesar, va achita taxele aferente, va da declarații, va
face tot ceea ce este de cuviință în vederea ducerii la
îndeplinire a prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne
opozabilă.
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
exemplare originale, la sediul societății.
(41/2.003.780)
Societatea Comercială
UTI GRUP - S.A., București
DECIZIA NR. 1
din 31.01.2011
a acționarului S.C. UTI GRUP - S.A.
Subscrisa UTI HOLDINGS B.V., persoană juridică
olandeză, înregistrată în Olanda, cu sediul social în Prins
Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Olanda,
înregistrată la Registrul Comerțului din Amsterdam cu nr
de înregistrare: 27271807, prin împuterniciți, Urdăreanu
Tiberiu, cetățean român, născut la data de 29.06.1953, în
mun. Dej, jud. Cluj, fiul lui Tiberiu și Elisabeta, domiciliat
în București, Șos. Nordului nr. 20, sector 1, posesor al CI.
seria DP nr. 128003, eliberat de I.N.E.P., la data de
6.02.2008, cod numeric personal 1530629400266, și
Popescu Doina Paula, cetățean român, născută la data
de 11.08.1965, în București, sector 1, fiica lui Ion și Lidia,
domiciliată în România, București, sector 2, str. Leonard
Nicolae nr. 26, posesoare a CI seria DP nr. 139707,
eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 8.09.2010, cod
numeric personal 2650811400105, în baza Rezoluției
UTI HOLDINGS BV din data 28.01.2011, în calitate de
acționar unic al S.C. UTI GRUP - S.A., cu sediul în
București, Str. Cernăuți nr. 27C, sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J 40/1130/2000, cod unic de
înregistrare: RO 12695122, („Societatea”), având în
vedere:
S.C. UTI GRUP - S.A., S.C. UTI SECURITY & FIRE
SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI REAL ESTATE
DEVELOPMENT - S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS - S.A.,
S.C. UTI COMMUNICATION SYSTEMS - S.R.L., S.C.
UTI FACILITY MANAGEMENT - S.A., S.C. SORRAL
INTERNATIONAL - S.R.L., S.C. ELECTROPROIECT S.A., S.C. FIREX ENGINEERING - S.R.L., S.C. UTI
TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C. PRO
ENGINEERING - S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A., S.C.
UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., S.C. UTI FACILITY
MANAGEMENT - S.A., au obținut:
1. Începând cu data de 29.11.2010 (data prelungirii
tehnice) de la OTP BANK ROMANIA - S.A. prelungirea
facilității de credit cash în valoare de 20.500.000 Euro
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valabilă până la data de 31.01.2011 (2 luni) pentru
facilitatea cash și până la data de 30.01.2015 (60 de luni)
pentru facilitatea non-cash (denumită în cele ce urmează
„Facilitatea OTP I”).
2. Începând cu 29.11.2010 (data prelungirii tehnice)
prelungirea facilității de credit cash în valoare de
3.000.000 euro, valabilă până la data de 31.01.2011 (2
luni) și până la data de 30.01.2015 (60 de luni) pentru
facilitatea de non-cash, din partea OTP BANK NYRT
(denumită în cele ce urmează Facilitatea OTP II), decide:
1. Se aprobă majorarea facilitații contractate cu OTP
BANK ROMANIA - S.A. de Societate alături de S.C. UTI
SECURITY & FIRE SOLUTIONS - S.A., S.C. UTI REAL
ESTATE DEVELOPMENT - S.R.L., S.C. UTI SYSTEMS S.A., S.C. UTI COMMUNICATION SYSTEMS - S.R.L.,
S.C. SORRAL INTERNATIONAL - S.R.L., S.C.
ELECTROPROIECT - S.A., S.C. FIREX ENGINEERING
- S.R.L., S.C. UTI TRAFFIC MANAGEMENT - S.A., S.C.
PRO ENGINEERING - S.R.L., S.C. CERTSIGN - S.A.,
S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - S.A., de la suma de
20.500.000 Euro la suma de 23.500.000 Euro, în vederea
susținerii activităților curente ale societății, și prelungirea
valabilității acesteia pentru o perioadă de 12 luni, pentru
facilitatea cash și o perioadă de 60 de luni, pentru
facilitatea non-cash, începând cu data semnării actului
adițional la contractul de credit.
Se aprobă menținerea garanțiilor constituite pentru
facilitatea identificată la art. 1 în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., cu bunuri proprietatea societății și/sau
a terților, după cum urmează:
- Cash colateral, scrisori de garanție bancară
irevocabile și necondiționate emise de instituții bancare
agreate de OTP BANK ROMANIA - S.A. și ipoteci în
proporție minimă de 17 % din valoarea soldului tras din
facilitate (cash și non-cash). Aceste garanții se vor
constitui pe măsura utilizărilor din plafon (cash și noncash) la data tragerii din facilitate;
- Ipoteci asupra imobilelor:
1) teren intravilan «curți-construcții» având o
suprafața de 1.365 mp din acte și de 1.390 mp din
măsurătorile cadastrale, împreună cu construcțiile
edificate pe acesta: Construcția C1 - Clădire
administrativă cu regim de înălțime P+1, având o
suprafață construită la sol de 400 mp din acte și de
395,52 mp din măsurători (având o suprafață construită
la sol de 396 mp și o suprafață desfășurată de 800 mp
conform documentației cadastrale înregistrate sub nr.
187399/2010), Construcția C2 - Birouri, cu regim de
înălțime P+1, cu o suprafață utilă la parter de 50,34 mp și
o suprafață utilă la etaj de 51,72 mp (având o suprafață
construită la sol de 64 mp și o suprafață desfășurată de
128 mp, conform documentației cadastrale înregistrată

sub nr. 187399/2010), Construcția C3 - Depozit, cu regim
de înălțime P+1, cu o suprafață utilă la parter de 41,53
mp și o suprafață utilă la etaj de 41,53 mp (având o
suprafață construită la sol de 51 mp și o suprafață
desfășurată de 102 mp, conform documentației
cadastrale înregistrată sub nr. 187399/2010), Construcția
C4 - Centrală termică, cu regim de înălțime parter, cu o
suprafață construită de 47,8 mp din acte și de 47,05 mp
din măsurători (având o suprafață construită la sol de 47
mp și o suprafață desfășurată de 47 mp, conform
documentației cadastrale înregistrată sub nr.
187399/2010), identificat cu nr. cadastral 10714/1, înscris
în CF 98622 N a loc. București, sector 2;
2) Imobil situat în București, sector 2, Str. Cernăuți nr.
27B, proprietatea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT - SA
compus din: teren în suprafață de 911 mp din acte și de
967 mp din măsurători, și construcțiile edificate pe
acesta, compuse din: construcție Cămin Nefamiliști, cu o
suprafață construită la sol de 400 mp din acte și de
395,62 mp din măsurători, și o suprafață desfășurată de
800 mp, compusă din parter, cu o suprafața utilă de
359,77 mp, etaj cu o suprafață utilă de 359,28 mp și
balcon în suprafață de 1,20 mp, construcție C2 (Birouri) parter cu o suprafață de 31,28 mp, etaj cu o suprafață de
32,40 mp, construcție C3 (Depozit) - parter cu o suprafață
de 26,74 mp, etaj cu o suprafață de 26,74 mp, potrivit
actelor de proprietate și documentației cadastrale
identificat cu nr. cadastral 10715, înscris în CF nr. 37354
de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
București, sector 2;
*Cesiuni de creanțe din contractele existente și
viitoare. Valoarea rămasă de încasat a contractelor
cesionate trebuie să fie în orice moment dublul a 83 % din
valoarea utilizată a plafonului (cash și non-cash).
Contractele se vor cesiona pe măsura utilizării din
facilitate.
*Gaj pe conturile curente deschise la OTP BANK
ROMANIA - S.A. de Societăți;
*Gaj pe sumele de bani ce derivă din contractele
cesionate și care se încasează în conturile deschise de
societăți la Trezoreria Statului;
*Garantare în solidar, în calitate de codebitori solidari,
alături de și pentru toate societățile beneficiare ale
facilității menționate la art. 1 din prezenta decizie;
*Garanție Corporatistă (Corporate Guarantee) emisă
de UTI HOLDINGS BV în favoarea OTP BANK
ROMANIA - S.A., pentru toată valabilitatea facilității în
valoare de 23.500.000 Euro.
Art. 3. Se aprobă închiderea facilității obținute de la
OTP BANK NYRT în sumă de 3.000.000 Euro (denumită
Facilitatea OTP II);
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Art. 4. a) Se împuternicesc dna Macovei DanaCodruța, cetățean român, născută la data de 11.12.1973,
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Societatea Comercială
ZEKA LINE - S.R.L., București

în mun. Slatina, județul Olt, domiciliată în mun. București,
str. Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. 3, et. 4, ap. 98, sector 6,
legitimată cu CI seria RT nr. 363814, eliberată la data de

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

27.10.2004, de Secția 21, CNP 2731211280795, și
Ionescu Alice Gabriela, cetățean român, fiica lui Ion și

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Vica, născută la data de 30.05.1973, în com. Mihăilești,
județul Buzău, domiciliată în orașul Voluntari, județul Ilfov,
str. Galata nr. 55, bl. C, et. 5, ap. 35, legitimată cu CI seria

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

IF nr. 255330, eliberată la data de 15.06.2010, de către

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 16867/28.02.2011

SPCLEP Voluntari, CNP 2730530100045, pentru ca

Persoană
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări prin
Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Dumitrașcu Carmen
Mihaela
Referent
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Munteanu Sarita Iulia

împreună și/sau separat să reprezinte Societatea și să
semneze contractele de credit, actele adiționale la
acestea, contractele de garanție reală mobiliară sau
imobiliară, anexele la acestea (la credit sau garanții),
precum și a tuturor documentelor ce țin de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri, în legătură cu facilitatea
identificată la art. 1 de mai sus.
b) Se împuternicește dra Anibah Mihaela, cetățean
român, născută la data de 17.02.1968, în mun.
Hunedoara, județul Hunedoara, domiciliată în mun.
București, str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 4, bl. B, et.
3, ap. 24, sector 2, identificată cu CI seria RR nr. 690529,
emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3, la data de 28.06.2010,
cod numeric personal 2680217203151, pentru ca, în
numele nostru și pentru noi, să îndeplinească toate
formalitățile privind înregistrarea mențiunii asupra celor
înscrise în prezenta Hotărâre, la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
În acest sens, împuternicitul nostru va semna acte,
cereri și va efectua plăți în scopul ducerii la îndeplinire a
prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne deplin
opozabilă. În baza prezentului mandat, mandatarul
nostru se va prezenta la toate organele competente,
precum Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al
României, notar public și altele asemenea, unde va
semna în numele nostru și pentru noi, oriunde va fi
necesar, va achita taxele aferente, va da declarații, va
face tot ceea ce este de cuviință în vederea ducerii la
îndeplinire a prezentului mandat, semnătura sa fiindu-ne
opozabilă.
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei)
exemplare originale, la sediul societății.
(42/2.003.781)

În baza cererii nr. 81956 din data de 25.02.2011 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
- fondator: Epure Mariana, asociat unic, cod numeric
personal 2760813440016, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 18.02.2011, echivalând cu 20 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
100 %, domiciliat în municipiul București, str. Lucrețiu
Pătrășcanu nr. 1, bl. G3, sc. A, et. 9, ap. 272, sector 3;
- administrator persoană fizică: Epure Mariana, cod
numeric personal 2760813440016, data numirii
25.02.2011, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;
- denumirea: ZEKA LINE - S.R.L.;
- sediul social: municipiul București, calea Giulești,
nr. 505E, sector 6;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- activitatea principală: 7810 - activități ale agențiilor
de plasare a forței de muncă;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
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- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 28100476;
- număr de ordine în registrul comerțului
J 40/2262/2011.
(43/1.990.549)
Societatea Comercială
PUBLIC GROUP DISTRIBUTION - S.R.L.
București
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 16868/28.02.2011
Persoană
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări prin
Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Dumitrașcu Carmen
Mihaela
Referent
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Munteanu Sarita Iulia
În baza cererii nr. 81879 din data de 25.02.2011 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
- fondatori:
1. Zamfira Lucian, asociat, cod numeric personal
1760117414517, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 22.02.2011, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
50 %, domiciliat în municipiul București, șos. Nicolae
Titulescu nr. 94, bl. 14A, sc. 4, et. 1, ap. 121, sector 1;
2. Popa Sorin, asociat, cod numeric personal
1760902431540, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 22.02.2011, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
50 %, domiciliat în localitatea Pasărea, str. Alexandru
Brănișteanu nr. 3B, județul Ilfov;
- administrator persoană fizică: Zamfira Lucian, cod
numeric personal 1760117414517, data numirii
18.02.2011, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;

- denumirea: PUBLIC GROUP DISTRIBUTION S.R.L.;
- sediul social: municipiul București, șos. Nicolae
Titulescu nr. 94, bl. 14A, sc. 4, et. 1, ap. 121, sector 1;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
specializate;
- activitatea principală: 4776 - comerț cu amănuntul al
florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al
animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în
magazine specializate;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 28100484;
- număr de ordine în registrul comerțului
J 40/2263/2011.
(44/1.990.550)
Societatea Comercială
SMART ART CLASSES BUCURESTI - S.R.L.
București
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 16873/28.02.2011
Persoană
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări prin
Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Pitiș Roxana Maria
Referent
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Sandu Viorel
În baza cererii nr. 81707 din data de 25.02.2011 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
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- fondator: Lina Daniela, asociat unic, cod numeric
personal 2760731103782, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 22.02.2011, echivalând cu 20 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
100 %, domiciliat în municipiul București, calea
Văcărești, nr. 300, bl. 1B, sc. 2, et. 7, ap. 57, sector 4;
- administrator persoană fizică: Mândricel Floarea, în
calitate de administrator până la data de 15.02.2015, cod
numeric personal 2471023103760, domiciliată în
București, Str. Plugarilor nr. 1, bl. 94, sc. B, ap. 32, sector
4, durata mandatului 4 ani;
- denumirea: SMART ART CLASSES BUCURESTI S.R.L.;
- sediul social: municipiul București, Calea Victoriei nr.
145, clădirea Victoria Center, et. 8, sector 1;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 alte forme de învățământ;
- activitatea principală: 8552 - învățământ în domeniul
cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice
etc.);
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 28100492;
- număr de ordine în registrul comerțului
J 40/2264/2011.
(45/1.990.551)
Societatea Comercială
MALEX COVERING - S.R.L., București
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 16875/28.02.2011
Persoană
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări prin
Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Pitiș Roxana Maria
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Referent
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Sandu Viorel
În baza cererii nr. 81606 din data de 25.02.2011 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
- fondatori:
1. Enache Alexandru, asociat, cod numeric personal
1830115420038, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 14.02.2011, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
50 %, domiciliat în municipiul București, Str. Porțile de
Fier nr. 48, sector 2;
2. Bucur Marius Daniel, asociat, cod numeric personal
1791023450064, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 14.02.2011, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
50 %, domiciliat în municipiul București, Str. Foișorului nr.
24, bl. F14C, sc. 2, ap. 60, sector 3;
- administratori persoane fizice:
1. Enache Alexandru, cod numeric personal
1830115420038, data numirii 9.02.2011, durata
mandatului nelimitată;
2. Bucur Marius Daniel, cod numeric personal
1791023450064, data numirii 9.02.2011, durata
mandatului nelimitată;
- denumirea: MALEX COVERING - S.R.L.;
- sediul social: municipiul București, Str. Porțile de Fier
nr. 48, sector 2;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
- activitatea principală: 4799 - comerț cu amănuntul
efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și
piețelor;
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 28100670;
- număr de ordine în registrul comerțului
J 40/2265/2011.
(46/1.990.552)
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Societatea Comercială
GEROMAR GRUP IMOBILIARE - S.R.L.
București
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 16876/28.02.2011
Persoană
desemnată conform
O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări
și completări prin
Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010
- Pitiș Roxana Maria
Referent
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București
- Marinescu Cristina
În baza cererii nr. 81583 din data de 25.02.2011 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
- fondatori:
1. Lascu Horia-Liviu, asociat, cod numeric personal
1490919400311, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 24.11.2010, echivalând cu 10 părți

Florentina-Magdalena P. Constandache

sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
33,34 %, domiciliat în municipiul București, Aleea
Platanului nr. 9, bl. A43, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 5;
2. Chirilă Viorica, asociat, cod numeric personal
12621103400691, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 24.11.2010, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
33,33 %, domiciliată în localitatea Maia, com. Brazii,
județul Ialomița;
3. Tengher Constantin, asociat, cod numeric personal
1360225400318, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 24.11.2010, echivalând cu 10 părți
sociale, cota de participare la beneficii și pierderi este de
33,33 %, domiciliată în municipiul București, str.
Constantin Rădulescu-Motru, bl. 34, sc. A, et. 1, ap. 4,
sector 4;
- administrator persoană fizică: Lascu Horia-Liviu, cod
numeric personal 1490919400311, data numirii
24.02.2011, durata mandatului nelimitată;
- denumirea: GEROMAR GRUP IMOBILIARE S.R.L.;
- sediul social: municipiul București, str. Sf. Vineri
nr. 21, bl.102, sc. tr. 1, et. 5, ap. 14, sector 3;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea
de bunuri imobiliare proprii;
- capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;
- durata de funcționare: nelimitată;
- cod unic de înregistrare: 28100689;
- număr de ordine în registrul comerțului
J 40/2266/2011.
(47/1.990.553)
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