
Societatea Comercială 
RAZVEKO SERV - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE RAZVEKO SERV S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, și ale actului
constitutiv al societății 

ILIESCU MIRCEA, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 298, identificat cu C.I.,
seria DD, nr. 0270714, emis(ă) de Pol. Târgoviște, la data
04.04.2000. 

COROLIU MARIA RALUCA, domiciliată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Zaharia Boerescu, bl. R3, sc.
A, et. 2, ap.8, identificată cu CI, seria DD, nr.289786
emis(ă) de SPCLEP Târgoviște,la data 19.10.2005,

AU HOTĂRÂT: 
* Se atrage în societate asociatul COROLIU

GEORGETA, cetățean român, născută la data de
05.08.1947,în Mun. București,sec.4,domiciliată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Zaharia Boerescu, bl. R3,
ap.8, identificată cu CI, seria DD. nr. 136223, eliberat de
Pol. Târgoviște, la data de 01.11.2002,
CNP2470805151782. 

* Se retrage asociatul ILIESCU MIRCEA care
cesionează asociatului atras COROLIU GEORGETA,
cele 10 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le deține ca
aport la capitalul social al societății. Cesiunea se face
liberă de sarcini și procese, cu despăgubirea valorii
nominale a părților sociale. Cesionarul primește părțile
sociale în condițiile stipulate mai sus și consimte

continuarea activități i  societăți i  în calitate de
asociat.Capitalul social în valoare totală de 200 lei, în
numerar, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
va fi deținut de asociații 

COROLIU GEORGETA -100 lei, reprezentând 10 părți
sociale 

COROLIU MARIA RALUCA -100 lei, reprezentând 10
părți sociale 

* Se revocă din funcția de administrator asociatul
retras ILIESCU MIRCEA, societatea urmând a fi
administrată de asociatul atras COROLIU GEORGETA. 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 10.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2367/04.07.2008 

(1/717630)

Societatea Comercială 
RAZVEKO SERV - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
RAZVEKO SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. BOERESCU
ZAHARIA, bloc R3, ap.8, înregistrată sub nr.
J15/612/2004, cod unic de înregistrare 16598939, care a
fost înregistrat sub nr.17118 din 11.07.2008. 

(2/717631)
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Societatea Comercială 
PROCOR - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 9
DIN 11.07. 2008 

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR S.A. 
PROCOR 

În exercițiul atribuțiunilor stabilite de, și conferite prin
actul constitutiv al societății, precum și în conformitate cu
dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 31/1990 a
societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare; 

Astăzi, 11.07.2008, la sediul social, la prima
convocare, adunarea generală a acționarilor S.A.
PROCOR - TÂRGOVIȘTE, în prezența majorității
acționari lor: POPESCU NICOLAE, reprezentând
54,9871% din capitalul social, STATE ION, reprezentând
9,1673% din capitalul social, POPESCU CĂTĂLIN
NICOLAE, reprezentând 5,7412% din capitalul social,
POPESCU FLORIN AURELIAN, reprezentând 5,7412%
din capitalul social, CONSTANTIN GHEORGHE,
reprezentând 18,3022% din capitalul social, GOGESCU
GHEORGHE, reprezentând 5,7412% din capitalul social,
lipsă fiind DĂNILĂ PETRU, reprezentând 0,3198% din
capitalul social. 

A adoptat, cu majoritate de voturi și cu cvorumul și
majoritatea cerută de lege și de actele constitutive de
societate, următoarea 

HOTĂRÂRE 
Art. 1. Se aprobă retragerea acționarilor POPESCU

NICOLAE, POPESCU CĂTĂLIN NICOLAE și POPESCU
FLORIN AURELIAN din societatea S.C. PROCOR S.A. 

Art. 2. Se aprobă atragerea în societatea S.C.
PROCOR S.A. a domnului DRAGOMIR ADRIAN-
FLORIN, cetățean român, fiul lui Gheorghe și Ana, născut
la data de 21.01.1969, în Medgidia, județul Constanța, cu
domiciliul în București, str. Frunte Lată, nr. 4, bl. P5, sc. 2,
et 4, ap. 45, Sector 5, legitimat cu CI seria RR număr
118663, eliberată de Secția 17 la data de 09.09.2000,
având CNP 1690121151231. 

Art. 3. Se aprobă cesiunea acțiunilor deținute de către
POPESCU NICOLAE, POPESCU FLORIN AURELIAN și
POPESCU CĂTĂLIN NICOLAE, în societatea S.C.
PROCOR S.A., după cum urmează: 

- Se aprobă ca POPESCU NICOLAE să cesioneze 59
496 acțiuni, deținute de către aceasta în societatea S.C.
PROCOR S.A., către domnul DRAGOMIR ADRIAN-
FLORIN, cetățean român, fiul lui Gheorghe și Ana, născut
la data de 21.01.1969, în Medgidia, județul Constanța, cu
domiciliul în București, str. Frunte Lată, nr. 4, bl. P5, sc. 2,
et. 4, ap. 45, Sector 5, legitimat cu CI seria RR număr

118663, eliberată de Secția 17 la data de 09.09.2000,
având CNP 1690121151231. 

Se aprobă ca POPESCU CĂTĂLIN NICOLAE să
cesioneze 6 212 acțiuni, deținute de către aceasta în
societatea S.C. PROCOR S.A., către domnul
DRAGOMIR ADRIAN-FLORIN, cetățean român, fiul lui
Gheorghe și Ana, născut la data de 21.01.1969, în
Medgidia, județul Constanța, cu domiciliul în București,
str. Frunte Lată, nr. 4, bl. P5, sc. 2, et. 4, ap. 45, Sector 5,
legitimat cu CI seria RR număr 118663, eliberată de
Secția 17 la data de 09.09.2000, având CNP
1690121151231. 

- Se aprobă ca POPESCU FLORIN AURELIAN să
cesioneze 6 212 acțiuni, deținute de către acesta în
societatea S.C. PROCOR S.A., către domnul
DRAGOMIR ADRIAN-FLORIN, cetățean român, fiul lui
Gheorghe și Ana, născut la data de 21.01.1969, în
Medgidia, județul Constanța, cu domiciliul în București,
str. Frunte Lată, nr. 4, bl. P5, sc. 2, et. 4, ap. 45, Sector 5,
legitimat cu CI seria RR număr 118663, eliberată de
Secția 17 la data de 09.09.2000, având CNP
1690121151231. 

Art. 4. În urma acestei cesiuni de acțiuni, structura
acționariatului S.C. PROCOR S.A. este următoarea: 

- DRAGOMIR ADRIAN-FLORIN deține un număr de
71.920 acțiuni, în valoare nominală de 20 lei fiecare,
corespunzătoare aportului în numerar integral vărsat de
1.438 400 lei și participației de 66,4695 % la capitalul
social; 

- CONSTANTIN GHEORGHE deține un număr de
19.803 acțiuni, în valoare nominală de 20 lei fiecare,
corespunzătoare aportului în numerar integral vărsat de
396.060 lei și participației de 18,3022% la capitalul social; 

- STATE ION deține un număr de 9.919 acțiuni, în
valoare nominală de 20 lei fiecare, corespunzătoare
aportului în numerar integral vărsat de 198.380 lei și
participației de 9,1673% la capitalul social; 

- GOGESCU GHEORGHE deține un număr de 6.212
acțiuni, în valoare nominală de 20 lei f iecare,
corespunzătoare aportului în numerar integral vărsat de
124.240 lei și participației de 5,7412% la capitalul social; 

- DĂNILĂ PETRU deține un număr de 346 acțiuni, în
valoare nominală de 20 lei fiecare, corespunzătoare
aportului în numerar integral vărsat de 6.920 lei și
participației de 0,3198% la capitalul social; 

Art. 5. Se aprobă revocarea administratori lor
POPESCU NICOLAE, POPESCU CĂTĂLIN NICOLAE și
CONSTANTIN GHEORGHE. 

Art. 6. Se aprobă numirea în funcția de administrator a
doamnei DUCA IOLANDA, cetățean român, fiica lui
Ștefan și Maria, născută la data de 09.01.1960, în satul
Măgura, comuna Bezdead, județul Dâmbovița, cu
domicil iul în Municipiul Târgoviște, Bulevardul
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Independenței, bl. 12 IPJ, sc. A, ap. 36, județul
Dâmbovița, legitimată cu CI seria DD număr 016748,
eliberată de Poliția Târgoviște la data de 05 noiembrie
1999, având CNP 2600109400412. 

Art. 7. Se aprobă ca administrarea societății să fie
realizată de către un consiliu de administrație alcătuit din: 

STATE ION, fiul lui Gheorghe și Paraschiva, de
cetățenie română, născut la 05 iunie 1953 în comuna
Răzvad, Jud. Dâmbovița, legitimat cu C.I. seria DD nr.
207814, eliberată de Poliția Municipiului Târgoviște, la
data de 06 martie 2004, având CNP 1530605151824,
domicil iat în Municipiul Târgoviște, Bld. Tudor
Vladimirescu, bl. 10, Sc. B, et. 2, ap. 6, Dâmbovița; 

GOGESCU GHEORGHE, fiul lui Radu și Maria, de
cetățenie română, născut la 4 mai 1944 în Com.
Cornățelu, Jud. Dâmbovița, legitimat cu C.I. seria DD nr.
287487, eliberată de Poliția Municipiului Târgoviște, la
data de 30 septembrie 2005, având CNP
1440504151803, domiciliat în Municipiul Târgoviște, Str.
Avram Iancu, bl. 23, Sc. A, ap. 3, Dâmbovița; 

DUCA IOLANDA, cetățean român, fiica lui Ștefan și
Maria, născută la data de 09.01.1960, în satul Măgura,
comuna Bezdead, județul Dâmbovița, cu domiciliul în
Municipiul Târgoviște, Bulevardul Independenței, bl. 12
IPJ, sc. A, ap. 36, județul Dâmbovița, legitimată cu CI
seria DD număr 016748, eliberată de Poliția Târgoviște la
data de 05 noiembrie 1999, având CNP 2600109400412. 

Art. 8. Se aprobă numirea în funcția de Președinte al
societății și al Consiliului de Administrație S.C. PROCOR
S.A. a acționarului STATE ION, iar acționarul GOGESCU
GHEORGHE va avea funcția de vicepreședinte al
societății. 

Art. 9. În baza acestor decizii se va redacta un nou act
constitutiv al societății în care se vor cuprinde modificările
menționate. 

Art. 10. Formalitățile de publicitate a prezentei hotărâri
în Registrul Comerțului Dâmbovița și reprezentarea în
fața tuturor autorităților și entităților interesate, pentru
aducerea la îndeplinire a dispozițiilor sale vor fi realizate
de „Gabriel Cioacă - Cabinet de Avocat și Mediator”, care
a redactat și hotărârea de față, ce conține trei pagini, în 5
(cinci) exemplare originale. 

(3/717632)

Societatea Comercială 
PROCOR - S.A. 

NOTIFICARE 

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

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PROCOR SA, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, Str. CONSTRUCTORILOR, nr.10,
înregistrată sub nr. J15/695/1991, cod unic de
înregistrare 917616, care a fost înregistrat sub nr.17141
din 14.07.2008. 

(4/717633)

Societatea Comercială 
DANCENTER - S.R.L 

HOTĂRÂRE 

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE ROBOS DANCE S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, ROBOS
GEORGETA, domicil iată în județul Dâmbovița,
Târgoviște, Str. Radu cel Mare,bl. 17A, sc.B,et. 4, ap.19,
identificată cu CI seria DD, nr. 181638, emis(ă) de Pol.
Târgoviște,la data de 15.09.2003. ROBOS ADRIAN,
domiciliat în județul Dâmbovița, Târgoviște, Str. Radu cel
Mare,bl. 17A, sc.B,et. 4,ap.19, identificat cu CI seria DD
nr. 181634, emis(ă) de Pol. Târgoviște, la data
15.09.2003. 

AU HOTĂRÂT: 
* Se retrage din societate asociatul ROBOS ADRIAN,

care cesionează asociatului ROBOS GEORGETA,cele
10 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le deține ca aport
la capitalul social al societății. Cesiunea se face liberă de
sarcini și procese, cu despăgubirea valorii nominale a
părților sociale. Cesionarul primește părțile sociale în
condițiile stipulate mai sus și consimte continuarea
activității societății în calitate de asociat. Capitalul social
în valoare totală de 200 lei, în numerar, împărțit în 10 părți
sociale a câte 20 lei fiecare, va fi deținut de asociatul
unic:ROBOS GEORGETA. 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
ROBOS ADRIAN, societatea urmând a fi administrată de
asociatul ROBOS GEORGETA. 

Schimbarea denumirii societățăii din „SC.ROBOS
DANCE S.R.L” în „DANCENTER S.R.L” 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 11.07.2007 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2368/07.07.2008.

(5/717634)
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Societatea Comercială 
DANCENTER - S.R.L 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DANCENTER SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. RADU CEL MARE,
bloc 17A, scara B, etaj 4, ap. 19, înregistrată sub nr.
J15/922/2005, cod unic de înregistrare 17907765, care a
fost înregistrat sub nr.17146 din 14.07.2008. 

(6/717635)

Societatea Comercială 
TOULOUSE - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE TOULOUSE S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

STROE MARIAN, domiciliat în județul Dâmbovița,
Com. Hulubesti, Sat Hulubești,nr.186, identificat cu CI,
seria DD, nr. 390087,eliberată de SPCLEP Găești, la data
de 25.02.2008. 

A HOTĂRÂT: 
* Extinderea obiectului de activitate cu: 
5610-Restaurante 
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor 
*Modificarea datelor de identificare a asociatului

STROE MARIAN, conform CI, seria DD, nr.
390087,eliberată de SPCLEP Găești, la data de
25.02.2008. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dămbovița, din data de 11.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2413/07.07.2008.

(7/717636)

Societatea Comercială 
TOULOUSE - S.R.L. 

NOTIFICARE 

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

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TOULOUSE SRL, cu sediul în SAT HULUBEȘTI,
COMUNA HULUBEȘTI, județ Dâmbovița, Com.
HULUBESTI, înregistrată sub nr. J15/665/1993, cod unic
de înregistrare 4161840, care a fost înregistrat sub
nr.17153 din 14.07.2008. 

(8/717637)

Societatea Comercială 
FERNEGA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE 

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE FERNEGA S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

DRILĂ MIHAELA, domiciliat în județul Dâmbovița,
Comuna Mătăsaru, Sat Tețcoiu, identificat cu CI seria DD
nr. 143829 emis(ă) de Pol. Găești, la data 13.01.2003.

A HOTĂRÂT: 
*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Comuna Mătăsaru, Sat Tețcoiu. Activitățile desfășurate la
acest punct de lucru vor fi cele definite de codurile CAEN,
rev 2, respectiv:4711, 4719 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 11.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2398/09.07.2008.

(9/717638)

Societatea Comercială 
CONTACRIS CONSULTING - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE CONTACRIS CONSULTING S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

CORLĂTEANU CRISTINA ELENA, domiciliată în
județul Dâmbovița, Târgoviște, Calea București, bl O2A,
sc. A, et.5, ap. 21, identificat cu CI, seria DD, nr.078585,
emisă de Pol. Târgoviște, la data 20/08/2001,

TACHE IOAN VIOREL, domicil iat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Calea București,bl. H1C,et.3,
ap.3, identificat cu CI, seria DD, nr. 291524 emisă de
SPCLEP Târgoviște la data 04/11/2005,

AU HOTĂRÂT: 
*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște, str. 1 Mai,nr.42,et.1, Ap.camera 21. 
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*Radierea punctului de lucru din județul Dâmbovița,
Târgoviște, Calea Câmpulung,nr. 13-13A. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 23.06.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2180/18.06.2008. 

(10/717639)

Societatea Comercială 
BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAȚII 

SPCJ - S.R.L. 

ADUNAREA GENERALA
DIN DATA DE 10.07.2008 

A ASOCIATILOR S.C. BUTURUGA,
MILITARU&ASOCIATII SPCJ S.R.L. 

Adunarea Generală a Asociaților S.C. BUTURUGA,
MILITARU&ASOCIATII SPCJ S.R.L., înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr: J15/874/2005, CUI
17870240, în baza Legii nr.31/1990, modificată și
completată, s-a reunit în data de 10.07.2008, și a luat
următoarele decizii privitoare la activitatea societății: 

1. Sediul social al societăți i  BUTURUGA,
MILITARU&ASOCIATII SPCJ S.R.L. va fi la următoarea
adresa: București, Str. Mircea Vodă nr.52, Bl.M20Bis, Sc.
A, Et.7, Apt.21, Sector 3, dovada disponibilității denumirii
pe raza Mun. București fiind verificată în prealabil și
rezervată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr.286954/04.06.2008. 

2. Se desființează sediul secundar (punct de lucru-
birouri) situat la următoarea adresa: București, Str.
Doamna Ghica nr.20, B1.4, Sc.2, Parter, Apt.30, Sector 2. 

3. Se revocă din calitatea de administrator și
reprezentant legal al societății d-nul MILITARU ADRIAN,
CNP 1750525423017, cetățean român, de naționalitate
română, fiul lui Ioan și a lui Luminita-Paula, născut la data
de 25.05.1975, cu domiciliul stabil în București, Str. Teiul
Doamnei nr.8, bl.21, et.1, apt.9, sector 2, posesor al CI
seria RD nr. 239075, eliberată de Secția 7 Poliție la data
de 27.03.2002. 

4. Se majorează capitalul social al societății prin aport
în numerar cu suma de 800 lei, prin emisiunea de 8 părți
sociale, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, care vor
fi subscrise integral de d-nul BUTURUGA IULIAN-
MARIUS, CNP 1770619520011, cetățean român, de
naționalitate română, fiul lui Marin și a lui Floarea, născut
la data de 19.06.1977 în mun. Giurgiu, cu domiciliul stabil
în Com. Băneasa, Jud. Giurgiu, posesor la C.I. seria GG
nr.048431, eliberată de Pol. Mun. Giurgiu la data de
14.08.2001, care va deține 90% din capitalul social al
societății. 

Urmare a majorări i  capitalului social, d-nul
BUTURUGA IULIAN-MARIUS va deține 9 părți sociale,
numerotate de la 1 la 9 inclusiv, cu o valoare nominală de
100 lei fiecare, în valoare totală de 900 lei, reprezentând
90% din capitalul social, iar d-nul MILITARU ADRIAN 1
părți sociale, numerotate de la 9 la 10 inclusiv, cu o
valoare nominală de 100 lei fiecare, în valoare totală de
100 lei, reprezentând 10% din capitalul social al societății. 

5. Se schimbă valoarea nominală a părților sociale,
prin divizare, de la valoarea de 100 lei/parte socială la
valoarea nominală de 10 lei pentru fiecare parte socială,
numărul părților sociale deținute de fiecare asociat înainte
de operațiunea de divizare a valorii nominale se va
multiplica corespunzător divizării valorii părților sociale. 

D-nul BUTURUGA IULIAN-MARIUS va deține 90 părți
sociale, numerotate de la 1 la 90 inclusiv, cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 900 lei,
reprezentând 90 % din capitalul social, iar d-nul
MILITARU ADRIAN va deține 10 părți sociale, numerotate
de la 91 la 100 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 10% din
capitalul social al societății. 

(11/717640)

Societatea Comercială 
BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAȚII 

SPCJ - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAȚII SPCJ SRL, cu
sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița,
Str. EROILOR, nr.4, etaj 1, ap.CAMERA 4, înregistrată
sub nr. J15/874/2005, cod unic de înregistrare 17870240,
care a fost înregistrat sub nr.17196 din 14.07.2008. 

(12/717641)

Societatea Comercială 
AN LIMIT - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE AN LIMIT S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 
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CIUPERCĂ ANCA ZAMFIRA (FOSTĂ MANOLESCU),

domiciliată în județul Dâmbovița, Târgoviște, Str. Bld.

Libertății, nr.4,bl.A3C, identificată cu CI seria DD nr.

395007 emis(ă) de SPCLEP Târgoviște, la data

04.04.2008. 

A HOTĂRÂT: 

*Modificarea datelor de identificare a asociatului

CIUPERCĂ ANCA ZAMFIRA (FOSTĂ MANOLESCU),

conform certificatului de căsătorie, seria CE, nr.4411888,

emis de Primăria Târgoviște, la data de 21.03.2008. 

*Modificarea formei de deținere a spațiului destinat

sediului social din județul Dâmbovița, Com. Ulmi, Sat

Ulmi, din închiriere în comodat, conform contractului de

comodat din data de 07.07.2008. 

*Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

sediului social din județul Dâmbovița, Com. Ulmi, Sat

Ulmi, până la data de 06.07.2013, conform contractului

de comodat din data de 07.07.2008 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 11.07.2008, în 4

exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,

potrivit cererii de servicii nr.2396/09.07.2008.

(13/717642)

Societatea Comercială 

GIVISOMA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII

COMERCIALE GIVISOMA S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale, cu modificările

ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

NECULESCU GHEORGHE, domiciliat în județul

Dâmbovița, Com. Baleni, Sat Băleni-Români, identificat

cu CI seria DD nr. 159758 emis(ă) de Pol. Târgoviște, la

data 21.04.2003,

A HOTÂRÂT: 

*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Com Pietroșița, sat Pietroșița(Depozit final).

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița,din data de 11.07 2008, în 4 exemplare

la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii

de servicii nr.2375/07.07.2008 

(14/717643)

Societatea Comercială 
GEOMIR - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE GEOMIR S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

MIRICA CONSTANTIN, domicil iat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Constantin Brancoveanu, bl.
B9, ap. 1, sc.A, identificat cu CI seria DD nr. 001199
emis(ă) de Pol. Târgoviște, la data 18.03.1999. 

A HOTĂRÂT 
*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște, Str. Basarabiei, nr.4. 
* Modificarea adresei punctului de lucru din județul

Dâmbovița, Târgoviște, Al.I.Cuza, nr. 56, în județul
Dâmbovița, Târgoviște, str. Col. Băltărețu, nr.40, conform
ștampilei emise de Primăria Târgoviște, la data de
09.07.2008.

*Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat
punctului de lucru din județul Dâmbovița, Târgoviște, str,
Col. Băltărețu, nr.40, până la data de 31.12.2008 conform
actului adițional la contractul de închiriere, nr.1248/2002 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 11.07.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2377/07.07.2008.

(15/717644)

Societatea Comercială 
FLOREM COM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE FLOREM COM S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

VLAD EMIL, domiciliat în județul Dâmbovița, Com
Doicești, sat Doicești, identificat cu Bl seria GX nr. 291905
emis(ă) de Pol. Târgoviște la data 03/03/1997,

A HOTĂRÂT: 
*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița, Com.

Vulcana Pandele, sat Gura Vulcanei, str Brănești, nr. 81.
Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 15.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2448/14.07 2008. 

(16/717645)
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Societatea Comercială 

FLOREA VIO CONS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII

COMERCIALE FLOREA VIO CONS S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale, cu modificările

ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

FLOREA CONSTANTIN COSMIN, domiciliat în județul

Dâmbovița, Com. Perșinari, Sat Perșinari, nr. 722,

identificat cu CI seria DD, nr. 233526 emis(ă) de Pol.

Târgoviște, la data 06.08.2004, 

A HOTĂRÂT: 

* Se atrage în societate asociatul FLOREA AURELIAN

VIOREL, cetățean român născută la data de

11.05.1987,în județul Dâmbovița, Târgoviște, domiciliat în

județul Dâmbovița, Com.Văcărești, sat Perșinari,

identificat cu CI, seria DD, nr.072504 eliberat de

Pol.Târgoviște, la data de 25.06.2001,CNP

1870511152511. 

* Asociatul FLOREA CONSTANTIN COSMIN

cesionează asociatului atras FLOREA AURELIAN

VIOREL cele 25 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le

deține ca aport la capitalul social al societății. Cesiunea

se face liberă de sarcini și procese, cu despăgubirea

valorii nominale a părților sociale. Cesionarul primește

părțile sociale în condițiile stipulate mai sus și consimte

continuarea activității societății în calitate de asociat.

Capitalul social în valoare totală de 500 lei, în numerar,

împărțit în 50 părți sociale a câte 10 lei fiecare, va fi

deținut de asociații: 

FLOREA CONSTANTIN COSMIN - 250 lei,

reprezentând 25 părți sociale 

FLOREA AURELIAN VIOREL - 250 lei, reprezentând

25 părți sociale 

*Se numește în funcția de administrator FLOREA

AURELIAN VIOREL, societatea urmând a fi administrată

de asociații FLOREA CONSTANTIN COSMIN și FLOREA

AURELIAN VIOREL. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 14.07.2008, în 4

exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,

potrivit cererii de servicii nr 2417/11.07.2008.

(17/717646)

Societatea Comercială 

FLOREA VIO CONS - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

FLOREA VIO CONS SRL, cu sediul în SAT PERȘINARI,

COMUNA PERȘINARI, județ Dâmbovița, Str. ȘCOLII,

nr.722, înregistrată sub nr. J15/430/2008, cod unic de

înregistrare 23616868, care a fost înregistrat sub nr.

17239 din 15.07.2008. 

(18/717647)

Societatea Comercială 

HORA CONSULT - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 

COMERCIALE HORA CONSULT S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale, cu modificările

ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

NEGOI MARIUS ION, cetățean român, născut la data

de 22.10.1966, în județul Dâmbovița, Com. Voinești, cu

domiciliul în județul Dâmbovița, Com Cândești, sat

Cândești-Vale, identificat cu CI, seria DD, nr. 056166,

emisă de Pol. Târgoviște, la data 01.02.2001, CNP

1661022151781,

A HOTĂRÂT: 

*Revocarea din funcția de administrator a asociatului

NEGOI MARIUS ION, pe viitor societatea urmând a fi

administrată de administratorul numit MIRIȚĂ ANA,

cetățean român născută la data de 14.12.1940,în județul

Dâmbovița, Com. Pucheni, domicil iată în județul

Dâmbovița, Com. Voinești, sat Voinești, identificată cu CI,

seria Dd, nr.023759,eliberată de Pol. Târgoviște, la data

de 22.02.2000,CNP 2401214151779. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 26.05.2008, în 4

exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,

potrivit cererii de servicii nr.2219/23.06.2008 

(19/717648)

7



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 7093/9.XII.2008

Societatea Comercială 

HORA CONSULT - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

HORA CONSULT SRL, cu sediul în SAT VOINEȘTI,

COMUNA VOINEȘTI, județ Dâmbovița, nr.4, înregistrată

sub nr. J15/1293/2005, cod unic de înregistrare

18218750, care a fost înregistrat sub nr.17295 din

15.07.2008. 

(20/717649)

Societatea Comercială 

TRANSFER COM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE TRANSFER COM S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale, cu modificările

ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

CRISTEA LUCIAN MIHAIL, domiciliat în județul

Dâmbovița, Târgoviște, str. G-ral I.E. Florescu, bl.D12, sc

A,ap.6,identificat cu CI, seria DD,nr.256367, eliberată de

Pol. Târgoviște, la data de 12.01.2005, 

A HOTĂRÂT: 

* Extinderea obiectului de activitate cu 

6619-Activități auxiliare intermedierilor financiare,

exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 

*Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,

Târgoviște, Calea Domneasca nr. 389,în județul

Dâmbovița, Târgoviște, B-dul I.C. Brătianu, nr.17. 

*Schimbarea datelor de identificare a asociatului

CRISTEA LUCIAN MIHAIL, conform CI, seria DD,

nr.256367, eliberată de Pol. Târgoviște, la data de

12.01.2005. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 01.07.2008,în 4 exemplare

la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii

de servicii nr. 2254/25.06.2008 

(21/717650)

Societatea Comercială 
TRANSFER COM - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TRANSFER COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, B-dul I.C.BRĂTIANU,
nr.17, înregistrată sub nr. J15/542/2003, cod unic de
înregistrare 15596069, care a fost înregistrat sub
nr.17312 din 15.07.2008. 

(22/717651)

Societatea Comercială 
TANDRES - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE TANDRES S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

POPA MARIANA, domiciliată în județul Dâmbovița,
Târgoviște, str. Plevna, nr.24, identificată cu CI seria DD,
nr. 194946 emis(ă) de Pol. Târgoviște, la data
11.12.2003, 

A HOTĂRÂT: 
*Extinderea obiectului de activitate cu: 
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale 
4211 - Lucrări de construcți i  a drumurilor și

autostrăzilor 
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru fluide 
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru electricitate și telecomunicații 
4291 - Construcții hidrotehnice 
4213 - Costrucția de poduri și tuneluri 
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor 
4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 
4321 - Lucrări de instalații electrice 
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat 
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 
4331 - Lucrări de ipsoserie 
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 
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4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri \ 
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
4942 - Servicii de mutare 
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare

proprii 
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare

proprii sau închiriate 
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și

materiale de construcții 
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și

a echipamentelor pentru casă și grădină 
9529 - Repararea articolelor de uz personal și

gospodăresc n.c.a. 
6831 - Agenții imobiliare 
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision

sau contract 
*Radierea punctului de lucru din județul Argeș,

Pitești,Str. Calea București,bl. 1, sc. D,ap. 2,camera 2. 
* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru din județul Dâmbovița, Târgoviște, B-
dul Independenței,nr. 2,pe o perioadă de 1 an, începând
cu 01.02.2008, conform contractului de închiriere
328/29.01.2008. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 14.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2430/08.07.2008.

(23/717652)

Societatea Comercială 
TANDRES - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TANDRES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. UDRISTE
NASTUREL, bloc 21, scara A, etaj 8, ap.35, înregistrată
sub nr. J15/988/2004, cod unic de înregistrare 16897256,
care a fost înregistrat sub nr.17317 din 15.07.2008. 

(24/717653)

Societatea Comercială 
VENUS W - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1/15.07.2008

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
S.C. VENUS W S.R.L.

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la sediul
societății comerciale din Titu, str. Gării, bl. B3, etaj P, jud.
Dâmbovița, în temeiul dispozițiilor cuprinse în Legea nr.
31/ 1990 republicată, modificată și completată de Legea
nr. 441/ 2006 și a statutului societății VENUS W S.R.L., în
următoarea componență: 

ENACHE VICTOR - VIOREL, cetățean român, născut
la data de 05.04.1957, în com. Serdanu, jud. Dâmbovița,
cu domiciliul în jud. Dâmbovița, com. Lungulețu, sat
Serdanu, nr. 325, B.I. seria BE nr. 902674, eliberată de
Pol. Titu la data de 24.04.1984, CNP 1570405155229,
asociat unic al societății comerciale VENUS W S.R.L.,
astăzi, 15.07.2008 

AM HOTĂRÂT: 
1. Se extinde obiectul de activitate cu codul CAEN 
9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri. 
2. Societatea înființează un punct de lucru în jud.

Dâmbovița, or. Titu, str. I.C. Visarion, nr. 4, bl. N, parter
(Cod CAEN: 9200, 5630). 

3. Schimbarea actului de identitate al unicului asociat
și administrator: 

- act identitate nou: C.I. seria DD nr. 395781, eliberată
de SPCLEP Răcari la data de 11.04.2008. 

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate. 

Redactată în 3 (trei) exemplare semnate de către
parte, astăzi, 15.07.2008. 

(25/717654)

Societatea Comercială 
VENUS W - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
VENUS W SRL, cu sediul în ORAȘ TITU, județ
Dâmbovița, Str. GĂRII, bloc B3, etaj P, înregistrată sub nr.
J15/1497/1991, cod unic de înregistrare 941975, care a
fost înregistrat sub nr.17319 din 15.07.2008. 

(26/717655)
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Societatea Comercială 
SUPER-DUMI-COM - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1/2008 

DIN DATA DE 15.07.2008 

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind
societățile comerciale, modificată prin OUG nr.32/1997 și
aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale actului constitutiv al
societății și având în vedere modificarea și completarea
Legii nr. 31/1990 publicat în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

1. MANEA DUMITRU - IONUȚ, cetățean român,
născut la data de 21.12.1987 în oraș Pucioasa, județul
Dâmbovița, domiciliat în oraș Pucioasa, car. Glodeni nr.
213, județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD nr.
127405 eliberată de Orș. Pucioasa la data de 04.09.2002,
CNP 1871221151953, 

asociat unic al societății comerciale SUPER - DUMI -
COM - S.R.L., cu sediul în sat Lăculețe, punct Acasă,
comuna Glodeni, județul Dâmbovița 

A HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Atragerea în societate a domnului NĂSTASE

MARIAN, cetățean român, născut la data de 05.09.1967
în județul Dîmbovița, comuna Pietroșița, cu domiciliul în
județul Dâmbovița, sat Lăculețe, strada Săculețe nr. 43,
comuna Glodeni, identificat cu CI seria DD nr. 360974
eliberată de SPCLEP Pucioasa la data de 22.06.2007,
CNP 1670905150031, în calitate de asociat; 

ART.2. - Asociatul MANEA DUMITRU - IONUȚ
cesionează asociatului atras NĂSTASE MARIAN 1 (una)
parte socială a 10,00 lei în valoare totală de 10,00 lei liber
de sarcini și evicțiune. 

NĂSTASE MARIAN primește 1 (una) parte socială a
10,00 lei în valoare totală de 10,00 lei în condițiile
stipulate mai sus și consimte sa continuie activitatea
societății în calitate de asociat împreună cu MANEA
DUMITRU - IONUȚ.

ART. 3. - Capitalul social în valoare de 200 lei și
împărțit în 20 de părți sociale a 10,00 lei fiecare va fi
deținut de asociați astfel: 

• NĂSTASE MARIAN -10 lei reprezentând 1 (una)
parte socială a 10,00 lei = 5%; 

• MANEA DUMITRU - IONUȚ -190 lei reprezentând 19
(nouăsprezece) părți sociale a 10,00 lei fiecare= 95%. 

ART4 - Se actualizează actul constitutiv al societății cu
toate modificările adoptate conform art. 204 din Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
neschimbat. 

Încheiat în 3 exemplare, azi, 15.07.2008, sub
semnătura privată. 

(27/717656)

Societatea Comercială 
SUPER-DUMI-COM - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SUPER-DUMI-COM SRL, cu sediul în SAT LĂCULEȚE,
COMUNA GLODENI județ Dâmbovița, PUNCT ACASĂ,
înregistrată sub nr. J15/692/2008, cod unic de
înregistrare 23902746, care a fost înregistrat sub nr.
17320 din 15.07.2008. 

(28/717657)

Societatea Comercială 
COMSIM-IMPEX - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE COMSIM-IMPEX S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, LUPOIU
ION domiciliat în județul Dâmbovița, Pucioasa, B-dul
Trandafiri lor, nr. 123, identif icat cu CI seria DD,
nr.031987, emis(ă) de Pol.Pucioasa, la data 02.06.2000. 

A HOTĂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Com.Moțăieni, sat Moțăieni. 
Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 14.07.2008, în 4
exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2425/11.07.2008.

(29/717658)

Societatea Comercială 
SADEVAL GRUP - S.R.L. 

HOTĂRÂREA GENERALĂ 

A ASOCIAȚILOR 
DIN DATA DE 9.07.2008 

În conformitate cu prevederi le legii 
nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale și
ale actului constitutiv al societății,

subsemnatul DUMITRA COSTEL, fiul lui Costel și
Eugenia, născut la data de 10.02.1974 în localitatea
Fieni, jud. Dâmbovița, domiciliat în orașul Fieni, str. Lt.
Virgil Negoescu, bl. 18, ap. 15, jud. Dâmbovița, identificat
cu CI seria DD nr. 232646, eliberată de Poliția orașului
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Fieni la data de 3.08.2004, CNP 1740210150011, în
calitate de unic asociat, am hotărât următoarele: 

Art. 1. Restrângerea obiectului de activitate, respectiv
cod 8020 și cod 2051. 

Art. 2 Schimbarea denumirii societății comerciale din
S. C. REP SORCOSTS.R.L în S.C. SADEVAL GRUP
S.R.L. 

Art. 3. Modificarea datelor de identificare a asociatului
unic Dumitra Costel, respectiv: carte de Identitate seria
DD nr. 232646, eliberată de Poliția orașului Fieni la data
de 3.08.2004. 

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate. 

Tehnoredactată la Biroul Notarilor Publici Asociați
Suditu Ecaterina și Suditu Alexandru- Cezar din Fieni,
astăzi, data autentificării, în patru exemplare. 

(30/717659)

Societatea Comercială 
SADEVAL GRUP - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SADEVAL GRUP SRL, cu sediul în ORAȘ FIENI, județ
Dâmbovița, Str. RUNCULUI, nr.75, înregistrată sub nr.
J15/501/2003: cod unic de înregistrare 15553645, care a
fost înregistrat sub nr. 17336 din 16.07.2008. 

(31/717660)

Societatea Comercială 
ACONITI LINE FARM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE ACONITI LINE FARM S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

BUCUR NICOLAE, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște,B-dul Mircea cel Bătrân, bl.H3, sc. C, et.4,
ap. 7, identificat cu CI seria DD nr. 295952 emisă de
SPCLEP Târgoviște la data 16/12/2005,

HOLBAN GEORGETA CARMEN, domiciliată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Popa Șapca, nr. 13,
identificată cu CI seria DD nr. 213379 emisă de Pol.
Targoviste, la data 08/04/2004, 

AU HOTĂRÂT: 
Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei la

10.200 lei, respectiv cu suma de 10.000 lei, prin aport de
numerar, conform ordinului de încasare, Sucursala
Dâmbovița, la data de 25.06.2008. Capitalul social în
valoare totală de 10.200 lei, se împarte în 1.020 părți
sociale a câte 10 lei fiecare, deținute de asociații: 

BUCUR NICOLAE - 5.100 lei, reprezentând 510 părți
sociale 

HOLBAN GEORGETA CARMEN - 5.100 lei,
reprezentând 510 părți sociale 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița din data de 30.06.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2249/25.06.2008.

(32/717661)

Societatea Comercială 
ACONITI LINE FARM - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ACONITI LINE FARM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Calea DOMNEASCA,
bloc L2D, etaj P, înregistrată sub nr. J15/839/2004, cod
unic de înregistrare 16770812, care a fost înregistrat sub
nr. 17344 din 16.07.2008. 

(33/717662)

Societatea Comercială 
ANECRIS COM-IMPEX - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 23/09.08.2008

LA STATUTUL SOCIETATII ANECRIS 
COM-IMPEX S.R.L  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-
republicata, privind societățile comerciale și ale statutului
societății, 

MANTA GABRIELA, cetățean român, născută la data
de 16.05.1968, în județul DAMBOVIȚA, Mun. Moreni, cu
domiciliu în Mun. Moreni, strada Cpt. Pantea Ion, nr. 24,
bl. D4, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. DAMBOVIȚA, posesor CI.
seria DD, nr. 38608, eliberat de POLIȚIA ORAȘ MORENI
la data de 21.08.2000, CNP 2680516150754, în calitate
de asociat la ANECRIS COM-IMPEX S.R.L., 

A HOTĂRÂT: 
1. Înființare unui punct de lucru al societății la adresa:

Mun Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 9 
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Activitate prestate la punctul de lucru vor fi cele definite
de codurile CAEN 5610.

(34/717663)

Societatea Comercială 
CRIADI - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE CRIADI S.R.L 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

DUMITRU GHEORGHE, domicil iat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Cpt. Ion Andreescu, nr. 67,
identif icat cu CI seria DD nr. CI seria DD, nr.
036945,emis(ă) de Pol. Târgoviște, la data 04.08.2000, 

A HOTĂRÂT: 
Se atrage în societate asociatul DUȚĂ MARCEL,

cetățean român născut la data de 04.08.1962, în județul
Dâmbovița, Com. Vulcana Pandele, domiciliat în județul
Dâmbovița, Com Raciu, sat Siliștea,nr. 168, identificat cu
CI, seria DD nr.312484, eliberat de SPCLEP Târgoviște,la
data de 19.05.2006 CNP 1620804151771. 

Se retrage asociatul DUMITRU GHEORGHE
cesionează asociatului atras DUȚĂ MARCEL, cele 20
părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le deține ca aport la
capitalul social al societății. Cesiunea se face liberă de
sarcini și procese, cu despăgubirea valorii nominale a
părților sociale. Cesionarul primește părțile sociale în
condițiile stipulate mai sus și consimte continuarea
activității societății în calitate de asociat. Capitalul social
în valoare totală de 200 lei, în numerar, împărțit în 20 părți
sociale a câte 10 lei fiecare,va fi deținut de asociatul
DUȚĂ MARCEL. 

Se revocă din funcția de administrator asociatul retras
DUMITRU GHEORGHE, societatea urmând a f i
administrată pe viitor de asociatul atras DUȚĂ MARCEL. 

Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,
Târgoviște, Str. Cpt. Ion Andreescu, nr. 67, în județul
Dâmbovița,Com Raciu,sat Siliștea str. Vintilești,nr.168. 

Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate
al societății după cum urmează: 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
412-Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale 
OBIECTUL PRINCIPALDE ACTIVITATE: 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale 
Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dămbovița din data de 15.07.2008, în 4 exemplare

la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2401/09.07.2008.

(35/717664)

Societatea Comercială 
CRIADI - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CRIADI SRL, cu sediul în SAT SILIȘTEA, COMUNA
RACIU, județ Dâmbovița, Str. VINTILEȘTI, nr.168,
înregistrată sub nr. J 15/1303/2007, cod unic de
înregistrare 22554724, care a fost înregistrat sub
nr.17357 din 16.07.2008. 

(36/717665)

Societatea Comercială 
BENELUX - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE BENELUX S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

IVĂNESCU ALEXANDRU, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Matei Basarab, bl.4,sc. A,ap.
5, identificat cu CI seria DD, nr. 315932,emisă de
SPCLEP Târgoviște, la data 9.06.2006, 

IVĂNESCU CEZAR FLORIAN, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște,Str. Matei Basarab, bl.4,sc. A,ap.
5, identificat cu CI, seria DD, nr. 108519, emisă de Pol.
Târgoviște la data 16.04.2002, 

AU HOTĂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște,B-dul Independenței, bl.J4,sc.A,parter. 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște,B-dul Independenței, bl.J2,parter. 
Schimbarea datelor de identificare a asociatului

IVĂNESCU ALEXANDRU, conform CI, seria DD,
nr.315932, emisă de SPCLEP Târgoviște, la data
9.06.2006. 

Extinderea obiectului de activitate cu: 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale 
4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților 
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4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri 
4339 - Alte lucrări de finisare 
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții ‘ ‘ 
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat 
Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de 15.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2423/11.07.2008.

(37/717666)

Societatea Comercială 
BENELUX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BENELUX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, Str. EREMIA GRIGORESCU, bloc B3,
etaj P, înregistrată sub nr. J15/690/2005, cod unic de
înregistrare 17708851, care a fost înregistrat sub nr.
17399 din 16.07.2008. 

(38/717667)

Societatea Comercială 
FARMAFLOR VET - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE FARMAFLOR VET S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

COSTIN BOGDAN, domiciliat în județul Dâmbovița,
Fieni, str. Runcului, nr. 48, identificat cu CI, seria DD, nr.
088322,eliberată de Pol. Fieni, la data de 13.11.2001,

A HOTĂRÂT: 
* Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Pucioasa, str. Republicii, nr. 108A 
* Extinderea obiectului de activitate cu: 
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice

și de parfumerie, în magazine specializate 
0141 - Creșterea bovinelor de lapte 
0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline 
0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor 

0146 - Creșterea porcinelor 
0147-Creșterea păsărilor 
0149 - Creșterea altor animale 
0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală

combinată cu creșterea animalelor) 
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și

semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de
companie și a hranei pentru acestea, în magazine
specializate 

8129 - Alte activități de curățenie 
9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare 
9609 - Alte activități de servicii n.c.a. 
Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița.din data de 16.07.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2424/11.07.2008.

(39/717668)

Societatea Comercială 
FARMAFLOR VET - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
FARMAFLOR VET SRL, cu sediul în ORAȘ FIENI, județ
Dâmbovița, Str. AUREL RAINU, nr.37, înregistrată sub nr.
J15/665/2003, cod unic de înregistrare 15708715, care a
fost înregistrat sub nr. 17400 din 16.07.2008. 

(40/717669)

Societatea Comercială 
OPTIVAS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALR A SOCIETATII
COMERCIALE OPTIVAS S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

BREZEANU VASILE, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște, B-dul Mircea cel Bătrân,bl. H7, ap.2,identificat
cu CI,seria DD, nr. 084916,eliberată de Pol.Târgoviște,la
data de 15.10.2001, 

BREZEANU MARIA, domiciliată în județul Dâmbovița,
Com.Moțăieni, sat Moțăieni.str. Principală, nr.115,
identificată cu CI, seria DD, nr.333839, emisă de SPCLEP
Fieni la data 23.11.2006, 
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AU HOTĂRÂT: 
Modificarea formei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru din județul Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, B-dul Mircea cel Bătrân,bl. H6, parter, din
comodat în proprietate, conform încheieri i
nr.26985,emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. 

Schimbarea datelor de identificare ale asociatului
BREZEANU MARIA conform CI, seria DD, nr.333839,
emisă de SPCLEP Fieni la data 23.11.2006. 

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița.din data de 15.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii
de servicii nr.2416/11.07.2008.

(41/717670)

Societatea Comercială 
UNIPHONE - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 2/11.07.2008 

A ASOCIATULUI UNIC AL SC UNIPHONE S.R.L.
J15/309/2006 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

AVANU MEHAIL CRISTIAN, cu domiciliul în județul
Dambovița, oraș Pucioasa, str. Morilor nr. 17, identificat
cu CI seria DD, nr. 387039, eliberată de Politia Pucioasa
la data de 31.01.2008,

A HOTĂRÂT: 
* Înființarea unui punct de lucru în Târgoviște, str.

Calea Câmpulung nr. 67B, conform contract de închiriere
din data de 30.05.2008. 

Redactat sub semnătura privată astăzi, 11.07.2008, în
3 (trei) exemplare. 

(42/717671)

Societatea Comercială 
ORMALIGHT - S.R.L. 

DECIZIA NR. 01/08.07.2008 

În temeiul Legii 31 /1990 privind societățile comerciale,
modificată,

având în vedere Actul Constitutiv al S.C. ORMALIGHT
SRL,

având în vedere Decizia Ormalight BV Olanda
nr.02/07.07.2008,

asociatul unic al S.C. ORMALIGHT SRL 
DECIDE: 
Art.1 Societatea comercială ORMALIGHT BV Olanda,

în calitate de asociat unic al S.C. ORMALIGHT SRL,
deținând un număr de 100 părți sociale cedează doamnei

ANCA TARAȘ, domiciliată în oraș Pucioasa, Ale.
Ardealului, bl. 3B, et.2, ap.20, jud. Dambovita, România,
având CNP 2560810151231, un număr de 10 părți
sociale în valoare nominala de 10 lei fiecare, însumând
100 lei pe care le deține la S.C. ORMALIGHT SRL
împreună cu toate drepturile și obligațiile care derivă din
calitatea de deținător a părților sociale. 

Art.2 Doamna ANCA TARAȘ primește de la societatea
comerciala ORMALIGHT BV Olanda un număr de 10 părți
sociale ale S.C. ORMALIGHT SRL în valoare nominala
de 10 lei fiecare, având valoare totala de 100 de lei,
preluând în același timp și toate depturile și obligațiile ce
decurg din această cesiune. 

Art.3 Ca urmare a cesiunii menționate la art. 1 și 2 se
atrage ca asociat în societate doamna ANCA TARAȘ,
domiciliata în oraș Pucioasa, Ale. Ardealului, bl. 3B, et.2,
ap.20 jud. Dambovita, România, având CNP
2560810151231, care va deține un număr de 10 părți
sociale, alături de societatea comerciala ORMALIGHT
BV Olanda, asociat în continuare al S.C. ORMALIGHT
SRL care va deține un număr de 90 de părți sociale. 

Art.4 Societatea comerciala ORMALIGHT BV a primit
de la doamna ANCA TARAȘ contravaloarea partilor
sociale cedate în suma de 100 de lei, în data de
07.07.2008. 

Art.5 Între cedent și cesionar se va incheia un contract
de cesiune de părți sociale. 

Art.6 Actul Constitutiv al S.C. ORMALIGHT SRL se
modifica după cum urmează: 

În tot cuprinsul Actului Constitutiv termenul de “ asociat
unic “ se înlocuiește cu termenul de “adunarea generala
a asociaților “ 

Art. 6 din Actul Constitutiv se reformulează integral și
are următorul conținut: 

“Art. 6 - Capitalul social 
6.1. Capitalul social, subscris și vărsat, al societății, în

suma de 1.000 lei este împărțit în 100 părți sociale a câte
10 lei fiecare aparținând asociaților astfel: 

- Societatea Comercială Ormalight BV, societate
olandeză, cu sediul în Van Coehoornstraat, nr. 16.
Postbus 365, Venlo 2652, Olanda, cu număr de
înregistrare 1202647, reprezentată legal prin dl. Jenne
Harder - Administrator, cetățean olandez, legitimat cu
pașaport tip P nr. BA0201963 emis de autoritățile
olandeze la data de 30.03.2004, societate care deține 90
de părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
900 de lei, reprezentând 90 % din capitalul social al
societății; 

- asociatul ANCA TARAS, cetățean român, cu
domiciliul în oraș Pucioasa, Ale. Ardealului bl. 3B, et. 2,
ap.30, jud. Dambovita, România, legitimată cu CI. seria
DD nr. 325889, CNP 2560810151231, care deține 10
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părți sociale a cate 10 lei fiecare, în valoare totală de 100
de lei, reprezentând 10 % din capitalul social al societății. 

6.2. Participarea asociaților la beneficii și pierderi se
determină în raport cu numărul și valoarea părților
sociale, conform legii.” 

Art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. ORMALIGHT SRL
se modifica integral și are următorul conținut: 

“Art. 10 - Adunarea generală a asociaților 
10.1. Adunarea generală a asociaților este organul

suprem de conducere a societății. 
10.2. Adunarea generală a asociaților are următoarele

atribuții: 
- să aprobe situația financiară anuală și să stabilească

repartizarea profitului net; 
- să îi desemneze pe administratori și cenzori, să îi

revoce și să le dea descărcare de activitatea lor; 
- să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor

pentru daunele pricinuite societății, desemnând și
persoana însărcinată să o exercite; 

- să modifice actul constitutiv al societății. 
10.3. Toate hotărârile adunării generale a asociațiilor,

inclusiv cele având ca obiect modificarea actului
constitutiv, se iau iau prin votul reprezentând majoritatea
absolută a asociaților și a părților sociale prezenți și /sau
reprezentați în adunare, în afara de cazul când legea
prevede altfel.” 

Art.7 Se împuternicește domnul Jenne Harder -
Administrator pentru îndeplinirea tututor formalităților
procedurale necesare punerii în aplicare a prezentei
decizii. Domnul Jenne Harder va avea autoritatea de a
delega alta persoana pentru a-l reprezenta în îndeplinirea
formalităților necesare punerii în aplicare a prezentei
decizii. 

(43/717672)

Societatea Comercială 
ORMALIGHT - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ORMALIGHT SRL, cu sediul în ORAȘ FIENI, județ
Dâmbovița, Str. GĂRII, nr.1, înregistrată sub nr.
Jl5/851/2008, cod unic de înregistrare 24089146, care a
fost înregistrat sub nr.17415 din 15.07.2008. 

(44/717673)

Societatea Comercială 

DRAGOLEX - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 

COMERCIALE DRAGOLEX S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,

republicată, privind societățile comerciale, cu modificările

ulterioare și ale actului constitutiv al societății, POPESCU

DRAGOȘ ALEXANDRU, domiciliat în județul Dâmbovița,

Titu, Str. I. C. Visarion,nr. 4A, bl.3B,sc.A, et. 2,ap. 11,

identificat cu CI seria DD, nr. 116500 emis(ă) de Pol. Titu

la data 26.06.2002 

A HOTĂRÂT: 

Extinderea obiectului de activitate cu: 

9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții 

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

9311 - Activități ale bazelor sportive 

9312 - Activități ale cluburilor sportive 

0322 - Acvacultura în ape dulci 

9200-Activități de jocuri de noroc și pariuri 

0312-Pescuitul în ape dulci.

Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Găești, str. Ac. Serban Cioculescu nr.1 A, parter. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de15.07.2008, în 4 exemplare,

la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii

de servicii nr.2421/11.07.2008.

(45/717674)

Societatea Comercială 

DRAGOLEX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile

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

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale

DRAGOLEX SRL, cu sediul în ORAȘ TITU, județ

Dâmbovița, Str. I. C. VISARION, nr.4A, bloc 3B, scara A,

etaj 2, ap. 11, înregistrată sub nr. J15/840/2008, cod unic

de înregistrare 24069556, care a fost înregistrat sub nr.

17427 din 16.07.2008. 

(46/717675)
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Societatea Comercială 
COBADI IMPEX - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1/2008 

DIN DATA DE 14.07.2008 

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
privind, societățile comerciale, modificată prin OUG
nr.32/1997 și aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale
actului constitutiv al societății și având în vedere
modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 publicat în
M.O. nr. 955/28.11.2006, 

1. LUPOIU MARIA, cetățean român, născută la data
de 24.02.1954 în Runcu, județul Dâmbovița, cu domiciliul
în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, strada Berzei
nr. 6, identificat cu CI seria DD nr. 088292 eliberată de
Pol. Târgoviște la data de 13 11.2001, CNP
2540224151799, 

asociat unic al societății comerciale COBADI IMPEX -
S.R.L., cu sediul în municipiul Târgoviște, strada Tudor
Vladimirescu, bl. A2, ap. 1, județul Dâmbovița,

A HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Atragerea în societate a domnului LUPOIU C.

CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
20.03.1948 în județul Dîmbovița, comuna Runcu, sat
Runcu, cu domiciliul în județul Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, strada Berzei nr. 6, identificat cu CI seria DD
nr. 089968 eliberată de Mun. Târgoviște la data de
26.11.2001, CNP 1480320151796, a domnului LUPOIU
C. CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
17.01.1976 în județul Dîmbovița, oraș Pucioasa, cu
domiciliul în județul Dambovita, municipiul Târgoviște,
strada Berzei nr. 6, identificat cu CI seria DD nr 057096
eliberată de Mun. Târgoviște la data de 07.02.2001, CNP
1760117152105, și a domnului LUPOIU MIHAIL -
MARIUS, cetățean român, născut la data de 21.09.1980
în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, cu domiciliul
în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, strada Berzei
nr. 6, identificat cu CI seria DD nr. 110512 eliberată de
Mun. Târgoviște la data de 13.05.2002, CNP
1800921152485, în calitate de asociați.

ART. 2. - Retragerea din societate a asociatului unic
LUPOIU MARIA care cesionează asociatului atras
LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP 1480320151796, un
număr de 132 (una suta treizeci și două) părți sociale a
10,00 lei fiecare în valoare de 1320,00 lei liber de sarcini
și evicțiune,

LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP 1480320151796,
primește cele 132 (una suta treizeci și două) părți sociale
a 10,00 lei fiecare în condițiile stipulate mai sus și
consimte să continuie activitatea societății în calitate de
asociat și administrator. 

LUPOIU MARIA cesionează asociatului atras LUPOIU
C. CONSTANTIN, CNP 1760117152105, un număr de 44
(patruzeci și patru) părți sociale a 10,00 lei fiecare în
valoare de 440,00 lei liber de sarcini și evicțiune,

LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP 1760117152105,
primește cele 44 (patruzeci și patru) părți sociale a 10,00
lei fiecare în condițiile stipulate mai sus și consimte să
continuie activitatea societății în calitate de asociat, 

LUPOIU MARIA cesionează asociatului atras LUPOIU
MIHAIL - MARIUS un număr de 44 (patruzeci și patru)
părți sociale a 10,00 lei fiecare în valoare de 440,00 lei
liber de sarcini și evicțiune 

LUPOIU MIHAIL - MARIUS primește cele 44
(patruzeci și patru) părți sociale a 10,00 lei fiecare în
condițiile stipulate mai sus și consimte să continuie
activitatea societății în calitate de asociat. 

ART. 3 - Capitalul social în valoare de 2200 lei, împărțit
în 220 părți sociale, a 10 lei fiecare, va aparține asociaților 

> LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP 1480320151796 -
1320 lei reprezentând 132 părți sociale; 

> LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP 1760117152105 -
440 lei reprezentând 44 părți sociale; 

> LUPOIU MIHAIL - MARIUS - 440 lei reprezentând 44
părți sociale. 

ART. 4 - Societatea va fi administrată în continuare de
domnul LUPOIU C. CONSTANTIN, CNP
1480320151796, pe o durată nedeterminată. 

ART. 5. - Se actualizează actul constitutiv al societății
cu toate modificările adoptate conform art. 204 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. 

Încheiat în 5 exemplare, azi, 14.07.2008, sub
semnătură privată. 

(47/717676)

Societatea Comercială 
COBADI IMPEX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COBADI IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. TUDOR
VLADIMIRESCU, bloc A2, ap.l, înregistrată sub nr.
J15/1592/1994, cod unic de înregistrare 6657035, care a
fost înregistrat sub nr. 17434 din 17.07.2008. 

(48/717677)

16



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 7093/9.XII.2008

Societatea Comercială 
AMFITRIONI - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE AMFITRIONI S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

RADU GEORGE AURELIAN,domiciliat în județul
Dâmbovița,Com.Dragodana, sat Dragodana,identificat
cu CI seria DD, nr. 063152 emisă de Pol. Găești la data
27.03.2001,

RADU MARINELA GEANINA,domiciliat în județul
Dâmbovița, Găești, str. Unirii, bl.45, sc.E1, ap.13,
identificat cu CI, seria DD, nr. 232574 emisă de Pol.
Găești, la data 03.08.2004, 

AU HOTĂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Găești, str. 13 Decembrie,nr.61A. 
Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul

ORCT Dămbovița,din data de 16.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2434/14.07.2008.

(49/717678)

Societatea Comercială 
DANI LA-VI COM - S.R.L. 

HOTĂRÂREA DIN 17.07.2008

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
S.C. DANI LA-VI COM S.R.L. 

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la sediul
societății comerciale din Târgoviște, str. Luceafărului, bl.
43, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Dâmbovița, în temeiul
dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată,
modificată și completată de Legea nr. 441/ 2006 și a
statutului societăți i  DANI LA-VI COM S.R.L, în
următoarea componentă: 

TUDORACHE VASILE, cetățean român, născut la
data de 24.09.1973, în mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița,
cu domiciliul în jud. Dâmbovița, str. Luceafărului, bl. 43,
sc. A, et. 3, ap. 12, identificat cu CI. seria DD nr. 075655,
eliberată de Pol. Târgoviște la data de 26.07.2001, CNP
1730924151818, asociat unic al societății comerciale
DANI LA-VI COM S.R.L., astăzi, 17.07.2008.

A HOTĂRÂT: 
1. Se prelungește durata mandatului administratorului

dl. TUDORACHE VASILE pe durată nedeterminată de
timp. 

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate. 

Redactată în 3 (trei) exemplare semnate de către
parte, astăzi, 17.07.2008. 

(50/717679)

Societatea Comercială 
JULY-STUD - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE JULY-STUD S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

COTOVELEA IULIA MIHAELA, domiciliată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, B-dul Mircea Cel Bătrân, bl H1,
sc.A, ap 32, identificată cu CI, seria DD, nr.225640
eliberată de Pol Târgoviște, la data de 15.06.2004,

A HOTĂRÂT: 
•Radierea punctului de lucru din județul

Dâmbovița,Târgoviște, B-dul Unirii bl 39, sc. B, et. P,
ap. 45. 

•Înființarea unui punct de lucru în Mun. București,
sect. 3, B-dul Râmnicu Sărat, nr.25, bl.11A, sc.B, parter,
ap.55. 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 16.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2432/14.07.2008.

(51/717680)

Societatea Comercială 
JANDY SERV - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE JANDY SERV S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

TRANDAFIR VERONICA LUCICA,domiciliată în
județul Dâmbovița, Târgoviște,Str. G-ral I. E. Florescu
bl.D13 sc.B et.2 ap. 9,identificată cu CI,seria DD, nr.
173478, emisă de Pol. Târgoviște, la data 23.07.2003,

TRANDAFIR GEORGE ANDREI,domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. G-ral I. E. Florescu, bl.D13,
ap. 9, identificat cu CI, seria DD, nr. 019560, emisă de
Pol. Târgoviște, la data 16.12.1999,

AU HOTĂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște,Str. I. C. Brătianu,bl. D2,parter.
*Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate

al societății după cum urmează: 
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DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
471- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
4719- Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 15.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2394/09.07.2008.

(52/717681)

Societatea Comercială 
JANDY SERV - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
JANDY SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. G-RAL I. E.
FLORESCU, bloc Dl3, ap.9, înregistrată sub nr.
Jl5/155/2006, cod unic de înregistrare 18390054, care a
fost înregistrat sub nr. 17459 din 17.07.2008. 

(53/717682)

Societatea Comercială 
LISA PROD - S.A. 

HOTĂRÂRE AGA 

NR. 57/16.07.2008 

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutive al societății, 

AMUZESCU RADUCU, domiciliat în jud Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alex, bl. E2, ap 4,
identificat cu CI seria DD, nr. 261578, eliberat de Pol. Mun
Târgoviște, la data de 28.02.2005, 

AMUZESCU LIDIA SEFORA, domiciliată în jud
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alex,
bl. E2, ap 4, identificată cu CI seria DD, nr. 115458,
eliberat de Pol. Mun Târgoviște, la data de 17.06.2002, 

PAVEL VIOREL - GABRIEL, domicil iat în jud
Dâmbovița, comuna Dragodana, sat Picior de Munte, BI
seria HC, nr. 006676, eliberat de Politia Găesti, la data de
23.03.1998,

PAVEL MARIAN -SORINEL, domicil iat în jud
Dâmbovița, comuna Dragodana, sat Picior de Munte, CI
seria DD, nr. 201705, eliberat de Politia Găesti, la data de
25.02.2004,

PAVEL NUTA, domiciliat în jud Dâmbovița, comuna
Dragodana, sat Picior de Munte, BI seria GR, nr. 022927,
eliberat de Politia Găesti, la data de 11.10.1994, 

AU HOTĂRÂT: 
- prelungirea liniei de credit de la BANCPOST pentru

12 luni 
- diminuarea plafonului de credit de la 1 400 000 lei la

1.200.000 lei 
- eliberarea din garanție pentru autovehicul AUDI Q7 
- împuternicirea dl Amuzescu Raducu să reprezinte

firma în relația cu Bancpost.
(54/717683)

Societatea Comercială 
VISADEN - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE VISADEN S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

RADU ALEXANDRA, domiciliată în județul Dâmbovița,
Găești,Str. Unirii, bl.15,sc. B, ap.25, identificată cu CI,
seria DD, nr.072966, emisă de Pol.Găești, la data
28.06.2001. 

ILIE NICOLAE, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște, Găești, Str. Unirii, bl.15,sc. B, ap.25,
identificat cu CI, seria DD, nr. 072967 emisă de Pol.
Găesti, la data 28.06.2001,

AU HOTĂRÂT: 
Înfi ințarea unui punct de lucru în județul

Dâmbovița,Găești, str.13 Decembrie,nr.56. 
Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul

ORCT Dâmbovița,din data de 16.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2463/14.07.2008.

(55/717684)

Societatea Comercială 
RIVA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE RIVA SRL 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

BĂLOI GHEORGHE, domiciliat în județul Dâmbovița,
Găești, Str. Acad. Șerban Cioculescu, nr. 23, identificat cu
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CI, seria DD, nr. 139197,eliberată de Pol. Găești, la data
de 25.11.2002, 

A HOTĂRÂT: 
*Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate

al societății după cum urmează: 
DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
471 - Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare 

*Extinderea obiectului de activitate cu: 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și

nerezidențiale 
4211 - Lucrări de construcți i  a drumurilor și

autostrăzilor 
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de

suprafață și subterane 
4213 - Costrucția de poduri și tuneluri 
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru fluide 
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru electricitate și telecomunicații 
4291 - Construcții hidrotehnice 
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

n.c.a 
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor 
4312 - Lucrări de pregătire a terenului 
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 
4321 - Lucrări de instalații electrice 
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de

aer condiționat 
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 
4331 - Lucrări de ipsoserie 
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie 
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților 
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de

geamuri 
4339 - Alte lucrări de finisare 
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la

construcții 
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul

ORCT Dâmbovița,din data de 10.07.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2404/10.07.2008.

(56/717685)

Societatea Comercială 
RIVA - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
RIVA SRL, cu sediul în ORAȘ GĂEȘTI, județ Dâmbovița,
Str. ACAD. ȘERBAN CIOCULESCU, nr.23, înregistrată
sub nr. J15/520/1992, cod unic de înregistrare 934927,
care a fost înregistrat sub nr.17510 din 17.07.2008.

(57/717686)

Societatea Comercială 
SEGESTA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII 
COMERCIALE SEGESTA S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

MANEA ANDREI CODRUȚ, domiciliat în județul
Dâmbovița,Târgoviște,B-dul Unirii bl.60, sc.D, et.3, ap.
59, identificat cu CI seria DD, nr. 020081 emis(ă) de Pol.
Târgoviște la data 28.12.1999,

A HOTĂRÂT: 
*Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate

al societății după cum urmează: 
DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
620-Activități de servicii în tehnologia informației 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
6202- Activități de consultanță în tehnologia informației 
*Extinderea obiectului de activitate cu: 
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice 
3314 - Repararea echipamentelor electrice 
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 
5911 - Activități de producție cinematografică,, video și

de programe de televiziune 
5912 - Activități de post-producție cinematografică,

video și de programe de televiziune 
5913 - Activități de distribuție a f i lmelor

cinematografice, video și a programelor de televiziune 
6391 - Activități ale agențiilor de știri 
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare

proprii 
6831 - Agenții imobiliare 
7111 - Activități de arhitectură 
7120 - Activități de testări și analize tehnice 
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7420 - Activități fotografice 
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și

echipamente agricole 
7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și

echipamente de transport pe apă 
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a

personalului 
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de

muncă 
8110 - Activități de servicii suport combinate 
8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale

căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure 

8810 - Activități de asistență socială, fără cazare,
pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de
a se îngriji singure 

8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii 
8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare,

n.c.a. 
9003 - Activități de creație artistică 
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole 
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor 
9102 - Activități ale muzeelor 
9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri 
9411 - Activități ale organizațiilor economice și

patronale 
9412 - Activităti ale organizațiilor profesionale 
9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de

angajator de personal casnic 
9810 - Activități ale gospodăriilor private de producere

de bunuri destinate consumului propriu 
9820 - Activități ale gospodăriilor private de producere

de servicii pentru scopuri proprii 
7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică

legate de acestea.
*Mandatul administratorului MANEA ANDREI

CODRUT este stabilit pe o perioadă nelimitată de timp. 
Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 15.07.2008, în 4
exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2458 

(58/717687)

Societatea Comercială 
SEGESTA - S.R.L. 

NOTIFICARE 

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

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SEGESTA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, B-dul UNIRII, bloc 60, scara D, etaj 3,
ap.59, înregistrată sub nr. Jl5/63/2004, cod unic de
înregistrare 16095708, care a fost înregistrat sub nr.
17520 din 17.07.2008. 

(59/717688)

Societatea Comercială 
MARMOMIT CONSTRUCT - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 10/16.07.2008

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
SC MARMOMIT CONSTRUCT SRL  

Adunarea Generală Extraordinară întrunită la sediul
societăți i  comerciale din Mun. Târgoviște, Str.
Luceafarului, bl. 38, sc. A, ap. 5, Județul Dâmbovița, în
temeiul dispozițiilor cuprinse în Legea nr.31/1990,
republicată, modificată și completata de Legea
nr.441/2006 și a statutului societății MARMOMIT
CONSTRUCT SRL, în următoarea componentă: 

Pioaru Ileana-Laura, cetățean român, născut în
Pucioasa, județul Dâmbovița, la data de 05.09.1966,
domiciliat în Jud. Dâmbovita, Mun.Targoviste, Str Vasile
Voiculescu, nr.3, bl.19B, sc.A, ap.41, identificata cu CI.
seria DD nr.379458 eliberat de Poliția Mun.Targoviste, la
data de 15.11.2007, CNP 2660905151780, și 

asociat unic și administrator al societății comerciale
MARMOMIT CONSTRUCT SRL, astăzi, 05.06.2008, 

AM HOTĂRÂT: 
1. Declararea punctului de lucru situat în Târgoviște, în

incinta Bazei de Agrement Crizantema - spațiul nr.6 - pe
o perioada de 2 luni, începând cu data de 16.07.2008-
16.09.2008, cu posibilitate de prelungire. 

Redactat astăzi, 16.07.2008 sub semnătura privată.
(60/717689)

Societatea Comercială 
PHEONIX - S.R.L 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE PHEONIX S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

ANTON ELENA, domiciliul în județul Dâmbovița,
Târgoviște, B-dul Mircea cel Batran, bl. X2B, sc.B,ap. 6,
identificată cu CI.seria DD, nr 104601, emis(ă) de Pol.
Târgoviște, la data de 15.03.2002,
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A HOTĂRÂT: 
* Majorarea capitalului social al societății de la 200 lei

la 14.150 lei, respctiv cu suma de 13.950 lei, prin aport de
numerar, conform foilor de vărsământ emise de BRD,
Agenția Cariova, în perioada 30 06 2008-
02.07.2008..Capitalul social în valoare totală de 14.150
lei, se împarte în 1.415 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
deținute de asociatul unic ANTON ELENA. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 03.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2298/30.06.2008.

(61/717690)

Societatea Comercială 
PHEONIX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PHEONIX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, Str. REVOLUȚIEI, bloc D6, etaj P,
înregistrată sub nr. J15/700/1991, cod unic de
înregistrare 921226, care a fost înregistrat sub nr.17530
din 17.07.2008. 

(62/717691)

Societatea Comercială 
COMFARM L.T. - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
DIN DATA DE 09.07.2008

DESFASURATA LA SEDIUL SOCIETATII 

S.C. FILDAS TRADING S.R.L., cu sediul social în
Pitești, str. Banat nr. 2, CORP D, etaj 1-C1, BIROU 10,
județ Argeș, J3/849/2008, CIF RO 4851409, reprezentată
legal prin Administrator Dragos Mihai,

și 
S.C. SCARLAT GENERAL CONSULTING S.R.L., cu

sediul social în București, B- dul Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 2,
et. 6-7, ap.48, sector 5, J40/1695/2002, CIF
RO14494699, reprezentată legal prin administrator
George Radu-Gabriel, 

În calitate de asociați ai S.C. COMFARM L.T. S.R.L., în
baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată și modificată, precum și ale
Actului Constitutiv, adopta în unanimitate prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
1. Se înlocuiește reprezentantul administratorului-

persoana juridica S.C. CATENA MANAGEMENT S.R.L.
persoană juridică română, cu sediul social în București,
Sector 1, Str. Islaz, Nr. 2, et. 1, birou 1, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun.
București sub numărul J40/13740/2003, CI.F. RO
15814902, urmând ca Dl. MANTA CRISTIAN-ROBERT
să fie înlocuit cu Dna. LUTUTOVICI OANA-LIANA,
cetățean român, născută la data de 04.01.1979 în Ors.
Bicaz, Jud. Neamț, domiciliată în București, sector 6, Ale.
Dealul Marinului nr. 1B, bl. 451, sc. 2, et. 6, ap. 69,
identificată cu CI seria RR nr. 400448, eliberată de
SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 10.07.2006, CNP
2790104270023. 

(63/717692)

Societatea Comercială 
COMFARM L.T. - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COMFARM L.T. SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. G-RAL ION
EMANOIL FLORESCU, bloc Bl, scara B, etaj P,
înregistrată sub nr. J15/1444/1994, cod unic de
înregistrare 6580543, care a fost înregistrat sub nr. 17540
din 17.07.2008. 

(64/717693)

Societatea Comercială 
NINO SI OZON - S.R.L 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE NINO SI OZON S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, NASTASE
NICULAE, domiciliat în județul Dâmbovița, Com.
Lunguletu, Sat Lungulețu, identificat cu CI, seria DD.
nr.002223, eliberată de Pol. Răcari la data de 16.04.1999, 

A HOTÂRÂT: 
*Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate

al societății după cum urmează: 
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DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
463-Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al

băuturilor și al tutunului 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
4631 -Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 
*Extinderea obiectului de activitate cu: 
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor

proaspete, în magazine specializate 
9311 - Activități ale bazelor sportive 
9312 - Activități ale cluburilor sportive 
9313 - Activități ale centrelor de fitness 
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri

recreaționale și echipament sportiv 
5610-Restaurante 
Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul

ORCT Dâmbovița, din data de 16.07.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2445/14.07.2008.

(65/717694)

Societatea Comercială 
NINO SI OZON - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NINO SI OZON SRL, cu sediul în SAT LUNGULEȚU,
COMUNA LUNGULEȚU, județ Dâmbovița, Com.
LUNGULETU, înregistrată sub nr. J15/1113/1991, cod
unic de înregistrare 895429, care a fost înregistrat sub
nr.17541 din 17.07.2008. 

(66/717695)

Societatea Comercială 
ROMIMAR - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE ROMIMAR S.R.L. 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

COLAN MARIUS, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște, Str.Preot Toma Georgescu, bl.18B, et.5, ap.
18,identificat cu CI, seria DD, nr.272536, eliberată de Pol.
Târgoviște, la data de 21.05.2005, 

A HOTĂRÂT: 
*Extinderea obiectului de activitate cu: 
4941 -Transporturi rutiere de mărfuri.

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 16.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2406/10.07.2008.

(67/717696)

Societatea Comercială 
ROMIMAR - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROMIMAR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, bloc 18, scara B, ap.18, înregistrată
sub nr. J15/112/2002, cod unic de înregistrare 14514958,
care a fost înregistrat sub nr. 17547 din 17.07.2008. 

(68/717697)

Societatea Comercială 
MEDA GLASS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE MEDA GLASS S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

OPREA CLAUDIU NICOLAE, domiciliat în județul
Dâmbovița,Târgoviște, Calea Ploiești, bl.L2,sc.A,ap.20,
identificat cu CI, seria DD, nr. 092829 emis(ă) de Pol.
Târgoviște,la data 17/12/2001, 

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage în societate asociatul ANGHELACHE

CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
06.03.1985 în județul Dâmbovița, Târgoviște, domiciliat în
județul Dâmbovița, Târgoviște, B-dul Unirii,bl. 81,
sc.A,et.3,ap.13, identificat cu CI, seria DD, nr.001490
eliberat de Pol. Târgoviște, la data de 26.03.1999, CNP
1850306152479. 

* Se atrage în societate asociatul OPREA ELENA
CRENGUȚA, cetățean român, născută la data de
02.02.1978, în județul Dâmbovița,Com. Văleni-
Dâmbovița, domiciliată în județul Dâmbovița, Târgoviște
Calea Ploiești, bl.L2A, et. 2, ap. 20, identificată cu CI,
seria DD, nr.222493 eliberat de Pol. Târgoviște, la data de
01.06.2004, CNP 2780202151798. 

* Se retrage din societate asociatul OPREA CLAUDIU
NICOLAE care cesionează asociatului atras
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ANGHELACHE CONSTANTIN,cele 28 părți sociale a 10
lei fiecare, pe care le deține ca aport la capitalul social al
societăți i ,  și asociatului atras OPREA ELENA
CRENGUȚA, 254 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le
deține ca aport la capitalul social al societății. Cesiunea
se face liberă de sarcini și procese, cu despăgubirea
valorii nominale a părților sociale. Cesionarul primește
părțile sociale în condițiile stipulate mai sus și consimte
continuarea activității societății în calitate de asociat.
Capitalul social în valoare totală de 2.820 lei, în numerar,
împărțit în 10 părți sociale a câte 20 lei fiecare,va fi deținut
de asociații:

ANGHELACHE CONSTANTIN - 280 lei, reprezentând
28 părți sociale 

OPREA ELENA CRENGUȚA - 2.540 lei, reprezentând
254 părți sociale 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 16.07.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2444/14.07.2008.

(69/717698)

Societatea Comercială 
MEDA GLASS - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MEDA GLASS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Calea PLOIEȘTI, bloc
L2, scara A, ap.20, înregistrată sub nr. J15/488/2006, cod
unic de înregistrare 18642879, care a fost înregistrat sub
nr.17550 din 17.07.2008. 

(70/717699)

Societatea Comercială 
FERMA NR.1 SDA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE FERMA NR.1 SDA S.R.L 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

DUMITRACHE ȘTEFAN, domicil iat în județul
Dâmbovița, com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, Ale.
Mănăstirii, nr. 208,identificat cu CI, seria DD, nr. 306469,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 23.06.2006 

DUMITRACHE ADRIAN ȘTEFAN MĂDĂLIN,
domiciliat în Mun. București, sec.3, str. Vlad Județu,
nr.62,identificat cu CI, seria RX,nr.109191, eliberat de
Secția 11,la data de 27.04.2000. 

DUMITRACHE DANIEL COSTIN, domiciliat în Mun.
București,sec.2, str. Inginerilor Tei, nr.2,bl.T3OA, sc1,
ap.46, identificat cu CI seria RX, nr.172106,eliberat de
Secția 7,la data de 14.05.2003,

AU HOTĂRÂT: 
Schimbarea datelor de identificare a asociatului

DUMITRACHE ȘTEFAN, conform C.I., seria DD,
nr.306469, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de
23.06.2006.

* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat
sediului social din județul Dâmbovița, Com. Ulmi, Sat
Ulmi, până la data de 27.02.2011, conform actului
adițional nr.442/19.07.2006, la contractul de comodat
nr.682/27.02.2006.

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 17.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2460/16.07.2008.

(71/717700)

Societatea Comercială 
ROMLUX - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 1/01.07.2008 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. ROMLUX S.A. 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
ROMLUX S.A., cu sediul în Târgoviște, Calea Câmpulung
nr. 121, județul Dâmbovița, înmatriculată la Oficiul
Registrul Comerțului cu nr. J15/402/1991, cod unic de
înregistrare 914148, convocata prin anunțul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2924/27.05.08, în ziarul “Bursa” din data de 27.05.08 și în
ziarul “Dambovita” din data de 24.05.08, legal și statutar
întrunită la data de 01.07.08, ora 10.30, la adresa:
București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center,
parter, sector 2, la a doua convocare, în prezenta unor
acționari reprezentând 75,474 % din numărul total de
drepturi de vot, cu unanimitatea voturilor acționarilor
prezenți/reprezentați în adunare, 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Se aproba modificarea art. 14.1 din Actul Constitutiv

al S.C. ROMLUX S.A., astfel: “14.1 Societatea va fi
administrată de 1-5 administratori, constituiți în consiliul
de administrație, aleși pe o perioadă de 4 ani și care vor
putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire
a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu
prevederile legii și ale prezentului act constitutiv. » 
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2. Se mandatează dl. Trandafiroiu Nicolae Dragos,
legitimat cu C.I. seria DD, nr. 198186, eliberat de Politia
Târgoviște la data de 14.01.2004, sa semneze actul
constitutiv, actualizat cu modificările aduse în prezenta
hotărâre și sa îndeplinească toate formalitățile necesare
în vederea menționării prezentei hotărâri la Registrul
Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a. Acesta va putea delega oricărei
alte persoane executarea prezentului mandat.

3. Se stabilește ca data de înregistrare a acționarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei hotărâri
sa fie 17.07.2008 

(72/717701)

Societatea Comercială 
ROMLUX - S.A. 

HOTARAREA NR. 1/01.07.2008 

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. ROMLUX S.A. 

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
ROMLUX S.A., cu sediul în Târgoviște, Calea Câmpulung
nr. 121, județul Dâmbovița, înmatriculata la Oficiul
Registrul Comerțului cu nr. J15/402/1991, cod unic de
înregistrare 914148, convocata prin anunțul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2924/27.05.08, în ziarul “Bursa” din data de 27.05.08 și în
ziarul “Dambovita” din data de 24.05.08, legal și statutar
întrunită la data de 01.07.08, ora 10.00, la adresa:
București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center,
parter, sector 2, la a doua convocare, în prezenta unor
acționari reprezentând 75,474 % din numărul total de
drepturi de vot, 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Se alege, cu unanimitatea voturilor exprimate, în

funcția de administrator al societății, pentru un mandat de
4 ani, S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul
în București, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 3, bloc
V71, et. 7, ap. 23, camera nr.2, sector 5, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/3420/2008, cod
unic de înregistrare 23372569, prin reprezentant
permanent dl. Claudiu Cristinel Covrig, cetățean român,
nascut la data de 07.02.1969, în Mun. Bacău, județul
Bacău, domiciliat în București, Str. Lt. Col Marinescu nr.3,
bl. V71,et.7, ap.23, identificat prin C.I. seria RT., nr.
544026, eliberat de SPCEP S5 Biroul nr.1, la data de
10.03.2008, C.N.P. 1690207040034, care va putea fi
înlocuit oricând, prin decizia administratorului persoana
juridică. 

2. Se alege, cu votul acționarilor reprezentând
86,807 % din voturi le exprimate, în funcția de
administrator al societății, pentru un mandat de 4 ani,

Gheorghe Chitu, cetățean român, născut la data de
09.01.1952, în Mun. București, sector 4, domiciliat în
București, Ale. Ilioara, nr.1, bl. PM29, sc. A, et. 2, ap. 9,
sector 3, identificat prin CI. seria DP, nr. 102750, eliberat
de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 15.01.2004, C.N.P.
1520109400041. 

3. În consecință, Consiliul de Administrație al societății
este format din: 

- S.C BROADHURST INDUSTRIAL MANAGEMENT
S.A.; 

- S.C Vadaemecum Management S.R.L.; 
- S.C. TORNADO MANAGEMENT S.R.L.; 
- Sterie Bogdan Gheorghe; 
- Gheorghe Chitu. 
4. Se stabilesc, cu unanimitatea voturilor exprimate,

indemnizațiile administratorilor societății conform
procesului verbal al adunării. 

5. Se mandatează, cu unanimitatea voturi lor
exprimate, dl. Trandafiroiu Nicolae Dragos, legitimat cu
C.I. seria DD, nr.l98186, eliberat de Politia Targoviste la
data de 14.01.2004, sa îndeplinească toate formalitățile
necesare în vederea menționării prezentei hotărâri la
Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a. Acesta va putea delega
oricărei alte persoane executarea prezentului mandat. 

6. Se stabilește, cu unanimitatea voturilor exprimate,
ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele prezentei hotărâri sa fie 17.07.2008.

(73/717702)

Societatea Comercială 
ROMLUX - S.A. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROMLUX SA,.cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, Str. CIMPULUNG, nr.121, înregistrată
sub nr. J15/402/1991, cod unic de înregistrare 914148,
care a fost înregistrat sub nr.17565 din 17.07.2008. 

(74/717703)

Societatea Comercială 
CONMETAL - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE CONMETAL S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 
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DUMITRU VIORICA,domicil iată în județul
Dâmbovița,Târgoviște, str. Brazilor, bl.5B, Sc.B, ap.5,
identificată cu BI seria DE nr. 667626 emis(ă) de Pol.
Târgoviște la data 05/08/1987, 

DUMITRU DRAGOȘ MIHAI, domiciliat în județul
Dâmbovița, Com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, Ale.
Mănăstirii, nr.105, identificat cu CI, seria DD, nr. 370153
emisă de SPCLEP Târgoviște, la data 31.08.2007, 

AU HOTĂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,

Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 26. 
Schimbarea datelor de identificare ale asociatului

DUMITRU DRAGOȘ MIHAI,conform CI, seria DD, nr.
370153 emisă de SPCLEP Târgoviște, la data
31.08.2007. 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița.din data de 16.07.2008, în 4
exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2443/14.07.2008.

(75/717704)

Societatea Comercială 
KOMETA INVEST - S.R.L. 

DECIZIA NR. 2/16.07.2008 

A ASOCIATULUI UNIC AL SC IO-RA 
ACCESORIES SRL JUDETUL DAMBOVITA,

MUNICIPIUL TARGOVISTE, STR. MOLDOVEI, 
BL. 58, SC. A, ET. 2, AP. 9 J15/1170/2005, 

CUI R 18126339 

Subsemnatul 
Dimonu Zahaichevici Radu-Mihai, cetățean roman,

născut la data de 27.12.1974 în Județul Prahova, Mun.
Cimpina, cu domiciliul în Mun. Targoviste, str. Enachita
Vacarescu, nr. 12, jud. Dâmbovița, identificat cu CI seria
DD nr. 058855, eliberat de către Politia Targoviste, la data
de 21.02.2001, CNP 1741227290901, în calitate de
asociat unic al SC IO-RA ACCESORIES, am decis azi,
16.07.2008, modificarea actului constitutiv al societății
după cum urmează: 

Art.1 Se schimba sediul social din Județul Dambovita,
Municipiul Targoviste, Str. Moldovei, Bl. 58,sc. A, et. 2,
ap. 9 în Jud. Ilfov, Orașul Buftea, Șoseaua Bucuresti-
Targoviste nr. 149, bl 35, parter, camera 1.

Art.2 Se schimbă denumirea societății din SC IO-RA
Accesories SRL în SC Kometa Invest SRL.

(76/717705)

Societatea Comercială 
KOMETA INVEST - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
KOMETA INVEST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. MOLDOVEI,
bloc 58, scara A, etaj 2, ap.9, înregistrată sub nr.
J15/1170/2005, cod unic de înregistrare 18126339, care
a fost înregistrat sub nr.17572 din 17.07.2008. 

(77/717706)

Societatea Comercială 
ROLF CARD INDUSTRIAL - S.R.L. 

HOTĂRÂRE 

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE ROLF CARD INDUSTRIAL S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, FLANDRA
RODICA, domiciliată în Mun. București, sec.6,: Str. Srg.
Gh. Latea, nr. 18, bl.C37, sc.A,ap.38, identificată cu CI,
seria RD, nr.057838, eliberată de Secția 22, la data de
26.03.2001. 

A HOTĂRÂT: 
* Se majorează capitalul social al societății de la 200

lei la 10.000 lei, respectiv cu suma de 9 800 lei, ce rezultă
din rezervele aferente exercițiului financiar 2005/2006 și
în baza notei contabile din data de 09.07.2008. Capitalul
social în valoare totală de 10.000 lei, împărțit în 1.000
părți sociale a 10 lei fiecare,vor fi deținute de asociatul
unic: FLANDRA RODICA. 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 16.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2408/10.07.2008.

(78/717707)

Societatea Comercială 
ROLF CARD INDUSTRIAL - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art. 04
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
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actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROLF CARD INDUSTRIAL SRL, cu sediul în SAT
ANINOASA, COMUNA ANINOASA, județ Dâmbovița,
Com. ANINOASA, înregistrată sub nr. J15/579/2003, cod
unic de înregistrare 15624762, care a fost înregistrat sub
nr. 17586 din 18.07.2008. 

(79/717708)

Societatea Comercială 
COLONIALE TEAM - S.R.L. 

HOTĂRÂREA DIN 16.07.2008

A ADUNĂRII GENERALE A 
S.C. COLONIALE IMPEX S.R.L.

Subsemnații 
1. BOCELLI GIOVANNI, cetățean italian, născut la

data de 10.12.1982, In Parma (PR), Italia, cu domiciliul în
Italia, Sala Baganza, Strada Sgavetti, nr.3, legitimat cu
pașaport nr. 281912 Z, eliberat de Autoritățile italiene, la
data de 19.07.2001, 

2.MUSAT VIRGILIU RICHARD, cetățean roman,
născut în Mun. Târgoviște, jud.Dâmbovița, la data de
28.01.1974, domiciliat în Mun.Tirgoviste, str. Ion Ghica,
nr.3, bl.6B, ap.3, jud.Dâmbovița, identificat cu CI. seria
DD, nr.363250, eliberata de SPCLEP Târgoviște, la data
de 10.07.07, CNP. 1740128151842, 

3.MUSAT NICOLAE, cetățean roman, născut în Com.
Gura Șutii, jud. Dâmbovița, domiciliat în mun. Tirgoviste,
str. Crizantemelor, bl.33, sc.A, ap.5, identificat cu B.I.
seria BZ, nr.344635, eliberat de pol. Târgoviște la data de
29.11.1994, C.N.P. 1510305151800, în calitate de
asociați respectiv de administrator ai S.C. COLONIALE
IMPEX S.R.L., cu sediul în Târgoviște, str. Ion Ghica,
bl.6B, ap.3, jud. Dâmbovița, înmatriculata la O.R.C
Dâmbovița sub nr.J15/35/2005, C.U.I. 17117553, am
hotărât următoarele: 

-schimbarea administratorului societății, astfel art.26 al
Actului Constitutiv al societății va avea următorul conținut: 

„Societatea va fi administrata de domnul MUSAT
VIRGILIU-RICHARD, cetățean roman, născut în Mun.
Târgoviște, jud.Dâmbovița, la data de 28.01.1974,
domiciliat în Mun.Târgoviște, str.Ion Ghica, nr.3, bl.6B,
ap.3, jud.Dimbovita, identif icat cu CI. seria DD,
nr.363250, eliberata de SPCLEP Târgoviște, la data de
10.07.07, CNP. 1740128151842, având puteri nelimitate”,
ca urmare, Musat Nicolae, înțeleg să mă retrag din funcția
de administrator al societății. 

-schimbarea sediului societății în alt județ, astfel art.3
al actului constitutiv va avea următorul conținut: “Sediul
societății este în România, județul Cluj, loc. Cluj-Napoca,
Cal. Floresti, nr.137, sc.1, et. 8, ap.35.” 

- ca urmare a schimbării sediului social al societății se
va schimba denumirea societății astfel art. 1 din actul
constitutiv va avea următorul conținut: „Denumirea
societății este “societatea comerciala cu răspundere
limitata COLONIALE TEAM”, prescurtat: “ COLONIALE
TEAM” - S.R.L.” 

- completarea obiectelor de activitate cu un nou cod
CAEN, și anume „ 2361-Fabricarea produselor din beton
pentru construcții” 

-schimbarea obiectului principal de activitate, astfel art
6 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
Societatea va avea ca obiect de activitate: Domeniul
principal de activitate: 236-Fabricarea articolelor din
beton, ciment și ipsos. Obiectul principal de activitate:
2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții”,
astfel, activitățile secundare ale societății se completează
cu vechiul obiect principal de activitate: „6831 - Agenții
imobiliare”.

Restul clauzelor actului constitutiv rămân
nemodificate. 

Prezenta hotărâre a fost luată azi, 16.07.2008, la
sediul societății, fiind redactată în 4 exemplare originale. 

(80/717709)

Societatea Comercială 
COLONIALE TEAM - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
COLONIALE TEAM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. ION GHICA, bloc
6B, ap.3, înregistrată sub nr. J15/35/2005, cod unic de
înregistrare 17117553, care a fost înregistrat sub nr.
17603 din 18.07.2008. 

(81/717710)

Societatea Comercială 
BEIUS - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1/02.05.2008

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
S.C. DOAMNA MARGARETA S.R.L 

Subsemnații: 
1. CANDIDO MARGHERITA, cetățean italian, fiica lui

Salvatore și Anna, născută la data de 08.11.1981, în
localitatea Modica ( RG ) Italia, necăsătorită, domiciliat în
str. Fontana, nr 308, Modica, Ragusa, identificată cu CI,
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seria. AK.nr. 2812342 eliberata de Autoritățile Italiene la
data de 24.12.2004, în calitate de asociat unic, 

și 
2. TANASE DANIELA, cetățean roman, fiica lui Marin

și Elisabeta, născută la data de 18.08.1966 în comuna
Peris, Jud. Ilfov, domiciliată în sat Ghimpați, comuna
Racari, județul Dambovita, identificată cu CI seria DD nr.
351758, eliberată de SPCLEP Racari la data de
13.04.2007. 

3. SALVATORI MARCELLO, cetățean italian, fiul lui
Francesco și Elda, născut la data de 19.05.1960, în
localitatea Foggia (FG) Italia, căsătorit, domiciliat în str.
Vincenzo Acquaviva nr. 97, Foggia, Italia, identificat cu
CI, seria. AO, nr. 3141958, eliberat de Autoritățile Italiene
la data de 19.09.2007, 

În calitate de viitori asociați,
hotărâm să modificăm actul constitutiv după cum

urmează: 
Art. 1. Se vor cesiona părțile sociale de către dna.

CANDIDO MARGHERITA către TANASE DANIELA și
MARCELLO SALVATORI; urmând ca asociați ai S.C..
DOAMNA MARGARETA.S.R.L., cu sediul în sat
Ghimpați, oraș. Racari, jud. Dâmbovița, sa fie: 

TANASE DANIELA care deține 20 parte sociale cu o
valoare totala de 800 RON, reprezentând 20% din
capitalul social. 

SALVATORI MARCELLO care deține 80 parti sociale
cu o valoare totala de 3200 RON reprezentând 80% din
capitalul social. 

Art.2. Se modifică denumirea societății din SC.
DOAMNA MARGARETA SRL în S.C. BEIUS SRL.

Art.3.Se revocă din funcția de administrator al
societății dna. Candido Margherita și se numesc în funcția
de administratori Dna Tanase Daniela și Dl. Salvatori
Marcello. 

Art.4. Se va recodifica în baza noului COD CAEN
2008, conform Ordinului 337/2007. 

Art.5.Se radiază întregul obiect de activitate și se
stabilește următorul obiect de activitate: 

DOMENIUL DE ACTIVITATE 
Cod CAEN:351 - Producția, transportul și distribuția

energiei electrice.
Activitate principala 
3511 - Producția de energie electrica.
Activități secundare 
0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oleaginoase 

0116- Cultivarea plantelor pentru fibre textile 
0125 -Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi,

căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi. 
0126- Cultivarea fructelor oleaginoase 

0128- Cultivarea condimentelor, plante aromatice,
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic. 

0129- Cultivarea altor plante permanente 
0150 - Activități în ferme mixte (cultura combinata cu

creșterea animalelor)
0161- Actvitati auxiliare pentru producția vegetala 
0210- Silvicultura și alte activități forestiere 
0220 -Exploatarea forestiera 
0230- Colectarea produselor forestiere nelemnoase

din flora spontana 
0240- Activități de servicii anexe silviculturii 
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice

(module) 
2612 - Fabricarea altor componente electronice; 
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și

transformatoarelor electrice 
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție a

electricității; 
2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii; 
2731 - Fabricarea de cabluri și fibra optica; 
2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și

electronice; 
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru

fire și cabluri electrice și electronice; 
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de

iluminat; 
2790 - Fabricarea altor echipamente; 
2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția

celor pentru avioane, autovehicule și motociclete); 
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate

electric; 
3314 - Repararea echipamentelor electrice; 
3319 - Repararea altor echipamente; 
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor

industriale; 
3511 - Producția de energie electrica; 
3512 - Transportul energiei electrice; 
3513 - Distribuția energiei electrice; 
3514 - Comercializarea energiei electrice; 
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

pentru electricitate și telecomunicații; 
4299 - Lucrări de constuctii a altor proiecte inginerești

n.c.a.; 
4321 - Lucrări de instalații electrice; 
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime

agricole, animale vi i ,  materi i  prime texti le și cu
semifabricate; 

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili,
minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 
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4613-Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
materiale de construcții ~ 

4614- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
industriale, nave și avioane 

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter speciile, n.c.a. 

4619-lntermedieri în comerțul cu produse diverse 
4642 - Comerț cu ridicata de componente și

echipamente electronice și de telecomunicații; 
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și

echipamente; 
4950 - Transporturi prin conducte; 
7022 - Activități de consultantță pentru afaceri și

management; 
7111 - Activități de arhitectură; 
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnica

legate de aceasta; 
Art. 5. In urma modificărilor intervenite în societate se

va redacta un nou act constitutiv. 
(82/717711)

Societatea Comercială 
BEIUS - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BEIUS SRL, cu sediul în LOC. GHIMPAȚI, ORAȘ
RĂCARI, județ Dâmbovița, ORAȘ RĂCARI, înregistrată
sub nr. J15/416/2006, cod unic de înregistrare 18580440,
care a fost înregistrat sub nr.17624 din 18.07.2008. 

(83/717712)

Societatea Comercială 
SPIRAL IMPEX - S.R.L. 

HOTĂRÂRE 

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE SPIRAL IMPEX S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

STATIE DANIEL HORATIU, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Crăițelor, bl. G8,sc.C, et.8,
ap.37, identificat cu CI.seria DD, nr. 161212 emis(ă) de
Pol Targoviste la data 08/05/2003,

ANGHEL GRIGORE CATALIN, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Str. Soroca, bl. C2, et. 1, ap. 7

identificat cu CI, seria DD, nr. 291610 emis(ă) de Pol
Târgoviște la data 04/11/2005, 

AU HOTÂRÂT: 
* Se retrage asociatul STATIE DANIEL HORATIU care

cesionează asociatului ANGHEL GRIGORE CĂTĂLIN
cele 510 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le deține ca
aport la capitalul social al societății. Cesiunea se face
liberă de sarcini și procese, cu despăgubirea valorii
nominale a părților sociale. Cesionarul primește părțile
sociale în condițiile stipulate mai sus și consimte
continuarea activității societății în calitate de asociat.
Capitalul social în valoare totală de 10.200 lei, în numerar,
împărțit în 1.020 părți sociale a câte 10 lei fiecare,va fi
deținut de asociatul ANGHEL GRIGORE CĂTĂLIN.

Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,
Târgoviște, Cart. Priseaca, str. Dambovitei nr. 44,în
județul Dâmbovița, Com.Comișani, sat Lazuri. 

*Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate
al societății după cum urmează: 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
494-Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de

mutare 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
4941- Transporturi rutiere de mărfuri 
*Se revocă din funcția de administrator asociatul retras

STAȚIE DANIEL HORATIU, societatea urmând a fi
administrată pe viitor de asociatul ANGHEL GRIGORE
CĂTĂLIN. 

Radierea punctului de lucru din Mun. București,sec.1,
Calea Grivitei,nr. 206B. 

Act redactat la compartimentul de asistență din, cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 17.07.2008, în 4
exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.2474/17.07.2008.

(84/717713)

Societatea Comercială 
SPIRAL IMPEX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SPIRAL IMPEX SRL, cu sediul în SAT LAZURI,
COMUNA COMIȘANI, județ Dâmbovița, înregistrată sub
nr. J15/700/2005, cod unic de înregistrare 1560391, care
a fost înregistrat sub nr.17630 din 18.07.2008. 

(85/717714)
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Societatea Comercială 
PITAGORA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE PITAGORA S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, COMAN
GHEORGHE domiciliat în județul Dâmbovița, Fieni, Str.
Ing. Aurel Rainu, bl. 16, etP identificat cu CI, seria DD,
nr.053887,emis(ă) de Pol. Fieni,la data 15/01/2001,

A HOTĂRÂT: 
* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru din județul Dâmbovița, Fieni, Str. Ing.
Aurel Rainu (fostă Industriei 89), până la data de
31.12.2008, conform contractului de închiriere din data de
01.01.2008. 

Act redactat la compartimentul de asistență,din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 17.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr. 2485/17.07.2008.

(86/717715)

Societatea Comercială 
GENESIS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE GENESIS S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, 

MIHĂESCU LIVIU, domiciliat în județul Dâmbovița,
Târgoviște, Cal. București, bl.MC, et.2, ap.7, identificat cu
CI, seria DD, nr.278587, eliberată de SPCLEP
Târgoviște, la data de 15.07.2005, 

A HOTĂRÂT: 
*Schimbarea datelor de identificare ale asociatului

MIHAESCU LIVIU, conform CI, seria DD, nr.278587,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 15:07.2005. 

*Înființarea unui punct de lucru în județul Dâmbovița,
Târgoviște, B-dul Mircea cel Bătrân, bl. H3, et.P, (fost
magazin 67 Casnica). 

*Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat
punctului de lucru din județul Dâmbovița, B-dul Mircea cel
Bătrân, bl. H3, et.P, începând cu data de 01.04.2007, data
de conform contractului de închiriere din data de
26.03.2007. 

Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 17.07.2008, în 4

exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 2447/14.07.2008.

(87/717716)

Societatea Comercială 
UTCHIM STEEL - S.R.L. 

HOTĂRÂRE A.G.A. 

ÎNCHEIATA ASTAZI, 09.07.2008
IN CADRUL ADUNARII GENERALE A

ACTIONARILOR SC UTCHIM STEEL SA. 

Subsemnații MIRON COSTEL, MIRON VIORICA,
MIRON ELENA, MIRON CĂTĂLIN CORNEL, MIRON
NICOLETA, în calitate de acționari ai SC UTCHIM STEEL
SA, cu sediul în Găești, Str. 13 Decembrie nr. 208, Parter,
Pavilion Administrativ, Jud. Dâmbovița, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J15/1084/19.10.2005 și
C.I.F. RO 18055130, astăzi, data de mai sus, am hotărât
următoarele: 

Art.1 Schimbarea formei juridice a societății UTCHIM
STEEL SA, din societate pe acțiuni în societate cu
răspundere limitată. 

Art.2 Transformarea acțiunilor în părți sociale. 
Art.3 Capitalul social subscris și vărsat este de

300.000 lei, în numerar, și este divizat în 1.000 părți
sociale a câte 300 lei fiecare, aportul fiecărui asociat fiind: 

- Miron Costel 231.000 lei, reprezentând 770 părți
sociale 77% 

- Miron Viorica 60.000 lei, reprezentând 200 părți
sociale 20% 

- Miron Elena 3.000 lei, reprezentând 10 părți
sociale 1% 

- Miron Cătălin Cornel 3.000 lei, reprezentând 10 părți
sociale 1% 

- Miron Nicoleta 3.000 lei, reprezentând 10 părți
sociale 1% 

Fiecare asociat participă la profit sau pierdere
proporțional cu aportul la capitalul social. 

Art. 4 Revocarea auditorului financiar extern în
persoana d-nei Tănasă Florentina. 

Art. 5 Prelungirea mandatului administratorului în
persoana d-lui Grigore Ion, pe durată nelimitată. 

Art. 6 Pentru semnarea Actului Constitutiv, se
împuternicește Dl. Administrator Grigore Ion. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Dl. Ion
Grigore în calitate de administrator al societății. 

Art. 8 Prezenta hotărâre face parte integrantă din Actul
Constitutiv al societății. 

(88/717717)
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Societatea Comercială 
UTCHIM STEEL - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
UTCHIM STEEL SRL, cu sediul în ORAȘ GĂEȘTI, județ
Dâmbovița, Str. 13 DECEMBRIE, PAV. ADMINISTRATIV,
nr.208, etaj P, înregistrată sub nr. J15/1084/2005, cod
unic de înregistrare 18055130, care a fost înregistrat sub
nr. 17674 din 18.07.2008. 

(89/717718)

Societatea Comercială 
TIMANGER - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

Asociații TIMAR GHEORGHE domiciliat în localitatea
Satu Mare, str. B-dul Cloșca, nr. 72, ap. F29, județul Satu
Mare, cod numeric personal 1680708301965, posesor al
CI. seria SM nr. 308713/23.01.2008 emis de SPCLEP,
cetățean român, respectiv TIMAR ANGELA NOEMI,
domiciliată în localitatea Satu Mare, str. B-dul Cloșca, nr.
72, ap. F29, județul Satu Mare, cod numeric personal
2690627301973, posesoare a C.I. seria SM nr.
308726/23.01.2008 emis de SPCLEP, cetățean român,
au hotărât următoarele modificări: 

1. Se schimbă adresa sediului social. Noul sediu social
va fi în localitatea Șandra, nr. 47, jud. Satu Mare.

2. Modificări date personale. 
Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân

nemodificate. 
(90/723987)

Societatea Comercială 
VEROTIM - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

DIN DATA 17.07.2008 

Asociatul unic GĂTINA DIANA-VALENTINA, născută
la data de 27.03.1982 în Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare,
domiciliată în Mun. Satu Mare, str. Constantin Brâncuși,
nr. 34A, jud. Satu Mare, posesoare a CI seria SM
nr.148012 emis de Mun. Satu Mare la data de
03.10.2003, cod numeric personal 2820327303984,
cetățean român, în prezența candidaților la asociere
GĂTINA SEPTIMIU, născut la data de 05.07.1983 în
Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în Mun. Satu

Mare, str. Constantin Brâncuși, nr. 34A, jud. Satu Mare,
cod numeric, personal 1830705303970, posesor al CI
seria SM nr. 148011, emisă de Mun. Satu Mare, la data de
03.10.2003, cetățean român, GĂTINA SEVER-MIRCEA,
născut la data de 11.07.1954 în Com. Doba, jud. Satu
Mare, domiciliat în Mun. Satu Mare, str. Constantin
Brâncuși, nr. 34A, jud. Satu Mare, posesor a CI seria SM
nr. 147995 emis de Mun. Satu Mare la data de
03.10.2003, cod numeric personal 1540711301962,
cetățean român, și GĂTINA MONICA-DOINA, născută la
data de 15.06.1955 în Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare,
domiciliată în Mun. Satu Mare, str. Constantin Brâncuși,
nr. 34A, jud. Satu Mare, posesoare a CI seria SM nr.
147994 emis de Mun. Satu Mare la data de 03.10.2003,
cod numeric personal 2550615301986, cetățean român,
a hotărât următoarele modificări: 

1.Se primesc în societate prin cesionare de părți
sociale GĂTINA SEPTIMIU, GĂTINA SEVER MIRCEA și
GĂTINA MONICA DOINA, având datele personale
prezentate mai sus, iar noii asociați recunosc prevederile
actelor de constituire prin semnarea prezentului act
adițional. 

Subsemnata GĂTINA DIANA-VALENTINA, în calitate
de cedent, cesionez către GĂTINA SEPTIMIU, în calitate
de cesionar, 49 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
fiecare, cu o valoare totală de 490 lei, împreună cu tot
activul și pasivul. 

Subsemnatul GĂTINA SEPTIMIU, cesionar, primesc
49 părți sociale descrise mai sus și totodată preiau toate
drepturile și obligațiile ce derivă din aceste părți sociale,
inclusiv tot activul și tot pasivul. 

Azi, data încheierii convenției, eu, GĂTINA DIANA-
VALENTINA, cedent, declar că am primit integral de la
cesionar GĂTINA SEPTIMIU valoarea părților sociale
înstrăinate la valoarea lor nominală, fără obținerea
vreunui câștig. Totodată declar că părțile sociale
cesionate nu sunt gajate/indisponibilizate în favoarea nici
unui creditor. 

Subsemnata GĂTINA DIANA-VALENTINA, în calitate
de cedent, cesionez către GĂTINA SEVER MIRCEA, în
calitate de cesionar, 52 părți sociale în valoare nominală
de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 520 lei, împreună
cu tot activul și pasivul. 

Subsemnatul GĂTINA SEVER MIRCEA, cesionar,
primesc 52 părți sociale descrise mai sus și totodată
preiau toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceste
părți sociale, inclusiv tot activul și tot pasivul. 

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul-
Satu Mare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 24664/16.07.2008, într-un
număr de 5(cinci) exemplare, din care 4 (patru)exemplare

30



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 7093/9.XII.2008

pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Satu Mare și achitat cu chitanța
nr.B1007137/16.07.2008, Redactat Raluca GĂTINA.

(91/723988)

Societatea Comercială 
VEROTIM - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare 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
VEROTIM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SATU MARE,
județ Satu Mare, Str. FERĂSTRĂU, nr.7, înregistrată sub
nr. J30/985/2004, cod unic de înregistrare 16743206,
care a fost înregistrat sub nr.24963 din 17.07.2008. 

(92/723989)

Societatea Comercială 
SABĂU SERGIU - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL NR. 1

DIN DATA 17.07.2008 

Adunarea generală a asociaților compusă din SABĂU
MARIA CLAUDIA, născută la data de 23.06.1967 în
Orș.Ardud, jud.Satu Mare, domiciliată în Mun.Satu Mare,
Str. Ostrovului, bl.5, ap.12 jud.Satu Mare, identificată cu
CI seria SM nr.172667 eliberată la data de 12.05.2004, de
Mun.Satu Mare, cod numeric personal 2670623301997,
cetățean român, și SABĂU IOAN RADU, născut la data
de 26.08.1962 în Orș.Ardud, jud.Satu Mare, domiciliat
Mun.Satu Mare, Bld.Cloșca nr.11, bl.30, ap.52 jud.Satu
Mare, identificat cu CI seria SM nr.265847 eliberată la
data de 23.01.2007 de SPCLEP Satu Mare, cod numeric
personal 1620826301991, cetățean român, a hotărât
următoarele modificări: 

1.Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectul de
activitate prevăzut în actul constitutiv. 

Se modifică obiectul principal de activitate, acesta va
fi: 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
management 

Vechiul cod trece la obiectul secundar de activitate.
Codurile redefinite se regăsesc în actul constitutiv

actualizat. 
Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân

nemodificate. 
(93/723990)

Societatea Comercială 
SABĂU SERGIU - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare 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
SABĂU SERGIU SRL, cu sediul în LOC. MĂDĂRAS,
ORAȘ ARDUD, județ Satu Mare, Str. SĂTMĂREL,
nr.189, înregistrată sub nr. J30/985/2007, cod unic de
înregistrare 22192764, care a fost înregistrat sub
nr.24984 din 17.07.2008. 

(94/723991)

Societatea Comercială 
PEROLA SERVICE - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

DIN DATA 17.07.2008 

Adunarea Generală a asociaților compusă din:
CZINZEL LASZLO, născut la data de 08.07.1980 în
Mun.Satu Mare, jud.Satu Mare, domiciliat în Mun.Satu
Mare, str.Cardinal Iuliu Hossu nr.50 ap.5, jud.Satu Mare,
identificat cu CI seria SM nr. 174663, eliberată la data de
24.05.2004, de Mun. Satu Mare, cod numeric personal
1800708303915, cetățean român, și STIER PETER
GABRIEL, născut la data de 17.02.1980 în Mun.Satu
Mare, jud.Satu Mare, domiciliat în Mun.Satu Mare, str.
Nicolae Golescu nr.14 ap.22, jud.Satu Mare, identificat cu
CI seria SM nr. 172314, eliberată la data de 11.05.2004,
de Mun. Satu Mare, cod numeric personal
1800217303928, cetățean român, în prezența
candidatului la asociere LAZIN ANDREA TUNDE,
născută la data de 01.04.1974 în Mun.Satu Mare, jud.
Satu Mare, domicil iată în Mun.Satu Mare,
str.Porumbeilor, nr.10, jud.Satu Mare, identificată cu CI
seria SM nr.252937, eliberată la data de 22.08.2006, de
SPCLEP Satu Mare, cod numeric personal
2740401301960, cetățean român, a hotărât următoarele
modificări: 

1. Se primește în societate prin cesionare integrală de
părți sociale, LAZIN ANDREA TUNDE, cu datele
personale prezentate mai sus, iar noul asociat
recunoaște prevederile actelor de constituire prin
semnarea prezentului act adițional. 

2.Se retrag din societate prin cesionare integrală de
părți sociale CZINZEL LASZLO și STIER PETER
GABRIEL, prin cesionarea integrală a părților sociale
cedate, asociații retrași își pierd calitatea de asociat,
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nemaiavând nici un drept sau obligație față de societatea
comercială. 

Subsemnatul CZINZEL LASZLO, în calitate de cedent,
cesionez LAZIN ANDREA TUNDE, în calitate de
cesionar, 10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
fiecare, cu o valoare totală de 100 lei, împreună cu tot
activul și pasivul. 

Subsemnatul LAZIN ANDREA TUNDE cesionar,
primesc cele 10 părți sociale descrise mai sus și totodată
preiau toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceste
părți sociale, inclusiv tot activul și tot pasivul. 

Azi, data încheierii convenției, eu, CZINZEL LASZLO,
cedent, declar că am primit integral de la cesionar LAZIN
ANDREA TUNDE valoarea părților sociale înstrăinate la
valoarea lor nominală, fară obținerea vreunui câștig, mă
retrag din societate și nu am alte pretenții față de
cesionari sau față de societate. Totodată declar că părțile
sociale cesionate nu sunt gajate/indisponibilizate în
favoarea nici unui creditor. 

3.Subsemnatul STIER PETER GABRIEL, în calitate
de cedent, cesionez către LAZIN ANDREA TUNDE, în
calitate de cesionar, 11 părți sociale în valoare nominală
de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 110 lei, împreună
cu tot activul și pasivul. 

Subsemnatul LAZIN ANDREA TUNDE cesionar,
primesc cele 11 părți sociale descrise mai sus și totodată
preiau toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceste
părți sociale, inclusiv tot activul și tot pasivul. 

Azi, data încheierii convenției, eu, STIER PETER
GABRIEL, cedent, declar că am primit integral de la
cesionar LAZIN ANDREA TUNDE valoarea părților
sociale înstrăinate la valoarea lor nominală, fără
obținerea vreunui câștig, mă retrag din societate și nu am
alte pretenții față de cesionari sau față de societate.
Totodată declar că părțile sociale cesionate nu sunt
gajate/indisponibilizate în favoarea nici unui creditor. 

Capitalul social total de 210 lei se împarte în 21 părți
sociale a câte 10 lei fiecare și revine în întregime
asociatului unic LAZIN ANDREA TUNDE.

4. Se revocă din funcția de administrator CZINZEL
LASZLO și STIER PETER GABRIEL și se numește în
funcția de administrator noul asociat LAZIN ANDREA
TUNDE și în calitatea de administrator neasociat BIRO
ILEANA CLARA, născută la data de 07.07.1951 în
Mun.Carei, jud. Satu Mare, domiciliată în Mun.Satu Mare,
str.Liviu Rebreanu, nr.93, jud.Satu Mare, identificată cu CI
seria SM nr.144884, eliberată la data de 08.09.2003, de
Mun.Satu Mare, cod numeric personal 2510707301979,
cetățean român, care vor reprezenta societatea în
activitatea curentă de administrare în fața tuturor
persoanelor fizice și juridice, a organelor judiciare,
administrative, bancare, financiare 

5.Se modifică sediul social al societății comerciale
acesta va fi: în Mun.Satu Mare, str.Porumbeilor, nr. 10,
jud.Satu Mare.

6.Se modifică obiectul principal de activitate acesta va
fi: 4711-Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun.

Vechiul cod trece la obiectul secundar de activitate.
Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân

nemodificate.
(95/723992)

Societatea Comercială 
PEROLA SERVICE - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare 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
PEROLA SERVICE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SATU
MARE, județ Satu Mare, Str. PORUMBEILOR, nr.10,
înregistrată sub nr. J30/620/2004, cod unic de
înregistrare 16487477, care a fost înregistrat sub
nr.24988 din 17.07.2008. 

(96/723993)
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