
Societatea Comercială
PODGORIA COPOU - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2/24 07 2008 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 
A ACȚIONARILOR 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la
SC PODGORIA COPOU SA Bacău, întrunită pe data de
24 07 2008, la sediul societății din Bacău, str Milcov,
nr 3-5, în baza Legii nr 31/1990, republicată, și a
Statutului societății,

hotărăște: 
Art. 1. Se aprobă înființarea unui punct de lucru al SC

PODGORIA COPOU SA în localitatea Botoșani, str.
Calea Națională, nr 4, județul Botoșani. 

Art. 2. Pentru efectuarea mențiunilor la ORC Bacău se
împuternicește d-l Mircea Vasile care se legitimează cu BI
seria, GX, nr 888789, eliberat de Poliția Bacău. 

(1/759066)

Societatea Comercială
FORMULA 1 - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 1 
DIN 28.04.2008

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR 

Adunarea Generală a Acționarilor SC FORMULA 1 SA
cu sediul în Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, județul Bacău,
având CIF 952257, înregistrată la ORC Bacău, sub nr. J
04 / 193 / 1991, întrunită statutar în ședința extraordinară

din data de 28.04.2008, ora 8,30, în temeiul art. 113 din
Legea ar. 31/1990 republicată și a dispozițiilor din actele
constitutive ale societății, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 - Se aprobă modificarea obiectului principal de

activitate din 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.,
în magazine specializate, în 7732 Activități de închiriere și
leasing cu mașini și echipamente pentru construcții. 

Art. 2 - Se aprobă completarea obiectului de activitate
cu următoarele activități: 

0161 0163 0164 0811 0812 0990 1610 1622 1623
1624 2211 2221 2331 2341 2342 2349 2363 2364 2365
2391 2433 2511 2512 2562 2571 2572 2573 2591 2592
2593 2594 2599 2811 2822 2829 2841 2849 2892 2910
2932 3011 3020 3030 3091 3099 3101 3102 3311 3312
3313 3317 3530 3700 3811 3821 3900 4120 4211 4212
4213 4221 4222 4291 4299 4311 4312 4313 4321 4322
4329 4331 4332 4333 4334 4339 4391 4399 4614 4931
5224 5229 5920 6399 6810 6832 7410 7490 7711 7712
7732 7739 7740 8110 8121 8122 8129 8130 8230 8291
8299 

Art. 3 - Pentru a îndeplini toate formalitățile necesare
înscrierii mențiunilor la ORC Bacău se împuternicește
consil ierul juridic GRĂDINARU CONSTANTIN -
FLORENTIN, CNP1601031040018. 

Art. 4 - Doamna ec. HERGHELEGIU SILVIA - DANA în
calitate de Administrator unic va semna hotărârea și actul
adițional la actele constitutive ale S.C. „FORMULA 1“S.A.
BACĂU. 

(2/759067) 
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Societatea Comercială
FORMULA 1 - S.A. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău 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 FORMULA 1
SA, cu sediul în Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str.
Vadul Bistriței Nr. 4, înregistrată sub nr. J04/193/1991,
cod unic de înregistrare 952257, care a fost înregistrat
sub nr. 29034 din 21.08.2008. 

(3/759068)

Societatea Comercială
FARIO - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

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

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

BĂDĂU DIANA ELENA, domiciliată în Mun. București,
Str. Cozia, nr. 8D bl.A30 sc.A et.2 ap. 8, identificată cu CI,
seria RD, nr. 455364, eliberată de SPCEPS 3 biroul nr.4,
la data de 19.12.2005 

KOVACS ZOLTAN MARK, domicil iat în Mun.
București, sec.5, Bld. Mihail Kogălniceanu,nr.49,et.7,
ap.41, identificată cu CI seria RR nr. 179164, eliberată de
Secția 17 la data 23.10.2001. 

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

Târgoviște, Șos. București,nr.106. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de 06.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr. 2637/04.08.2008 

(4/760063)

Societatea Comercială
GENERAL OPTIC - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE GENERAL OPTIC S.R.L. 

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

ANDREI ALEXANDRU CONSTANTIN, domiciliat în
județul Ialomița, Slobozia, B-dul Matei Basarab, bl.34,

sc.A, et.4,ap.19, identificat cu CI, seria SZ, nr.177471,
emisă de SPCLEP Slobozia, la data 20.06.2006,

A HOTĂRÂT 
Înfi ințarea unui punct de lucru în județul

Ialomița,Urziceni,str. Republicii, bl.328,nr.7, ap.1. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de 06.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2605/31.07.2008 

(5/760064)

Societatea Comercială
EUROBUSINESS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

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

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

ZOTIC GABRIEL-GHEORGHE, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Șotânga, sat Teiș, identificat cu CI
seria DD, nr. 241645, eliberată de Poliția Târgoviște, la
data de 05.10.2004, 

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

com. Șotanga, sat Teiș. 
* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru din județul Dâmbovița, Târgoviște, Str.
Gării,nr. 6, Pavcom, sp. com. 39, Corp B, pentru o
perioadă de 1 an, începând cu data de
27.11.2007,conform contractului de închiriere nr.
4335/27.11.2007. 

* Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,
com. Șotânga, sat Teiș, în județul Dâmbovița, Târgoviște,
B-dul. Unirii, nr. 32. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița din data de 29.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr. 2521/22.07.2008 

(6/760065)

Societatea Comercială
EUROBUSINESS - 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
EUROBUSINESS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, B-dul UNIRII, nr.32,
înregistrată sub nr. J15/320/1998, cod unic de
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înregistrare 11105355, care a fost înregistrat sub nr.
19096 din 07.08.2008. 

(7/760066)

Societatea Comercială
CASTEL - INVEST - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN DATA DE 29.07.2008 

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 publicată în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

SIMA ALINA GEORGIANA, cetățean român, născută
la data de 28.10.1976, în comuna Doicești, județul
Dâmbovița, cu domiciliul în județul Dâmbovița, comuna
Doicești, identificată cu CI seria DD nr. 028934, eliberată
de Poliția Târgoviște, la data de 03.05.2000, CNP:
2761028151776; 

Asociat unic al societății comerciale CASTEL -
INVEST - SRL, cu sediul în Doicești, strada Constantin
Brâncoveanu nr. 265, județul Dâmbovița, 

A HOTĂRÂT: 
ART.1. - Înființarea unui punct de lucru în județul Brăila,

municipiul Brăila, strada Ghioceilor nr. 10, bl. A 49, scara
5. et.3, ap. 70. Activitatea desfășurată la punctul de lucru
este definită de următoarele coduri Caen: 6810, 6820. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate 

Încheiat în 3 exemplare azi 29.07.2008, sub
semnătură privată. 

(8/760067)

Societatea Comercială
ALATECH-SAM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE NR. 1/2008 

DIN DATA DE 07.08.2008 

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. MASSARWA ESSAM, cetățean israelian, domiciliat
în Israel, Kfar Qari, 30075, identificat cu pașaport tip P nr.
11759891, eliberat de autoritățile israeliene la data de
17.08.2006, cunoscător de limba română, 

2. YAHYA ASLAM, cetățean israelian, domiciliat în
Israel, cu reședința în București, strada Nerva Traian nr.
12, bl. M37, ap. 103, sector 3, identificat cu pașaport nr.
12453276, eliberat de autoritățile israeliene la data de
31.07.2007 și viză pentru România seria ROU nr.

820746, valabilă în perioada 15.07.2008 - 14.01.2009,
cunoscător de limba română, 

asociații societății comerciale SONRISADENT- S.R.L.,
cu sediul în municipiul Târgoviște, Calea București, bl.
O1D, ap. 16, județul Dâmbovița 

AU HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Retragerea din societate a asociatului

MASSARWA ESSAM care cesionează asociatului
YAHYA ASLAM un număr de 12 (douăsprezece) părți
sociale a 10,00 lei fiecare în valoare de 120,00 lei liber de
sarcini și evicțiune 

YAHYA ASLAM primește cele 12 (douăsprezece) părți
sociale a 10,00 lei fiecare în condițiile stipulate mai sus și
consimte să continuie activitatea societății în calitate de
asociat unic și administrator. 

ART. 2 - Capitalul social în valoare de 240 lei, împărțit
în 24 părți sociale, a 10 lei fiecare, va aparține în
întregime asociatului unic,domnului YAHYA ASLAM.

ART. 3 - Revocarea din funcția de administrator a
domnului MASSARWA ESSAM. Societatea va f i
administrată în continuate de domnul YAHYA ASLAM, pe
o durată nedeterminată. 

ART. 4. - Schimbarea sediului social din municipiul
Târgoviște, Calea București, bl. O1D, ap. 16, județul
Dâmbovița, în municipiul București, strada Nerva Traian
nr. 12, bloc M37, scara 4, ap. 103, sector 3. 

- Radierea următoarelor coduri CAEN 8623, 3101,
3320. 

ART. 5. - Extinderea obiectului de activitate cu
următoarele coduri CAEN: 4511 - Comerț cu autoturisme
și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), 4519 - Comerț cu
alte autovehicule, 4520 - Întreținerea și repararea
autovehiculelor, 4531 - Comerț cu ridicata de piese și
accesorii pentru autovehicule, 4532 - Comerț cu
amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule,
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;
întreținerea și repararea motocicletelor, 4611 -
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
animale vii, materii prime textile și cu semifabricate, 4612
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri,
metale și produse chimice pentru industrie, 4613 -
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale
de construcții, 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini,
echipamente industriale, nave și avioane, 4615 -
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de
fierărie, 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții
din blană, încălțăminte și articole din piele,4617 -
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și
tutun, 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a., 4619-
Intermedieri în comerțul cu produse diverse, 4621 -
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și
tutunului neprelucrat, 4622 - Comerț cu ridicata al florilor
și al plantelor, 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii,
4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
pieilor prelucrate, 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și
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legumelor, 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și
produselor din carne, 4633 - Comerț cu ridicata al
produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor
comestibile, 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor, 4635
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun 4636 - Comerț
cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor
zaharoase, 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai,
cacao și condimente, 4638 - Comerț cu ridicata
specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și
moluște, 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, băuturi și tutun, 4641 - Comerț cu
ridicata al produselor textile, 4642 - Comerț cu ridicata al
îmbrăcămintei și încălțămintei, 4643 - Comerț cu ridicata
al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor
de radio și televizoarelor, 4644 - Comerț cu ridicata al
produselor din ceramică, sticlărie, și produse de
întreținere, 4645 - Comerț cu ridicata al produselor
cosmetice și de parfumerie, 4646 - Comerț cu ridicata al
produselor farmaceutice, 4647 - Comerț cu ridicata al
mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat, 4648 -
Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor, 4649 -
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc,
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice și software-lui, 4652 - Comerț
cu ridicata de componente și echipamente electronice și
de telecomunicații, 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor
agricole, echipamentelor și furniturilor, 4662 - Comerț cu
ridicata al mașinilor-unelte, 4663 - Comerț cu ridicata al
mașinilor pentru industria minieră și construcții, 4664 -
Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al
mașinilor de cusut și de tricotat, 4665 - Comerț cu ridicata
al mobilei de birou, 4666 - Comerț cu ridicata al altor
mașini și echipamente de birou, 4669 - Comerț cu ridicata
al altor mașini și echipamente, 4671 - Comerț cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor
derivate, 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și
minereurilor metalice, 4673 - Comerț cu ridicata al
materialului lemnos și a materialelor, de construcție și
echipamentelor sanitare, 4674 - Comerț cu ridicata al
echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații
sanitare și de încălzire, 4675 - Comerț cu ridicata al
produselor chimice, 4676 - Comerț cu ridicata al altor
produse intermediare, 4677 - Comerț cu ridicata al
deșeurilor și resturilor, 4690 - Comerț cu ridicata
nespecializat, 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta de produse
alimentare, băuturi și tutun, 4719 - Comerț cu amănuntul
in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse nealimentare, 4721 - Comerț cu amănuntul al
fructelor și legumelor proaspete, în magazine
specializate, 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al
produselor din carne, în magazine specializate, 4723 -
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
moluștelor, în magazine specializate, 4724 - Comerț cu
amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor

zaharoase, în magazine specializate, 4725 - Comerț cu
amănuntul al băuturilor în magazine specializate, 4726 -
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
magazine specializate, 4729 - Comerț cu amănuntul al
altor produse alimentare, în magazine specializate, 4730
- Comerț cu amănuntul al carburanți lor pentru
autovehicule în magazine specializate, 4741 - Comerț cu
amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
software-lui în magazine specializate, 4742 - Comerț cu
amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în
magazine specializate, 4743 - Comerț cu amănuntul al
echipamentelor audio/video în magazine specializate,
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
specializate, 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de
fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în
magazine specializate, 4753 - Comerț cu amănuntul al
covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate, 4754 - Comerț cu
amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în
magazine specializate, 4759 - Comerț cu amănuntul al
mobilei,al articolelor de iluminat și al articolelor de uz
casnic n.c.a., în magazine specializate, 4761 - Comerț cu
amănuntul al cărților, în magazine specializate, 4762 -
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
papetărie, în magazine specializate, 4763 - Comerț cu
amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără
înregistrări audio/video, în magazine specializate, 4764 -
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în
magazine specializate, 4765 - Comerț cu amănuntul al
jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate, 4771 -
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
specializate, 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei
și articolelor din piele, în magazine specializate, 4773 -
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în
magazine specializate, 4774 - Comerț cu amănuntul al
art icolelor medicale și ortopedice, în magazine
specializate, 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor
cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate,
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
companie și a hranei pentru acestea, în magazine
specializate, 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și
bijuteriilor, în magazine specializate, 4778 - Comerț cu
amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate,
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine, 4781 - Comerț cu amănuntul al
produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, 4782 - Comerț cu
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri,chioșcuri și piețe, 4789 - Comerț cu
amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor
produse, 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet,4799 - Comerț cu
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioșcurilor și piețelor, 
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ART. 6. - Modificarea obiectului de activitate: 
a) Schimbarea domeniului de activitate din cod CAEN

851 și a obiectului principal de activitate din cod CAEN
8613 în 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate 
b) Radierea codului CAEN: 3310 - Producția de

aparatură și instrumente medicale. 
ART.7. - Schimbarea denumiri i  societăți i  din

SONRISADENT SRL în SC ALATECH-SAM SRL. 
ART.8. - Modificarea datelor de identificare ale

asociatului YAHYA ASLAM din pașaport nr. 8746386 în
pașaport nr. 12453276 eliberat de autoritățile israeliene la
data de 31.07.2007. 

ART. 9. - 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 3 exemplare, azi 07.08.2008 sub
semnătură privată. 

(9/760068)

Societatea Comercială
ALATECH - SAM - 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
ALATECH - SAM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Calea BUCUREȘTI,
bloc O1D, ap.16, înregistrată sub nr. J15/1447/1991, cod
unic de înregistrare 917268, care a fost înregistrat sub nr.
19230 din 11.08.2008. 

(10/760069)

Societatea Comercială
BAVARIAN GROUP - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE BAVARIAN GROUP S.R.L. 

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

TURLOIU FIRICA RARES ALEXANDRU, domiciliat în
județul Dâmbovița, Târgoviște, Str. Prof. Nicolae Radian
bl.OB1 ap. 9 identif icat cu CI, seria DD, nr.
098154,eliberată de Pol. Târgoviște la data de
31.01.2002,

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage în societate ca asociat OCNARU

LILIANA,cetățean român, născută la data de
27.08.1971,în județul Dâmbovița, Târgoviște, domiciliată
în județul Dâmbovița,Târgoviște, Ale.Grivița, bl.7, sc.A,
ap.1, identificată cu CI, seria DD, nr.232235,eliberată de
Pol. Târgoviște, la data de 30.07.2004 CNP
2710827151801. 

* Se retrage din societate asociatul TURLOIU FIRICA
RARES ALEXANDRU care cesionează asociatului atras
OCNARU LILIANA cele 20 părți sociale a câte 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, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, va
fi deținut de asociatul unic OCNARU LILIANA. 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
retras TURLOIU FIRICA RARES ALEXANDRU
societatea urmând să fie administrată de asociatul atras
OCNARU LILIANA. 

* Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,
Târgoviște, Str. Prof. Nicolae Radian bl.OB1, ap. 9, în
județul Dâmbovița,Com. Ulmi, sat Viișoara, nr.53.

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dămbovița,din data de 07.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr.2536/01.08.2008.

(11/760070)

Societatea Comercială
BAVARIAN GROUP - 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
BAVARIAN GROUP SRL, cu sediul în SAT VIIȘOARA,
COMUNA ULMI, județ Dâmbovița, nr.53, înregistrată sub
nr. J15/30/2004, cod unic de înregistrare 16060378, care
a fost înregistrat sub nr. 19659 din 18.08.2008. 

(12/760071)
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Societatea Comercială
YO CONS TRANS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE 
YO CONS TRANS S.R.L., 

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

STANCU IONUȚ, domiciliat în județul Dâmbovița,
comuna Ulmi, sat Viișoara, identificat cu CI seria DD, nr.
168080, eliberată de Poliția Târgoviște, la data de
18.06.2003, 

DROANGĂ MIHAI-IOAN, domicil iat în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 2A,
bl. 100G sc. B ap. 101, identificat cu CI seria DD nr.
383003, eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de
17.12.2007, 

AU HOTĂRÂT: 
* Modificarea datelor de identificare ale asociatului

DROANGĂ MIHAI-IOAN, conform CI seria DD nr.
383003, eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de
17.12.2007. 

* Extinderea obiectului de activitate cu: 
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 
* Desființarea punctului de lucru din județul Dâmbovița,

comuna Ulmi, sat Viișoara. 
* Schimbarea sediului social al societății din județul

Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Laminorului bl.
100G sc. B ap. 101, în județul Dâmbovița, comuna Ulmi,
sat Viișoara nr. 253 bis. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 15.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2650/06.08.2008. 

(13/760072)

Societatea Comercială
YO CONS TRANS - 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 YO
CONS TRANS SRL, cu sediul în SAT VIIȘOARA,
COMUNA ULMI, județ Dâmbovița, nr.253 BIS,
înregistrată sub nr. J15/17/2005, cod unic de înregistrare
17103175, care a fost înregistrat sub nr. 19695 din
19.08.2008. 

(14/760073)

Societatea Comercială
GHEORGHE GHEORGHE - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE GHEORGHE

GHEORGHE 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 GHEORGHE cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Dragomirești, sat Decindeni nr. 172,
identificat cu CI seria DD nr. 225460, eliberată de Poliția
Târgoviște la data de 15.06.2004, 

SUMEDREA GHEORGHE, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Vlădeni, sat Vlădeni nr. 883,
identificat cu CI seria DD nr. 212703, eliberată de Poliția
Moreni, la data de 05.04.2004, 

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

comuna Dragomirești, sat Decindeni, nr. 659.
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2642/05.08.2008. 

(15/760074)

Societatea Comercială
PIZZERIA DANY DAN - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN DATA DE 18.08.2008 

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 publicată în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

POPA DANIEL, cetățean român, născut la data de
12.09.1978 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița,
cu domiciliul în municipiul Târgoviștei, strada Moldovei,
bl. 54, scara A, et. 1, ap. 8, județul Dâmbovița, identificat
cu CI seria DD nr. 020302 eliberată de Mun. Târgoviște la
data de 07.01.2000,CNP 1780912151818, 

MATEI DANIEL - ROMEO, cetățean român, născut la
data de 26.08.1975 în județul Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, cu domiciliul în municipiul Târgoviște, strada
Ion Ciorănescu, bl. 5, scara C, ap. 47, județul Dâmbovița,
identificat cu CI seria DD nr. 108041 eliberată de Mun.
Târgoviște la data de 11.04.2002,CNP 1750826151891, 

asociați ai societății comerciale PIZZERIA DANY DAN
- S.R.L., cu sediul în Târgoviște, strada Ion Ciorănescu,
bl. 5, scara C, ap. 47, județul Dâmbovița 
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AU HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Retragerea din societate a domnului POPA

DANIEL care cesionează asociatului MATEI DANIEL -
ROMEO un număr de 10 (zece) părți sociale a 10,00 lei
fiecare în valoare de 100,00 lei liber de sarcini și evicțiune 

MATEI DANIEL - ROMEO primește cele 10 (zece)
părți sociale a 10,00 lei fiecare în condițiile stipulate mai
sus și consimte să continuie activitatea societății în
calitate de asociat unic. 

ART. 2 - Capitalul social în valoare de 200 lei, împărțit
în 20 părți sociale, a 10 lei fiecare, va aparține în
întregime unicului asocia, domnul MATEI DANIEL -
ROMEO. 

ART. 3 - Revocarea din funcția de administrator a
asociatului POPA DANIEL. Societatea va fi administrată
de MATEI DANIEL -ROMEO pe o durată nedeterminată și
cu puteri depline. 

ART. 4 - Restângerea obiectului de activitate al
societății cu următorul cod CAEN: 6629- Alte activități
auxiliare de asigurări și fonduri de pensii 

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 3 exemplare, azi 18.08.2008, sub
semnătură privată. 

(16/760075)

Societatea Comercială
PIZZERIA DANY DAN - 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
PIZZERIA DANY DAN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. ION
CIORĂNESCU, bloc 5, scara C, ap.47, înregistrată sub
nr. J15/605/2008, cod unic de înregistrare 23820948,
care a fost înregistrat sub nr. 19705 din 19.08.2008. 

(17/760076)

Societatea Comercială
ALMAGRO - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE ALMAGRO S.R.L., 

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

DINU ELENA, domiciliată în județul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare bl. 17A sc. B,
ap. 12, identificată cu CI seria DD nr. 315050, eliberată de
SPCLEP Târgoviște la data de 09.06 2006, 

RADU MARIAN domiciliat în județul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, bld. Libertății, bl. D2, sc. A, ap. 26,
identificat cu CI seria DD nr. 045865, eliberată de Poliția
Târgoviște la data de 26.10.2000, 

AU HOTĂRÂT: 
* Se retrage din societate asociatul RADU MARIAN

care cesionează asociatului DINU ELENA cele 10 părți
sociale a câte 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 unic. Capitalul
social în valoare de 200 lei se împarte în 20 părți sociale
a câte 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic DINU
ELENA. 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
DINU ELENA. 

* Extinderea obiectului de activitate cu: 
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr 2639/05.08.2008. 

(18/760077)

Societatea Comercială
ALMAGRO - 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
ALMAGRO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. LINIȘTII, nr.35A,
înregistrată sub nr. J15/230/2006, cod unic de
înregistrare 18457898, care a fost înregistrat sub
nr.19706 din 19.08.2008. 

(19/760078)

Societatea Comercială
SIBY-ADRIAN - S.R.L. 

HOTĂRÂRE NR.1

DIN DATA DE 18.08.2008 

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

7



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 7381/19.XII.2008

societății și având în vedere modificarea și completarea
Legii nr. 31/1990 publicat în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

ISTRATE BRĂTIANU, cetățean român, născut la data
de 08.02.1956 în comuna Stubei Orăști, județul Călărași,
domiciliat în sat Tețcoiu, comuna Mătăsaru, județul
Dâmbovița, identificat cu BI seria HC nr. 733492 eliberat
de Orș. Găești la data de 02.12.1999, CNP
1560208150388, 

ISTRATE MIHAI, cetățean român, născut la data de
09.05.1980 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița,
domiciliat în sat Tețcoiu nr. 273, comuna Mătăsaru,
județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD nr. 376473
eliberată de SPCLEP Găești la data de 19.10 2007, CNP
1800509152473,

asociații societății comerciale SIBY-ADRIAN - S.R.L.,
cu sediul în sat Tețcoiu, comuna Mătăsaru, județul
Dâmbovița 

AU HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Înființarea unui punct de lucru în județul

Argeș, comuna Vlădești, sat Vlădești. 
Activitatea desfășurată va fi definită de codurile CAEN:

3831, 3832, 4677. 
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân

neschimbate. 
Încheiat în 3 exemplare, azi, 18.08.2008, sub

semnătură privată. 
(20/760079)

Societatea Comercială
FARMACIA CHAMOMILLA - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC „FARMACIA
CHAMOMILLA”  SRL SEDIU:  GAESTI ,

STR.13 DECEMBRIE NR.40, JUDET DAMBOVITA
J15/722/1995 

Subsemnații: 
- RALEA CEZARINA-CRINA, cetățean român,

domiciliată în Găești, str. 13 Decembrie Bl.A5, sc.B,
ap.21, județ Dâmbovița, identificată cu CI seria DD
nr.340666, eliberată de SPCLEP Găești la data de
29.01.2007, CNP 2531104150373, și 

-DOBRESCU VERA, cetățean român, domiciliată în
București, str. Prof. Eufrosin Potecă nr.14, ap.2, sector 2,
identificată cu CI seria RT nr.462343 eliberată de SPCEP
S 2 biroul nr.4 la data de 30.01.2007, CNP
2420920400691, 

în calitate de asociate ale SC „FARMACIA
CHAMOMILLA” SRL, cu sediul în Găești str. 13
Decembrie nr.40, județ Dâmbovița, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J15/722/1995; CUI 7988665,
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a
Asociaților nr. 15/28.03.2008 și cu prevederile Legii
nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, am
hotărât următoarele: 

Art.1. Retragerea din societate a asociatei
DOBRESCU VERA și cesionarea celor 2 părți sociale în
valoare totală de 20 lei asociatei RALEA CEZARINA-
CRINA. 

Subsemnata DOBRESCU VERA cesionez d-nei.
RALEA CEZARINA-CRINA un număr de 2 părți sociale în
valoare de 10 lei fiecare, la valoarea lor nominală, preț pe
care l-am primit astăzi, data autentificării actului adițional,
pierzând calitatea de asociat al SC „FARMACIA
CHAMOMILLA” SRL, nemaiavând nici un fel de pretenții
față de societate. 

Subsemnata RALEA CEZARINA- CRINA cumpăr de la
DOBRESCU VERA cele 2 părți sociale în valoare de 10
lei fiecare, la valoarea lor nominală, preț pe care l-am
plătit astăzi, data autentificării actului adițional. 

Art.2. Capitalul social al SC „FARMACIA
CHAMOMILLA” SRL este de 220 lei, divizat în 22 părți
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, deținut în totalitate de
asociata RALEA CEZARINA-CRINA. 

Art.3. Ca urmare a cesionării părților sociale, RALEA
CEZARINA- CRINA va avea calitatea de ASOCIAT UNIC
al SC „FARMACIA CHAMOMILLA” SRL și își va păstra
calitatea de administrator al societății. 

Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
neschimbate. 

Tehnoredactat și autentificat în cinci exemplare din
care patru s-au înmânat părților, la BNP Luana Stancu cu
sediul în București, Sector 3. 

(21/760080)

Societatea Comercială
FARMACIA CHAMOMILLA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE FARMACIA CHAMOMILLA SRL 

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

RALEA CEZARINA CRINA, domiciliată în județul
Dâmbovița, Găești, str. 13 Decembrie, bl. A5, sc. B, ap.
21, identificată cu CI, seria dd, NR, 340666, eliberată de
SPCLEP Găești, la data de 29.01.2007 

A HOTĂRÂT: 
* Modificarea datelor de identificare ale asociatului

RALEA CEZARINA CRINA, conform CI, seria DD,
nr. 340666. 

* Extinderea obiectului de activitate cu: 
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 
7320 - Activități de studierea pieței și de sondare a

opiniei publice.
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 04.04.2008, în

4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și 1
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
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Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița. 

(22/760081)

Societatea Comercială
FARMACIA CHAMOMILLA - 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
FARMACIA CHAMOMILLA SRL, cu sediul în ORAȘ
GĂEȘTI, județ Dâmbovița, Str. 13 DECEMBRIE, nr.40,
înregistrată sub nr. J15/722/1995, cod unic de
înregistrare 7988665, care a fost înregistrat sub nr.19747
din 19.08.2008. 

(23/760082)

Societatea Comercială
GUNTHOR - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE GUNTHOR S.R.L. 

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

PETURSSON GUNNAR OLI, de cetățenie islandeză,
domiciliat în Islanda, Hafharfjordur, str. Lyngbard, nr.7,
identificat cu pașaport ISL seria A, nr. 1203718, eliberat
de autoritățile islandeze, la data de 27.04.2005, CNP
220468-4969, 

MINCU ELENA ALINA, de cetățenie română, născută
la data de 27.12.1967 în Târgoviște, județul Dâmbovița,
domiciliată în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr.26, bl. P8,
et.2, ap.7, județul Dâmbovița, identificată prin CI seria
DD, nr. 127020, emisă de Poliția Târgoviște la data de
03.09.2002, CNP 2671227151828, 

AU HOTĂRÂT: 
Schimbarea sediului social al societății din județul

Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Baratiei, nr.53, în
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str.
Laminorului, nr.16, camera 1. 

Se împuternicește dl. Gunnar Oli Petursson să ducă la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi 01.08.2008
și constituie înscris sub semnătură privată. 

(24/760083) 

Societatea Comercială
GUNTHOR - 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
GUNTHOR SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovițar Str. LAMINORULUI,
nr.16, ap.camera 1, înregistrată sub nr. J15/518/2006,
cod unic de înregistrare 18672730, care a fost înregistrat
sub nr. 19763 din 19.08.2008. 

(25/760084)

Societatea Comercială
ICEROM INDUSTRIES - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE 

ICEROM INDUSTRIES S.R.L. 

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

PETURSSON GUNNAR OLI, de cetățenie islandeză,
domiciliat în Islanda, Hafnarfjordur, str. Lyngbard, nr.7,
identificat cu pașaport ISL seria A, nx. 1203718, eliberat
de autoritățile islandeze, la data de 27.04.2005, CNP
220468-4969, 

MINCU ELENA ALINA, de cetățenie română, născută
la data de 27.12.1967 în Târgoviște, județul Dâmbovița,
domiciliată în Târgoviște, str. I.C. Brătianu, nr.26, bl. P8,
et.2, ap.7, județul Dâmbovița, identificată prin CI seria
DD, nr. 127020, emisă de Poliția Târgoviște la data de
03.09.2002; CNP 2671227151828, 

CRACIUN RADU MIREL, de cetățenie română, născut
la data de 30.07.1964 în Ploiești, județul Prahova,
domiciliat în Târgoviște, b-dul Carol I, nr.24, județul
Dâmbovița, identificat prin BI seria DH, nr.133021, emis
de Poliț ia Ploiești la data de 08.08.1988, CNP
1640730293099 

AU HOTĂRÂT: 
1. Schimbarea sediului social al societății din județul

Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Baratiei, nr.53, în
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str.
Laminorului, nr.16, camera 2. 

2. Restrângerea obiectului de activitate 8020. 
Se împuternicește dl. Gunnar Oli Petursson să ducă la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi 01.08.2008

și constituie înscris sub semnătură privată. 
(26/760085) 
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Societatea Comercială
ICEROM INDUSTRIES - 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
ICEROM INDUSTRIES SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. LAMINORULUI,
nr.16, ap.camera 2, înregistrată sub nr. J15/1313/2006,
cod unic de înregistrare 19493430, care a fost înregistrat
sub nr. 19764 din 19.08.2008. 

(27/760086)

Societatea Comercială
GUNNAR INVESTMENTS - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE 

GUNNAR INVESTMENTS S.R.L. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
ulterioare, și ale actului constitutiv al societăți i ,
PETURSSON GUNNAR OLI, de cetățenie islandeză,
domiciliat în Islanda, Hafnarfjordur, str. Lyngbard, nr.7,
identificat cu pașaport ISL seria A, nr. 1203718, eliberat
de autoritățile islandeze, la data de 27.04.2005, CNP
220468-4969, 

A HOTĂRÂT: 
Schimbarea sediului social al societății din județul

Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Bărăției, nr.53, în
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str.
Laminorului, nr.16, camera 3. 

Se împuternicește dl. Gunnar Oli Petursson să ducă la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 01.08.2008,
și constituie înscris sub semnătură privată. 

(28/760087) 

Societatea Comercială
GUNNAR INVESTMENTS - 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
GUNNAR INVESTMENTS SRL, cu sediul în
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str.

LAMINORULUI, nr.16, ap.camera 3, înregistrată sub nr.
J15/870/2006, cod unic de înregistrare 18962598, care a
fost înregistrat sub nr. 19765 din 19.08.2008. 

(29/760088)

Societatea Comercială
CLINICA DR. MATEI - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE CLINICA DR. MATEI S.R.L. 

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

MATEI RALUCA,domiciliată în județul Dâmbovița,
Fieni, Str. Republicii,nr. 27, bl. Dacia, sc.D,et. 3, ap. 6,
identificată cu CI, seria DD, nr.042397,eliberată de Pol.
Fieni, la data de 25.09.2000. 

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

al societății după cum urmează: 
DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
862- Activități de asistență medicală ambulatorie și

stomatologică 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: 
8622- Activități de asistență medicală specializată 
* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru din județul Dâmbovița, Pucioasa, Str
Fântânelor, bloc 2B, Parter, ap. sp.Com.1,până la data de
20.06.2010, conform actului adițional 2490/14.07.2008 la
contractului de închiriere nr.2002/31.05.2006.

Act redactat la Compartimentul de asistență, din cadrul
ORCT Dâmbovița,din data de 07.07.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii
de servicii nr.2604/31.07.2008.

(30/760089) 

Societatea Comercială
CLINICA DR. MATEI - 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
CLINICA DR. MATEI SRL, cu sediul în ORAȘ FIENI, județ
Dâmbovița, Str. REPUBLICII, nr.27, bloc DACIA, scara D,
etaj 3, ap.6, înregistrată sub nr. J15/528/2006, cod unic
de înregistrare 18677583, care a fost înregistrat sub nr.
19766 din 19.08.2008. 

(31/760090)

10



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA  A IV-A, Nr. 7381/19.XII.2008

Societatea Comercială
MATEPIA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A UNICULUI ASOCIAT AL SOCIETATII
COMERCIALE MATEPIA S.R.L.

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

MATEI ANDREEA-DIANA, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Aninoasa, sat Săteni, identificată cu
CI seria DD nr. 142789, eliberată de Poliția Târgoviște, la
data de 18.12.2002, 

A HOTĂRÂT: 
* Se înființează un punct de lucru în județul Dâmbovița,

municipiul Târgoviște str. Gării nr. 6 Complex Pavcom,
taraba 2. 

* Menținerea punctului de lucru în județul Dâmbovița
municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, spațiul 45 II, până la
data de 30.09.2008, conform actului adițional din
31.03.2008, la contractul de închiriere 74/13.09.2007.

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2713/12.08.2008. 

(32/760091)

Societatea Comercială
EDCO CONSULTING - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE EDCO 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, 

SPĂTARU EDUARD-SEBASTIAN, cu domiciliul în
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Berzei nr.
41, identificat cu IC seria DD nr.051373, eliberată de
Poliția Târgoviște la data de 07.12.2000, 

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage ca asociat în societate COSTACHE

CRISTINA-LORENA, cetățean român, născută la data de
10.10.1974, în județul Vaslui, municipiul Bârlad, cu
domiciliul în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str.
Gabriel Popescu, bl. 1D sc. D, ap. 3, identificată cu CI
seria DD nr. 291867, eliberată de SPCLEP Târgoviște la
data de 09.11.2005, CNP 2741010151799. 

* Se retrage din societate SPĂTARU EDUARD-
SEBASTIAN, care cesionează asociatului atras
COSTACHE CRISTINA-LORENA cele 20 părți sociale a
câte 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. Capitalul social în valoare totală de 200 lei se
împarte în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, deținute
de asociatul unic COSTACHE CRISTINA-LORENA. 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
retras SPĂTARU EDUARD-SEBASTIAN. 

* Se numește administrator asociatul unic COSTACHE
CRISTINA-LORENA. Act redactat la Compartimentul de
asistență din cadrul ORCT Dâmbovița, la data de
18.08.2008, în 4 exemplare la cererea și pe răspunderea
solicitantului potrivit cereri i  de servici i  nr.
2648/06.08.2008. 

(33/760092)

Societatea Comercială
EDCO CONSULTING - 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
EDCO CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. BERZEI, nr.41,
înregistrată sub nr. J15/438/2007, cod unic de
înregistrare 21382400, care a fost înregistrat sub nr.
19769 din 19.08.2008. 

(34/760093)

Societatea Comercială
PROMPT VOYAGE - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE PROMPT VOYAGE S.R.L.

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

STĂNESCU LUCIA-ANCA, cu domiciliul în municipiul
București, sectorul 3, str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 6, et. 3,
ap. 234, identificată cu CI seria.RX, nr, 186122, eliberată
de Secția 13, la data de 20.06.2003, 

A HOTÂRÂT: 
Înființarea unui punct de lucru în municipiul București,

sectorul 3, str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 6, et 3 ap. 234.
Activitățile desfășurate la acest punct de lucru vor fi cele
definite de codul CAEN 6330. 

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.06.2007, în
4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și 1
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița. 

(35/760094)
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Societatea Comercială
BRITISH FOAM GRUP - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE A SOCIETĂȚII
COMERCIALE S.C. BRITISH FOAM GRUP S.R.L. 

NR INREG 50/19.08.2008 

Adunarea Generală a S.C. BRITISH FOAM GRUP
S.R.L. s-a întrunit la sediul societății în data de 50
08.2008, în prezența asociaților: 

- SAID AHMAD HAMZA ZAID ALKILANI, cetățean
iordanian, născut la data de 01.01.1942,la Haifa,
Iordania, cu domiciliul în București, sect. 3, Str.Ion Pillat,
nr. 1, bl F5, sc. 1, ap. 5, identificat cu Permis de ședere
permanentă, seria ROU, nr. 0017339, eliberat la data de
01.11.2004 de Autorități le de la București, CNP
7420101910018, 

- AHMED SAID AHMED (ZAID-ALKAILANI), cetățean
iordanian, născut la data de 20.11.1968, Irak, cu
domiciliul în București, sect. 3, Str.Ion Pillat, nr. 1, bl F5,
sc. 1, ap. 5, identificat cu Permis de ședere temporară,
seria ROU, nr. 0110933, eliberat la data de 19.12.2006 de
Autoritățile de la București, CNP 7681120400043, 

- HUSSEIN SAID AHMAD ZAID ALKILANI, cetățean
iordanian, născut la data de 03.04.1977, la Zarqua,
Iordania, cu domiciliul în București, sect. 3, Str. Ion Pillat,
nr. 1, bl F5, sc. 1, ap. 5, identificat cu Permis de ședere
permanentă, seria ROU,nr. 0075817, eliberat la data de
17.04.2006 de Autorități le de la București, CNP
7770403400014; 

Astfel, în prezenta asociaților reprezentând 100% din
capitalul social, în considerarea actului constitutiv al
societății și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată,
s-a hotărât cu unanimitate de voturi.

1) Se introduce și se autorizează spre desfășurare în
obiectul secundar de activitate un nou cod CAEN 4941 -
Transporturi rutiere de mărfuri. 

2) Adunarea generală a societății BRITISH FOAM
GRUP S.R.L. împuternicește pe BADRELDIN ELFAKI
ALI identificat cu permis de ședere seria ROU, nr
0038952, eliberat la data de 06.06.2005 de MI, CNP
7620825000181, domiciliat în București, Sector 1, Str. Ion
Mihalache, nr 106, Bl 84, Sc C, et 9, ap 97, pentru a
înregistra la ORC Târgoviște mențiunea de mai sus,
împuternicitul nostru având dreptul să semneze pentru
noi și în numele nostru oriunde va fi necesar, inclusiv actul
constitutiv. 

(36/760095) 

Societatea Comercială
BRITISH FOAM 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
BRITISH FOAM GRUP SRL, cu sediul în COMUNA
PETREȘTI, județ Dâmbovița, înregistrată sub nr.
J15/488/2008, cod unic de înregistrare 17239755, care a
fost înregistrat sub nr.19798 din 20.08.2008. 

(37/760096)

Societatea Comercială
TIGHISIL - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

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

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

CÎRSTIAN TIBERIU-MIHAIL, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, Bld. Uniri, bl.50B, ap.77,
identificat cu CI, seria DD, nr. 151793, eliberată de Poliția
Târgoviște, la data de 27.02.2003 

ELENA SILVIA-LAURA, domicil iată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, str. Prutului, nr. 1, bl. E2, sc. A,
ap. 16, identificată cu CI seria DD nr. 390294, eliberată de
Pol.Târgoviște, la data de 26.02.2008. 

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

Târgoviște, str. Revoluției. bl.C8, sc.A, parter. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbivița, din data de 07.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr.2615/01.08.2008.

(38/760097)

Societatea Comercială
IVAN GRUP - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN DATA DE 19.08.2008 

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 publicată în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

ȘERBAN ALEXANDRU, cetățean român, născut la
data de 04.03.1973, în municipiul Târgoviște, județul
Dâmbovița, cu domiciliul în județul Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, str. Moldovei, bl.66, sc.D, ap.72, identificat cu
CI seria DD, nr. 135824, eliberată de Poliția Târgoviște, la
data de 29.10.2002, CNP 1730304151831, 
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asociat unic al societății comerciale IVAN GRUP -
S.R.L., cu sediul în județul Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, Calea Ialomiței, nr.F, et.1, camera 3, 

A HOTĂRÂT: 
ART.1. - Se atrage în societate domnul IVAN ION,

cetățean român, născut la data de 14.02.1957, în comuna
Raciu, județul Dâmbovița, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, str.
Preot Popescu, nr.32, identificat cu CI seria DD,
nr.368880, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de
22.08.2007, CNP 1570214151771. 

ART.2. - Domnul ȘERBAN ALEXANDRU cesioneză
domnului IVAN ION 10 părți sociale, a 10 lei fiecare, în
valoare de 100 lei, pe care le deține ca aport la capitalul
social al societății. Părțile sociale sunt libere de sarcini și
evicțiune. Subsemnatul cesionar IVAN ION primesc cele
10 părți sociale, în valoare de 100 lei, în condițiile
stipulate mai sus, și consimt să continui activitatea
societății în calitate de asociat. 

Capitalul social, în valoare de 200 lei (RON), împărțit
în 20 părți sociale, a 10 lei (RON) fiecare, va fi deținut de
asociații: ‘ 

- IVAN ION - are un aport în suma de 100 lei și deține
10 părți sociale; 

- ȘERBAN ALEXANDRU - are un aport în suma de
100 lei și deține 10 părți sociale. 

ART.3. - Se numește în funcția de administrator
domnul IVAN ION. Societatea va fi administrată de cei doi
asociați IVAN ION și ȘERBAN ALEXANDRU. 

ART.4 - 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.

Încheiată în 3 exemplare, azi, 19.08.2008, sub
semnătură privată. 

(39/760098) 

Societatea Comercială
IVAN GRUP - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovita 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
IVAN GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Calea IALOMIȚEI, nr.F.
NR., etaj 1, ap.CAMERA 3, înregistrată sub nr.
J15/622/2005, cod unic de înregistrare 17650156, care a
fost înregistrat sub nr. 19808 din 20.08.2008. 

(40/760099)

Societatea Comercială
MECANPETROL - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 6/15.08.2008 

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR 

Adunarea Generală a Acționarilor S.C Mecanpetrol
S.A, întrunită în ședința Extraordinară din data de
08.08.2008, convocată conform prevederilor statutare și
dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990, la care a
participat acționarul majoritar SC Internațional Lazăr
Company SRL prin Lazăr Ion-asociat unic, reprezentând
80,43856% din capitalul social, 

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și
prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având
în vedere ordinea de zi, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1 Co-garantarea SC International Lazar Company

SRL pentru contractul de leasing financiar acordat de
ING LEASE Romania IFN SA în vederea achiziționării a 1
unități Semiremorca Krone, în valoare de 406 500 euro.

Art.2 Se împuternicește d-l Popescu Virgil Aurelian, în
calitate de director general al SC Mecanpetrol SA,
posesor al CI seria DD nr. 159688, CNP 1580903297307,
să semneze în numele și pe seama societății Contractul
de leasing financiar, precum și orice alte acte juridice
necesare. 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
împuternicește pe Dl. Popescu Virgil Aurelian să facă
demersurile necesare în vederea publicării prezentei
hotărâri conform legislației în vigoare.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 4 exemplare. 
(41/760100)

Societatea Comercială
SUSTA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

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

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

NEAGU MARIAN, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
comuna I. L. Caragiale, sat I. L. Caragiale nr. 208,
identificat cu CI seria DD nr. 234116, eliberată de Poliția
Moreni, la data de 11.08.2004, 

A HOTĂRÂT: 
* Se suspendă temporar activitatea societăți i

comerciale SUSTA S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei)
ani. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 19 08.2008, în 4 exemplare,
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la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2696/11.08.2008. 

(42/760101)

Societatea Comercială
EXPLORARI - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE EXPLORARI 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 MARIA, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, bld. Revoluției, bl. C14 sc. A, et. 1,
ap. 2, identificată cu CI seria DD nr. 180031, eliberată de
Poliția Târgoviște la data de 04.09.2003, 

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage ca asociat în societate RADU MARIAN,

cetățean român, născut la data de 03.08.1955, în județul
Dâmbovița, comuna Bărbulețu, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște str. Revoluției bl. C14,
et. 1, ap. 2, identificat cu CI seria DD nr. 008826, eliberată
de Poliț ia Târgoviște la data de 13.07.1999,
CNP1550803151814. 

* Se atrage ca asociat în societate CÎRSTEA
CONSTANȚA, cetățean român, născută la data de
05.01.1957, în județul Dâmbovița, sat Hulubești, cu
domiciliul în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște,
bld. Tudor Vladimirescu bl. 10 sc. B et. 3, ap. 10,
identificată cu CI seria DD nr. 131810, eliberată de Poliția
Târgoviște la data de 02.10.2002, CNP 2570105150378. 

* Se retrage din societate RADU MARIA, care
cesionează asociatului atras RADU MARIAN 10 părți
sociale, respectiv asociatului atras CÎRSTEA
CONSTANȚA 10 părți sociale a câte 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. Capitalul
social în valoare totală de 200 lei, din care aport în natură
- 6,05 lei și 193,95 lei - aport în numerar, se împarte în 20
părți sociale a câte 10 lei fiecare, deținute de asociații: 

RADU MARIAN -100 lei, reprezentând 10 părți sociale
( 6,05 lei aport în natură și 93,95 lei aport în numerar) 

CÎRSTEA CONSTANȚA -100 lei, reprezentând 10 părți
sociale (aport în numerar) 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
retras RADU MARIA. 

* Se numesc administratori asociații atrași RADU
MARIAN și CÎRSTEA CONSTANȚA. 

* Schimbarea sediului social al societății din Județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște str. Revoluției bl. C14
sc. A ap. 2, în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște,
str. Soroca nr. 3, bl. D4 sc. A, ap. 1 parter. 

* Se desfi ințează punctul de lucru din județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung
nr. 119. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 19.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2653/06.08.2008. 

(43/760102)

Societatea Comercială
EXPLORARI - 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
EXPLORARI SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. SOROCA, nr.3, bloc
D4, scara A, etaj P, ap.1, înregistrată sub nr.
J15/1161/1993, cod unic de înregistrare 4343400, care a
fost înregistrat sub nr. 19845 din 20.08.2008. 

(44/760103)

Societatea Comercială
MARINEX COM - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN DATA DE 13.08.2008 

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 publicată în M.O. nr. 955/28.11.2006, 

1. RĂCĂȘANU ION, cetățean român, născut la data
de 10.11.1967 în municipiul Târgoviște, județul
Dâmbovița cu domiciliul în județul Dâmbovița, oraș
Găești, strada 13 Decembrie nr. 267, posesor CI seria DD
nr. 110791 eliberată de Orș. Găești la data de 13.05.2002,
CNP 1671110284440, 

asociat unic al societății comerciale MARINEX COM-
S.R.L., cu sediul în oraș Găești, strada 13 Decembrie nr.
267, județul Dâmbovița 

A HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Radierea punctului de lucru din județul

Dâmbovița, oraș Găești, Piața Găești. 
ART. 2. - Extinderea obiectului de activitate cu

următoarele coduri CAEN: 4120 - Lucrări de construcție a
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 4211 - Lucrări de
construcție a drumurilor și autostrăzilor,4213- Costrucția
de poduri și tuneluri, 4221 - Lucrări de construcție a
proiectelor utilitare pentru fluide, 4222 - Lucrări de
construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și
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telecomunicații, 4299 - Lucrări de construcție 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, 4331 -
Lucrări de ipsoserie, 4332 - Lucrări de tâmplărie și
dulgherie, 4339 - Alte lucrări de finisare, 4391 - Lucrări de
învelitori, șarpante și terase la construcții, 4399 - Alte
lucrări speciale de construcții n.c.a. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. 

Încheiat în 3 exemplare, azi 13.08.2008, sub
semnătură privată. 

(45/760104)

Societatea Comercială
MARINEX 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
MARINEX COM SRL, cu sediul în ORAȘ GĂEȘTI, județ
Dâmbovița, Str. 13 DECEMBRIE, nr.267, înregistrată sub
nr. J15/1071/1994, cod unic de înregistrare 6145299,
care a fost înregistrat sub nr.19851 din 20.08.2008. 

(46/760105)

Societatea Comercială
DRAGAMIT - S.R.L. 

HOTĂRÂREA GENERALĂ 

A ASOCIAȚILOR 

Asociatul: 
1. DRAGOI ELENA -născută la data de 23.05.1946 în

com.Ocnița, jud.Dâmbovița, cetățean român, domiciliată
în com.Ocnița jud.Dâmbovița, 

a hotărât: 
Art.1 Atragerea în societate: 
1. OPROIU DANIELA-TEODORA- cetățean român,

născută la data de 15.02.1974 în localitatea Târgoviște,
jud. Dâmbovița, domiciliată în Jud. Dâmbovița, loc.
Târgoviște, str. 9 Mai, nr. 4, ap. 27, identificat cu carte de
identitate seria DD nr. 230303 eliberată de Poliția
Târgoviște la data de 13.07.04, având CNP
2740215151828. 

2. MICLEA DOINITA- cetățean român, născut la data
de 23.04.1950 în loc.Ovidiu,jud.Dâmbovița,domiciliat în
localitatea Târgoviște, str.Unirii bl.72, sc.B, ap.22,
jud.Dâmbovița, identificat cu carte de identitate seria DD
nr.381051 eliberată de Poliția Târgoviște la data de
25.11.2007, având CNP 2500423151811. 

Cedarea părților sociale se face liberă de sarcini și
procese, cu despăgubirea valorii nominale a acestora. 

Art.2.Asociatul DRAGOI ELENA din cele 5 părți
sociale deținute cesionează asociaților atrași astfel:
OPROIU DANIELA TEODORA un număr de 3 părți a
126,30 lei și lui MICLEA DOINITA un număr de 2 părți
sociale a 84,20 lei fiecare. 

Art.3.Asociatul Dragoi Elena se retrage din funcția de
administrator și este numita doamna OPROIU DANIELA
TEODORA. 

(47/760106) 

Societatea Comercială
DRAGAMIT - 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
DRAGAMIT SRL, cu sediul în COMUNA OCNIȚA, județ
Dâmbovița, Com. OCNIȚA, nr.192, înregistrată sub nr.
J15/1257/1994, cod unic de înregistrare 6363684, care a
fost înregistrat sub nr.19863 din 20.08.2008. 

(48/760107)

Societatea Comercială
MARISTAR COM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE MARISTAR 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, 

STANCU MARIN cu domiciliul în județul Dâmbovița,
comuna Lungulețu, sat Lungulețu nr. 821, identificat cu CI
seria DD nr. 361430, eliberată de SPPLEP Răcari, la data
de 26.06.2007, 

STANCU AURICA, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
comuna Lungulețu, sat Lungulețu, identificată cu CI seria
DD nr. 108662, eliberată de Poliția Răcari la data de
17.04.2002, 

AU HOTĂRÂT: 
* Schimbarea domeniului și obiectului principal de

activitate din 4761 în 2512. Urmare modificării, domeniul
și obiectul principal de activitate vor fi: 

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
251 - Fabricarea de construcții metalice 
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE 
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal 
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* Extinderea obiectului de activitate cu: 
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți

componente ale structurilor metalice 
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 19.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2681/08.08.2008. 

(49/760108)

Societatea Comercială
MARISTAR 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
MARISTAR COM SRL, cu sediul în SAT LUNGULEȚU,
COMUNA LUNGULEȚU, județ Dâmbovița, înregistrată
sub nr. J15/1330/2007, cod unic de înregistrare
22579117, care a fost înregistrat sub nr.19871 din
21.08.2008. 

(50/760109)

Societatea Comercială
SORGI AGRO - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE SORGI AGRO S.R.L.

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

IONICA EMILIA-CAMELIA, cu domiciliul în județul
Dâmbovița comuna Ludești sat Telești nr. 33, identificată
cu CI seria DD nr. 405879, eliberată de SPCLEP Găești,
la data de 30.06.2008, 

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage ca asociat în societate OANCEA ION,

cetățean român, născut la data de 24.05.1968, în județul
Argeș, comuna Stoenești, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Crângurile, sat Bădulești, identificat
cu CI seria DD nr. 112102, eliberată de Poliția Găești, la
data de 22.05 2002, CNP 1680524150373. 

* Se retrage din societate IONICĂ EMILIA-CAMELIA,
care cesionează asociatului atras OANCEA ION cele 20
părți sociale a câte 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. Capitalul social în valoare

totală de 200 lei, se împarte în 20 părți sociale a câte 10
lei fiecare, deținute de asociatul unic OANCEA ION. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2692/11.08.2008. 

(51/760110)

Societatea Comercială
SORGI AGRO - 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
SORGI AGRO SRL, cu sediul în SAT BĂDULEȘTI,
COMUNA CRÂNGURILE, județ Dâmbovița, COM.
CRÂNGURILE, înregistrată sub nr. J15/382/2007, cod
unic de înregistrare 21301723, care a fost înregistrat sub
nr. 19874 din 21.08.2008. 

(52/760111) 

Societatea Comercială
SIMPROD - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE SIMPROD 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 ANA cu domiciliul în județul Dâmbovița,
comuna Crângurile, sat Crângurile de Sus, identificată cu
CI seria DD nr. 153720, eliberată de Poliția Găești, la data
de 12.03.2003, 

A HOTĂRÂT: 
* Schimbarea sediul social al societății din județul

Dâmbovița, comuna Crângurile, sat Bădulești, în județul
Dâmbovița, comuna Crângurile, sat Bădulești (în baza
încheieri i  de înscriere în carea funciară nr.
41510/14.09.2007) 

* Se desfi ințează punctul de lucru din județul
Dâmbovița, sat Măgura, comuna Bezdead 

* Se desfi ințează punctul de lucru din județul
Dâmbovița, sat Butoiu de Sus, comuna Hulubești. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 21.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2652/06.08.2008. 

(53/760112)
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Societatea Comercială
SIMPROD - 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
SIMPROD SRL, cu sediul în SAT BĂDULEȘTI, COMUNA
CRÂNGURILE, județ Dâmbovița, înregistrată sub nr.
J15/149/1994, cod unic de înregistrare 5168308, care a
fost înregistrat sub nr. 19875 din 21.08.2008. 

(54/760113)

Societatea Comercială
GRUP NICO TRANS CONSTRUCT - S.R.L. 

HOTĂRÂRE 

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE GRUP NICO 
TRANS CONSTRUCT S.R.L, 

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

CHIOVEANU NICOLAE, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Doicești, sat Doicești, Aleea Sinaia
nr. 329, identificat cu CI seria DD nr. 338857, eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 18.01.2007, 

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

municipiul Pitești, str. Victoriei nr. 10. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 21.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2786/20.08.2008. 

(55/760114)

Societatea Comercială
CATO SISTEM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATILOR SOCIETATII COMERCIALE 
CATO SISTEM 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 HORAȚIU, domiciliat în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Str. Crăițelor, bl.G8,
sc.C, et.8, ap.37, identificat cu CI, seria DD, nr. 161212
emisă de POL., Târgoviște, la data 08/05/2003; 

OLTEANU ANDREI CRISTIAN, domiciliat în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Str. Dr. Benone, nr.16,

bl.82A, sc.A, et.2, ap. 12, identificat cu CI, seria DD,
nr.328797 eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de
05/10/2006,

AU HOTĂRÂT: 
*Se atrage în societate asociatul STATIE

GEORGIANA ALINA, cetățean român, născută la data de
05.08.1989, în județul Dâmbovița, Târgoviște, domiciliată
în județul Dâmbovița, Târgoviște, Str. Crăițelor, bl.G8,
sc.C, et.8, ap.37, identificată cu CI, seria DD, nr.210743
emisă de Mun Târgoviște, la data de 23/03/2004, CNP
2890805152487. 

*Asociatul STATIE DANIEL HORAȚIU se retrage
definit iv și cesionează asociatului atras STATIE
GEORGIANA ALINA, 12 părți 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 asociații: 

STATIE GEORGIANA ALINA -120 lei, reprezentând 12
părți sociale;

OLTEANU ANDREI CRISTIAN -80 lei, reprezentând 8
părți sociale.

(56/760115)

Societatea Comercială
CATO SISTEM - 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
CATO SISTEM SRL, cu sediul în SAT SĂTENI, COMUNA
ANINOASA, județ Dâmbovița, înregistrată sub nr.
J15/970/2003, cod unic de înregistrare 15941965, care a
fost înregistrat sub nr.19879 din 21.08.2008. 

(57/760116)

Societatea Comercială
PROCOR - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 9
DIN 21.08.2008

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
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societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare; 

Astăzi, 21.08.2008, la sediul social, la prima
convocare, adunarea generală a acționarilor S.A.
PROCOR -TÂRGOVIȘTE, în prezența majorități i
acționari lor: DRAGOMIR ADRIAN-FLORIN,
reprezentând 66,4695% din capitalul social,
CONSTANTIN GHEORGHE, reprezentând 18,3022% din
capitalul social, STATE ION, reprezentând 9,1673% 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 revocarea administratorului DUCA

IOLANDA. 
Art. 2. Se aprobă numirea în funcția de administrator a

domnului GEORGESCU VASILE, cetățean român, fiul lui
Stelian și Maria,născut la data de 21.10.1947, în comuna
Comișani, județul Dâmbovița, cu domiciliul în Municipiul
Târgoviște, Strada Nicolae Bălcescu, bloc O1, sc. D,
apartament 14, județul Dâmbovița legitimat cu B.I. seria
BE număr 393123, eliberat de Poliția Târgoviște la. data
de 26 septembrie 1991, având CNP 1471021151774. 

Art. 3. În urma acestor modificări administrarea
societăți i  va f i  realizată de către un consil iu 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 CI. 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; 

GEORGESCU VASILE, cetățean român, fiul lui Stelian
și Maria, născut la data de 21.10.1947, în comuna
Comișani, județul Dâmbovița, cu domiciliul în Municipiul
Târgoviște, Strada Nicolae Bălcescu, bloc O1, sc. D,
apartament 14, județul Dâmbovița, legitimat cu B.I. seria
BE număr 393123, eliberat de Poliția Târgoviște la data
de septembrie 1991, având CNP 1471021151774. 

Art. 4. Funcția de Președinte al societății și al
Consiliului de Administrație S.C. PROCOR S.A. va fi
exercitată în continuare de către acționarul STATE ION,
iar cea de vicepreședinte al societății de către acționarul
GOGESCU GHEORGHE. 

Art. 5. În baza acestor decizii se va redacta un nou act
constitutiv al societății în care se vor cuprinde modificările
menționate. 

Art. 6. Formalitățile de publicitate a prezenței hotărâri
în Registrul Comerțului Dâmbovița și reprezentarea în
fața tuturor autorităților și entităților interesate, pentru
ducerea 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 două pagini, în
5(cinci) exemplare originale. 

(58/760117) 

Societatea Comercială
NICON STAR - S.R.L. 

HOTÂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE NICON STAR S.R.L.

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

IOSIF NICOLETA-LOREDANA, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Gura Foii,sat Gura Foii, identificată
cu CI seria DD nr. 085072, eliberată de Poliția Găești, la
data de 16.10.2001, 

A HOTĂRÂT: 
* Se atrage ca asociat în societate BADEA MARIA,

cetățean român, născută la data de 15.10.1957, în județul
Argeș, sat Priboieni, cu domiciliul în județul Dâmbovița
comuna Gura Foii sat Gura Foii nr. 425, identificată cu CI
seria DD nr. 401084, eliberată de SPCLEP Găești, la data
de 26.05.2008, CNP 2571015150370. 

* Se retrage din societate IOSIF NICOLETA-
LOREDANA, care cesionează asociatului atras BADEA
MARIA cele 20 părți sociale a câte 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. Capitalul social în
valoare totală de 200 lei, se împarte în 20 părți sociale a
câte 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic BADEA
MARIA. 

* Încetează calitatea de administrator a asociatului
retras IOSIF NICOLETA-LOREDANA. 

* Se numește administrator asociatul unic BADEA
MARIA. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2676/08.08.2008. 

(59/760118)
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Societatea Comercială
NICON STAR - 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
NICON STAR SRL, cu sediul în SAT GURA FOII,
COMUNA GURA FOII, județ Dâmbovița, COM. GURA
FOII, înregistrată sub nr. J15/407/2006, cod unic de
înregistrare 18575591, care a fost înregistrat sub nr.
19892 din 21.08.2008. 

(60/760119)

Societatea Comercială
VAL FEER PROD - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE 

VAL FEER PROD S.R.L.

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

NEDELCU VALENTIN-GEORGIAN, cu domiciliul în
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Bucovinei,
bl. 5B et. 4, ap. 14, identificat ca CI seria DD nr. 281995,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 22.08.2005, 

NEDELCU MARIUS, cu domicil iul în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Prutului nr. 5, bl.
E4, ap. 3, identificat cu CI seria DD nr. 411247, eliberată
de SPCLEP Târgoviște, la data de 15.08.2008, 

AU HOTĂRÂT: 
* Se atrage ca asociat în societate NEDELCU

CONSTANTIN-SORIN, cetățean român, născut la data
de 10.05.1977 în județul Dâmbovița municipiul
Târgoviște, cu domiciliul în județul Dâmbovița municipiul
Târgoviște, str. Basarabiei bl. 5 sc. B ap. 14, identificat cu
CI seria DD nr. 058908, eliberată de Poliția Târgoviște, la
data de 21.02.2001, CNP 1770510151799. 

* Asociatul NEDELCU VALENTIN-GEORGIAN
cesionează asociatului atras NEDELCU CONSTANTIN-
SORIN 4 părți sociale a câte 10 lei fiecare,pe care le
deține ca aport la capitalul social al societății. 

* Asociatul NEDELCU MARIUS cesionează
asociatului atras NEDELCU CONSTANTIN-SORIN 3
părți sociale a câte 10 lei fiecare, pe care le deținerea
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, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei
fiecare, va fi deținut de asociații: 

NEDELCU VALENTIN-GEORGIAN - 60 lei
reprezentând 6 părți sociale 

NEDELCU MARIUS - 70 lei, reprezentând 7 părți
sociale 

NEDELCU CONSTANTIN-SORIN - 70 lei,
reprezentând 7 părți sociale 

* Modificarea datelor de identificare ale asociatului
NEDELCU MARIUS, conform CI seria DD nr. 411247,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 15.08.2008. 

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 19.08.2008, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2748/15.08.2008. 

(61/760120)

Societatea Comercială
VAL FEER PROD - 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 VAL
FEER PROD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. BASARABIEI, bloc
5B, ap. 14 înregistrată sub nr. J15/532/2005, cod unic de
înregistrare 17563246, care a fost înregistrat sub nr.
19894 din 21.08.2008. 

(62/760121)

Societatea Comercială
MIRAG - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE MIRAG SRL 

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

POPA VIORICA, domiciliată în județul Dâmbovița, sat
Răzvad, com. Răzvad, Str Valea Pietrei, nr. 11,
identificată cu CI, seria DD, nr. 376665, eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 22.10.2007 

COBIANU IRINA NICOLETA, domiciliată în județul
Dâmbovița, sat Răzvad, com. Răzvad, Str. Redevența, nr.
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29, identificată cu CI, seria DD, nr. 289506,eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 17.10.2005 

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

Târgoviște,Piața 1 Mai, spațiul II 12 
Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de 20.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii
de servicii nr. 2755/18.08 2008.

(63/760122)

Societatea Comercială
GAIA - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 2

DIN DATA DE 14.08.2008 

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, 

BERCHER JEREMY MARCEL RENE, cetățean
francez, născut la data de 20.06.1979 în Franța, cu
domiciliul în București, Calea Victoriei nr 122, ap. 2A,
sector 1, identificat cu pașaport de tip P nr. 04IE02321
emis de autoritățile franceze la data de 20.07 2004, CNP:
7790620400045, cunoscător de limba română,

asociat unic al societății comerciale GAIA- S.R.L., cu
sediul în municipiul Târgoviște, strada Plt. Dițescu Stan
nr. 1-3, mansardă, camera A, județul Dâmbovița,

A HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Înființarea unui punct de lucru în județul Ilfov,

comuna Corbeanca, sat Corbeanca, strada Spiralei nr.
13L. Activitatea desfășurată va fi definită de codurile
CAEN 6201,6311,7022,7112. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.

Încheiat în 3 exemplare, azi 14.08 2008, sub
semnătură privată. 

(64/760123)

Societatea Comercială
EGA COM - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
SOCIETATII COMERCIALE EGA 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, 

BUCUR NICULAE, domiciliat în județul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 119, identificat

cu CI seria DD nr. 403486, eliberată de SPCLEP
Târgoviște, la data de 06.06.2008, 

BUCUR ALINTA-CRISTINA, domiciliată în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea București, nr.
119, identificată cu CI seria DD nr. 403487eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 06.06.2008, 

AU HOTĂRÂT: 
* Modificarea datelor de identificare ale asociatului

BUCUR NICULAE, conform CI seria DD nr. 403486,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 06.06.2008. 

* Modificarea actele de identificare ale asociatei
BUCUR ALINTA-CRISTINA, conform CI seria DD nr.
403487, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de
06.06.2008. 

* Schimbarea sediului social al societății din județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea București bl.
H2A, ap. 11, în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște
Calea București nr. 119. 

* Se desfi ințează punctul de lucru din județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea București nr.
119. 

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, la data de 20.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2745/15.08.2008. 

(65/760124) 

Societatea Comercială
EGA 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
EGA COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
județ Dâmbovița, Calea BUCUREȘTI, nr.119, înregistrată
sub nr. J15/421/2003, cod unic de înregistrare 15485036,
care a fost înregistrat sub nr.19913 din 21.08.2008. 

(66/760125)

Societatea Comercială
LARKITT - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETAȚII
COMERCIALE LARKITT S.R.L.

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

RĂDULESCU DANIELA, cu domiciliul în județul
Dâmbovița,municipiul Târgoviște, bld. Ion C.Brătianu bl.
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D1C ap 10 identificată cu CI seria DD nr. 177363,
eliberată de Poliția Targoviște, la data de 18.08.2003, 

A HOTĂRÂT: 
* Se desfi ințează punctul de lucru din județul

Dâmbovița municipiul Târgoviște, str. Prieteniei bl. X2B
parter, 

Se înființează un punct de lucru în județul Dâmbovița
municipiul Târgoviște bld. Mircea cel Bătrân nr. 14,bl.
X1C,parter. 

*Se înființează un punct de lucru în județul Harghita,
localitatea Gheorgheni, str. Libertății nr.5.

*Menținerea de punctului de lucru în județul Dâmbovița
municipiul Tâtgoviște str.Evoluției bloc C 6 etaj P, până la
data de 31.12.2008,conform contractului de închiriere din
01.01.2008.

*Menținerea punctului de lucru în județul Dâmbovița,
orașul Fieni, b-dul Republicii bloc A 1 etaj P, până la data
de 20.09.2008,conform contractului de închiriere din
20.09.2007.

*Menținerea punctului de lucru în județul
Dâmbovița,municipiul Moreni str. Cpt Pantea Ion bloc P
etaj P, până la data de 31.01.2009, conform contractului
de închiriere 102/04.01.2008.

*Menținerea punctului de lucru în județul Dâmbovița
str. Victoriei nr.7 bloc D2 scara C etaj P spațiu 1, până la
data de 19.07.2009 conform contractului de comodat din
20.07.2006.

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița,la data de 21.08.2008,în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2708/12.08.2008. 

(67/760126)

Societatea Comercială
AD-TEL GRUP - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A UNICULUI ASOCIAT AL SOCIETATII
COMERCIALE AD-TEL GRUP S.R.L. 

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

OLTEANU MARIN, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, str. Radu de la Afumați, bloc D6A,
sc.A, ap.6, identificat cu CI seria DD, nr. 225213, eliberată
de Poliția Târgoviște, la data de 14.06.2004, 

A HOTÂRÂT: 
*Desființarea punctului de lucru al societății din județul

Dâmbovița, municipiul Târgoviște, bd. Eroilor, nr. 2. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 19.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2689/11.08.2008. 

(68/760127)

Societatea Comercială
MACOS PRESS - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE MACOS PRESS SRL 

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

NEGOITA DANIELA CORINA, domiciliată în județul
Dâmbovița, Târgoviște, str. Cernăuți, bl. E9B, et. 3,ap.
11,identificată cu CI, seria DD, nr. 216819,eliberată de
Pol. Târgoviște, la data de 05.05.2004 

COSTACHE GABRIEL MARIUS, domiciliat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, str.Ion Heliade Rădulescu, nr.
17,identificat cu CI, seria DD, nr. 117289,eliberată de Pol.
Târgoviște, la data de 01.07.2002 

AU HOTÂRÂT: 
* Înlocuirii aportului în natură în valoare de 9849.15 lei,

cu aport în numerar conform foii de vărsământ emise de
BCR Sucursala Dâmbovița, la data de 18.08.2008. 

* Majorarea capitalului social al societății de la
10.079,15 lei, la 10.100 lei,prin aport în numerar cu suma
de 20,85 lei, conform foii de vărsământ emise de BCR
Sucursala Dâmbovița, la data de 18.08.2008. Capitalul
social în valoare totală de 10.100 lei, aport în numerar, se
împarte în 1.010 părți sociale a câte 10 lei fiecare, și este
deținut în totalitate de asociații: 

NEGOITA DANIELA CORINA - 100 lei, reprezentând
10 părți sociale 

COSTACHE GABRIEL MARIUS - 10.000 lei, 1.000
reprezentând părți sociale 

Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița din data de 20.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului,potrivit cererii
de servicii nr. 2759/18.08.2008 

(69/760128) 

Societatea Comercială
MACOS PRESS - 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 ulterioară depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MACOS PRESS SRL, cu sediul în SAT VIIȘOARA,
COMUNA ULMI, județ Dâmbovița, Com. ULMI, nr.345,
înregistrată sub nr. J15/1746/1994, cod unic de
înregistrare 6680780, care a fost înregistrat sub nr.19924
din 21.08.2008. 

(70/760129) 
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Societatea Comercială
ALIMENTARA - S.A.

HOTĂRÂREA NR 16/06.08.2008 

Consiliul de Administrație al SC ALIMENTARA SA,
Târgoviste, în ședința din 06.08.2008, având de analizat
și de hotărât cu privire la următoarele: 

1. Completarea obiectului de activitate al firmei cu
activități profitabile, necesare acoperirii sarcinilor de
serviciu ale salariaților acționari 

2. Prezentarea ofertelor de cumpărare de spații.
Propuneri. 

3. Diverse 
Sintetizând dezbaterile și propunerile făcute de

participanți,
în baza competențelor delegate Consiliului de

Administrație prin art. 21 alin 2 din Actul Constitutiv
conform art 113 lit. b,c,f din Legea 31 /1990, modificată,

HOTĂRĂȘTE 
Art 1 Se aprobă extinderea obiectului de activitate al

SC ALIMENTARA SA Târgoviste cu următoarele coduri și
activități: 

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a 
6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor

financiare 
6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare,

exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 
6831 - Agenții imobiliare 
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision

sau contract 
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor

publice și al comunicării 
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și

management.
(71/760130)

Societatea Comercială
ALIMENTARA - S.A.

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. ALIMENTARA SA

TARGOVISTE
DIN 26 MAI 2008 

Adunarea generală ordinară a acționari lor
S.C.Alimentara SA Târgoviste, din 26 mai 2008,
analizând următoarea ordine de zi: 

10. Închirierea unor spații comerciale, desființarea
unor puncte de lucru ale societății,

HOTĂRĂȘTE: 
Art.9 - Aprobă înființarea unui punct de lucru în

Târgoviște, str. 9 Mai nr 2, complex Caraiman, unitate de
catering, jud Dâmbovița, având ca obiect de activitate cod

CAEN 5621- activități de alimentatie(Catering) pentru
evenimente. 

• Desființează punctul de lucru având cod CAEN 4520
-atelier întreținere și reparație auto situate în Târgoviște
str Gării complex Pavcom jud Dâmbovița. 

Împuternicește consil iul de administrație,prin
președintele său, să îndeplinească formalitățile necesare
la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița pentru
înființarea respectiv radierea punctelor de lucru. 

(72/760131)

Societatea Comercială
ALIMENTARA - S.A.

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. ALIMENTARA SA

TÂRGOVISTE 
DIN 26 MAI 2008 

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
Alimentara SA Târgoviște din 26 mai 2008, analizând
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea modificării unor dispoziții din contractul
de societate și statutul S.C.Alimentara SA, Târgoviște, în
vederea punerii în acord cu prevederile Legii nr.31/1990
privind societățile comerciale, republicată: 

Textul integral al modificărilor propuse este cuprins în
anexa 1 la convocatorul publicat în Monitorul Oficial
Partea a IV-a, nr. 2328/24.04.2008. 

2. Aprobarea actualizării contractului de societate și
statutului societății sub forma unui înscris unic denumit
act constitutiv, ținând cont de modificările realizate prin
actele adiționale subsecvente înființării societății. 

3. Reactualizarea codificării obiectului de activitate al
S.C. Alimentara SA Târgoviște conform CAEN REV. 2 

4. Prezentarea și aprobarea raportului de reevaluare
imobilizări corporale de tip teren și construcții proprietatea
S.C.Alimentara SA Târgoviște. 

Sintetizând dezbaterile, recomandările și propunerile
făcute de acționari: 

În baza competențelor stabilite prin Legea nr.31/1990
privind societățile comerciale modificată prin Legea
nr.441/2006 și Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.82/2007, cât și prin actul constitutiv: 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. - Aprobă modificarea unor dispoziții din

contractul de societate și statutul S.C. Alimentara SA
Tîrgoviște, în vederea punerii în acord cu prevederile
Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată
conform anexei nr.1 la convocatorul publicat în Monitorul
oficial Partea a IV-a nr.2328/24.04.2008. 

Art.2. - Aprobă actualizarea contractului de societate și
statutului societății - sub forma unui înscris unic, denumit
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act constitutiv, având în vedere modificările realizate prin
actele adiționale subsecvente înființării societății. 

Art. 3. - Se aprobă reactulizarea codificării obiectului
de activitate al S.C.Alimentara SA Târgoviște conform
CAEN REV.2. 

Se extinde obiectul de activitate cu următoarele coduri
și activități: 

- 1052 fabricarea înghețatei; 
- 1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei 
- 1089 - fabricarea altor produse alimentare, n.c.a 
- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate 
- 5320 - alte activități poștale și de curier 
- 6209- alte activități de servicii privind tehnologia

informației 
- 6492 - alte activități de ereditare 
- 6622 - activități ale Agenților și brokerilor de asigurări 
- 6810- cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare

proprii 
- 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor

imobiliare proprii sau închiriate. 
- 7311- activități ale agențiilor de publicitate 
- 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de

muncă. 
- 8292 - activități de ambalare 
- 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri 
- 9511- repararea calculatoarelor și echipamentelor

periferice 
- 9602 - coafura și alte activități de înfrumusețare. 
Art.4. - Împuternicește Consiliul de administrație, prin

președintele său, pentru a îndeplini formalitățile legale
necesare la Registrul Comerțului Dâmbovița,privind
modificarea și reactualizarea actelor constitutive ale
societății. 

Art.5. - Nu se aprobă înregistrarea în contabilitatea
societății a raportului de reevaluare imobilizări corporale
de tip teren și construcții proprietatea S.C.Alimentara
SA/Târgoviște. 

(73/760132) 

Societatea Comercială
ALIMENTARA - 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
ALIMENTARA SA, cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. CETĂȚII, nr.34,
înregistrată sub nr. J15/890/1992, cod unic de
înregistrare 908804, care a fost înregistrat sub nr. 19927
din 21.08.2008.

(74/760133)

Societatea Comercială
CRI-NAD OPTIK - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

ADUNAREA SOCIALA A SOCIETATII
COMERCIALE CRI-NAD OPTIK SRL 

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

ILIE MARIAN,domiciliat în județul Dâmbovița, sat
Urziceanca, com. Ciocănești, nr. 102,identificat cu CI,
seria DD, nr. 204076,eliberată de Pol. Răcari, la data de
18.02.2004 

ILIE AUREUA,domiciliată în județul Dâmbovița, sat
Urziceanca, corn. Ciocănești,identificată cu CI, seria,
DD.nr. 119793,eliberată de Pol. Răcari, la data de
17.07.2002 

AU HOTĂRÂT: 
* Prelungirea duratei de deținere a spațiului destinat

punctului de lucru, din județul Ilfov, Buftea, str. Mihai
Eminescu, nr. 18-22, bl. R6, până la data de 31.03.2010,
conform contractului de închiriere nr. 14/15.03.2007. 

*Înfi ințarea unui punct de lucru în județul
Dâmbovița,Titu, str. Nicolae Grigorescu, nr. 26.

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița din data de 21.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului potrivit cererii
de servicii nr.2774/19.08.2008.

(75/760134)

Societatea Comercială
RETESA - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

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

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

ANĂSTĂSOAEI MARCEL cu domiciliul în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr.
51, identificat cu CI seria DD nr. 331314, eliberată de
SPCLEP Târgoviște la data de 31.10 2006, 

A HOTĂRÂT: 
* Se înființează un punct de lucru în județul Dâmbovița

municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 20.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2742/15.08.2008. 

(76/760135)
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Societatea Comercială
PROCOR - S.A. 

HOTĂRÂREA NR. 1 
DIN 28.07.2008

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
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, 28.07.2008, la sediul social, la prima
convocare, Consiliul de Administrație al S.A. PROCOR -
TÂRGOVIȘTE, în prezența tuturor membrilor: STATE
ION, GOGESCU GHEORGHE și DUCA IOLANDA. 

A adoptat următoarea 
HOTĂRÂRE 
Art 1. Se împuternicește domnul POPESCU

NICOLAE, fiul lui Aurelian și Ana, de cetățenie română,
născut la 29 martie 1942 în comuna Valea Lungă Cricov,
Jud. Dâmbovița, legitimat cu C.I. seria DD nr. 383792,
eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de 04.01.2008,
având CNP 1420329151783, domiciliat în Municipiul
Târgoviște, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 1, bl. El,
et.1, ap. 3,Județul Dâmbovița, să reprezinte societatea
PROCOR S.A. după cum urmează: 

- va putea hotărî acțiuni în conformitate cu Actul
constitutiv al societății și cu dispozițiile legale în vigoare
pentru desfășurarea oricăror activități producătoare de
beneficii, va încheia contracte cu orice persoană fizică
sau juridică din România și din străinătate, va negocia
clauzele acestora și condițiile cele mai avantajoase
pentru S.C. PROCOR S.A., va urmări executarea tuturor
contractelor încheiate de societate, va cumpăra și va
vinde, va putea efectua orice operațiuni de import-export
în condițiile legii, îndeplinind toate formalitățile necesare
pentru introducerea sau scoaterea unor produse din
România, va putea achita sau primi sumele de bani din
executarea contractelor; 

- va putea efectua orice operațiuni bancare în conturile
existente ale societății, după caz, să deschidă noi conturi,
și, în acest scop, va putea face operațiuni în numerar,
depuneri, retrageri, transferuri sau lichidări, să verifice
situația, să obțină și să confirme extrasele de cont, și, în
general, să reprezinte S.C. PROCOR S.A. cu puteri
depline, în relațiile cu orice bancă din România, atunci
când trebuința o va cere. 

Prezenta împuternicire este valabilă până la
notificarea expresă a domnului POPESCU NICOLAE,
acesta va face tot ce va crede de cuviință pentru apărarea
drepturi lor și intereselor S.C. PROCOR S.A.,
reprezentând societatea în fața autorități lor
administrative, financiare sau bancare sau a instanțelor

judecătorești, precum și în fața oricăror persoane fizice
sau juridice interesate. 

În îndeplinirea prezentei împuterniciri, domnul
POPESCU NICOLAE va semna, în numele societății, în
calitate de reprezentant al S.C. PROCOR S.A.
Târgoviște, strada Constructorilor, nr. 10, județul
Dâmbovița, oriunde va fi necesar, în limitele prezentei
împuterniciri, semnătura sa fiind opozabilă societății. 

Prezenta împuternicire este gratuită, netransmisibilă și
valabilă până la revocarea sa expresă. 

Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri,
întocmirea și semnarea procurii în fața notarului public, se
împuternicește domnul 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 Poliț ia Municipiului
Târgoviște, la data de 30 septembrie 2005, având CNP
1440504151803, domiciliat în Municipiul Târgoviște, Str.
Avram Iancu, bl. 23, Sc. A, ap. 3, județul Dâmbovița. 

(77/760136)

Societatea Comercială
DENVIL SERV - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE DENVIL SERV SRL 

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

DIACONEASA VILIAM, domicil iat în județul
Dâmbovița, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 23, identificat cu
CI, seria DD, nr. 215684,eliberată la data de 28.04.2004, 

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

Târgoviște,str. Berzei, nr. 9. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița din data de 19.08.2008 în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2751/18.08.2008. 

(78/760137)

Societatea Comercială
DANIEL - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE DANIEL 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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OPRESCU DAN-DAMIAN, domiciliat în județul
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, bld. Regele Carol I nr.
27B, identificat cu CI seria DD nr. 339798, eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 24.01.2007, reprezentat,
conform procurii 4484/25.10.2007, de OPRESCU IULIA
cu domiciliul în județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște,
bld. Regele Carol I nr. 27A, identificată cu CI seria DD nr.
117134, eliberată de Poliția Târgoviște la data de
28.06.2002, 

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

municipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 95. 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 20.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2767/19.08.2008. 

(79/760138)

Societatea Comercială
TERRA SOFT - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 
NR. 43/14.08.2008 

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, 

Asociații: 
STOICA LIVIU COZMIN, CNP 1730428151791,

posesor C.I. Seria DD nr. 335360, eliberată la data de
07.12.2006, de SPCLEP Târgoviște, domiciliat în loc.
Târgoviște, Calea București, Bl. 02, Sc. B, et. 4, ap. 25,
jud. Dâmbovița, 

BREZAN OVIDIU, CNP 1730428151791, posesor CI
Seria DD nr. 162228, eliberată la data de 15.05.2003, de
Pol. Mun. Târgoviște, domiciliat în loc. Târgoviște, Bld.
Tudor Vladimirescu, Bl. B4, Sc. A, ap. 2, jud. Dâmbovița, 

CĂLIN MARIANE LIGIA, CNP 2701021151794,
posesoare C.I. Seria DD nr. 327329, eliberată de
SPCLEP Târgoviște, la data de 26.09.2006,domiciliată în
loc. Târgoviște, Bld. Independenței, bl. O3, sc.A, et.7,
ap.26, jud. Dâmbovița 

HOTĂRĂSC: 
Art. 1 - Începând cu data de 15.08.2008, se înființează

punctul de lucru al societății din Mediaș, Str. Petofi
Sandor, Nr. 2, Ap.2, jud. Sibiu.

Art. 2 - Începând cu data de 20.08.2008 se înființează
punctul de lucru al societății din Mizil, Str. N. Bălcescu, Bl.
43 C, parter, jud. Prahova.

Art. 3 - Începând cu data de 15.09.2008, se înființează
punctul de lucru al societății din Berca, Str. Șoseaua
Principală, bl. G1, parter, jud Buzău.

Art. 4 - Începând cu data de 20.08.2008, se înființează
punctul de lucru al societății din Giurgiu, Str. Gării, nr. 83,
jud. Giurgiu. 

(80/760139)

Societatea Comercială
3 DECEMBRIE - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ADUNARII GENERALE A SOCIETATII
COMERCIALE 3 DECEMBRIE SRL 

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

TINCA ALEXANDRA IOANA domiciliată în județul
Dâmbovița,Târgoviște, Calea Ploiești bl. L2,sc. C, et.
6,ap. 21 identificată cu CI, seria DD, nr. 067343,eliberată
de Pol. Târgoviște, la data de 10.05.2001. 

A HOTĂRÂT: 
* Înfi ințarea unui punct de lucru în județul

Dâmbovița,Târgoviște, str. Moldovei, nr. 3, în incinta
Școlii nr. 11,”Paul Bănică”. 

Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Dâmbovița, din data de 21.08.2008, în 4
exemplare la cererea și pe răspunderea
solicitantului,potrivit cereri i  de servici i  nr.
2775/19.08.2008.

(81/760140)

Societatea Comercială
GRUP DE PRODUCATORI SLOBOZIA-MOARĂ-

NATURAL - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN 21.08.2008 

Adunarea generală a SC ‘GRUP DE PRODUCĂTORI
SLOBOZIA-MOARĂ NATURAL’ SRL formată din: 

1.-MANOLACHE ION-CRISTINEL, cetățean român,
născut la data de 05.03.1968, în județul Dâmbovița,
comuna Brezoaele, cu domiciliul în comuna Slobozia
Moară, sat Slobozia Moară, nr. 239, județul Dâmbovița,
identificat cu CI seria DD, numărul 340082, eliberată de
SPCLEP Răcari, la data de 25.01.2007, CNP
1680305434518, 

2.-POPESCU MARIAN, cetățean român, născut la
data de 13.11.1973, în județul Dâmbovița, comuna
Răcari, cu domiciliul în comuna Slobozia Moară, județul
Dâmbovița, identificat cu BI seria GX, numărul 499757,
eliberat de Poliția Răcari, la data de 02.06.1997, CNP
1731113154200, 

3.-ILIE NICOLAE, cetățean român, născut la data de
10.03.1967, în județul Dâmbovița, comuna Brezoaele, cu
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domiciliul în comuna Brezoaele, sat Brezoaele, județul
Dâmbovița, identificat cu CI seria DD, numărul 095473,
eliberată de Poliția Răcari, la data de 16.01.2002, CNP
1670310154256. 

4.-POPA MARIN, cetățean român, născut la data de
04.02.1952, în județul Dâmbovița, comuna Brezoaele, cu
domiciliul în comuna Brezoaele, sat Brezoaele, nr. 42,
județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD, numărul
271508, eliberată de Poliț ia Răcari, la data de
13.05.2005, CNP 1520204155228, 

5.-ȘERBU GHEORGHE, cetățean român, născut la
data de 22.05.1970, în județul Dâmbovița, comuna
Răcari, cu domiciliul în comuna Brezoaele, sat Brezoaele,
nr. 77, județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD,
numărul 224644, eliberată de Poliția Răcari, la data de
07.06.2004, CNP 1700522154229, 

6.-MIHAI GEORGEL, cetățean român, născut la data
de 17.05.1981, în județul Dâmbovița, comuna Răcari, cu
domiciliul în comuna Brezoaele, sat Brezoaele, nr. 196,
județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD, numărul
270414, eliberată de Poliț ia Răcari, la data de
28.04.2005, CNP 1810517155207, 

7.-ȘERBU ADRIAN, cetățean român, născut la data
de 13.06.1971, în județul Dâmbovița, comuna Răcari, cu
domiciliul în comuna Brezoaele, sat Brezoaele, nr. 331,
județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD, numărul
224590, eliberată de Poliț ia Răcari, la data de
07.06.2004, CNP 1710613154211, 

8.-ILIE GHEORGHE, cetățean român, născut la data
de 03.01.1976, în municipiul București, sectorul 8, cu
domiciliul în comuna Brezoaele, județul Dâmbovița,
identificat cu BI seria HC, numărul 733175, eliberată de
Poliț ia Răcari, la data de 30.03.2000, CNP
1760103154217, 

9.-IONESCU CONSTANTIN, cetățean român, născut
la data de 09.07 1966, în județul Dâmbovița, comuna
Brezoaele, cu domiciliul în comuna Brezoaele, județul
Dâmbovița, identificat cu BI seria HC, numărul 733071,
eliberat de Poliția Răcari, la data de 12.10.1999, CNP
1660709230916, 

au hotărât astăzi 21.08.2008 următoarele: 
Art. 1. Se atrage în societate domnul JUGĂNARU

VASILE, cetățean român, născut la data de 09.12.1954,
în județul Dâmbovița, comuna Pitaru, cu domiciliul în
comuna Potlogi, sat Vlăsceni, județul Dâmbovița,
identificat cu CI seria DD, numărul 143900, eliberată de
Poliția Titu, la data de 13.01.2003, CNP 1541209154200,
cu un aport în numerar de 2.050 lei format din 205 părți
sociale a 10 lei fiecare. 

Art. 2. Domnul MANOLACHE ION CRISTINEL își
majorează aportul la capitalul social de la 50 de lei cu 5
părți sociale a 10 lei fiecare la 2.050 lei numerar cu 205
părți sociale a 10 lei fiecare, prin aport în numerar. 

Art. 3. Capitalul social se majorează de la 450 lei,
format din 45 părți sociale a 10 lei fiecare, la 4.500 lei,

format din 450 părți sociale a 10 lei fiecare și va fi
repartizat astfel: 

1.- MANOLACHE ION CRISTINEL capital social 2050
lei, format din 205 părți sociale a 10 lei; 

2.- POPESCU MARIAN capital social 50 lei, format din
5 părți sociale a 10 lei; 

3.- ILIE NICOLE capital social 50 lei, format din 5 părți
sociale a 10 lei; 

4.- POPA MARIN capital social 50 lei, format din 5 părți
sociale a 10 lei; 

5.- ȘERBU GHEORGHE capital social 50 lei, format
din 5 părți sociale a 10 lei; 

6.- MIHAI GEORGEL capital social 50 lei, format din 5
părți sociale a 10 lei, 

7. - ȘERBU ADRIAN capital social 50 lei, format din 5
părți sociale a 10 lei; 

8.- ILIE GHEORGHE capital social 50 lei, format din 5
părți sociale a 10 lei; 

9.- IONESCU CONSTANTIN capital social 50 lei,
format din 5 părți sociale a 10 lei; 

10 - JUGĂNARU VASILE capital social 2 050 lei,
format din 205 părți sociale a 10 lei; 

Art. 4. Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
neschimbate. 

Încheiat sub semnătură privată astăzi, 21.08.2008, la
Târgoviște, în 12 exemplare. 

(82/760141) 

Societatea Comercială
GRUP DE PRODUCĂTORI SLOBOZIA-MOARĂ

NATURAL - 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
GRUP DE PRODUCĂTORI SLOBOZIA-MOARĂ
NATURAL SRL, cu sediul în SAT SLOBOZIA MOARĂ,
COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, județ Dâmbovița, COM.
SLOBOZIA MOARĂ, înregistrată sub nr. J15/189/2007,
cod unic de înregistrare 20949795, care a fost înregistrat
sub nr.20005 din 25.08.2008. 

(83/760142)

Societatea Comercială
ALEXBI LUX - S.R.L. 

HOTĂRÂRE

A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
COMERCIALE ALEXBI LUX 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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IONIȚĂ CĂTĂLIN, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
orașul Moreni, str. Jupiter, nr. 14, bl. O, sc. B, ap. 23,
identificat cu CI seria DD nr. 183750, eliberată de Poliția
Moreni, la data de 26.09.2003, 

A HOTĂRÂT: 
* Radierea punctului de lucru din județul Dâmbovița

municipiul Moreni str. Căpitan Pantea Ion, bl. L1A. 
* Extinderea obiectului de activitate: 
9311 Activități ale bazelor sportive 
9312 Activități ale cluburilor sportive 
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul

ORCT Dâmbovița, la data de 18.08.2008, în 4 exemplare,
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 2679/08.08.2008. 

(84/760143)

Societatea Comercială
ALEXBI LUX - 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
ALEXBI LUX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL MORENI,
județ Dâmbovița, Str. VICTORIEI, bloc C6, scara B, ap.3,
înregistrată sub nr. J15/827/2004, cod unic de
înregistrare 16765425, care a fost înregistrat sub
nr.20064 din 25.08.2008. 

(85/760144)

Societatea Comercială
STAVCONS - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR.1

DIN DATA DE 26.08.2008 

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, 

STĂVĂRESCU VICTOR, cetățean român, născut la
data de 19.11.1956 în județul Dâmbovița, comuna
Morteni, cu domiciliul în județul Dâmbovița, comuna
Morteni, sat Morteni, identificat cu CI, seria DD nr. 027152

eliberată de Poliția Găești la data de 05,04,2000, CNP
1561119400452; 

STĂVĂRESCU FLOAREA, cetățean român, născută
la data de 02.01.1955 în județul Dâmbovița, comuna
Petresti, cu domiciliul în municipiul București, str.Neagoe
Vodă, nr.17, bl.2/6, sc.1, et.2, ap.7, identificată cu CI seria
RT nr.586855 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data
de 06.08.2008, CNP 2550102400960, 

asociați ai societății comerciale STAVCONS - S.R.L.,
cu sediul în comuna Morteni, sat Morteni, Județul
Dâmbovița, 

AU HOTĂRÂT: 
ART. 1. - Se extinde obiectul de activitate al societății

cu următoarele coduri CAEN 0130 - Cultivarea plantelor
pentru înmulțire, 0141 - Creșterea bovinelor de lapte,
0149 - Creșterea altor animale, 0161 - Activități auxiliare
pentru producția vegetală, 0210 - Silvicultura și alte
activități forestiere, 0220 - Exploatarea forestieră, 0230 -
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
spontană, 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii,
1061 - Fabricarea produselor de morărit, 1071 -
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie, 1091 - Fabricarea preparatelor
pentru hrana animalelor de fermă, 1392 - Fabricarea de
articole confecționate din texti le (cu excepția
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp), 1411 - Fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte din piele, 1412 - Fabricarea
de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, 1413 -
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
lenjeria de corp), 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie
de corp, 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
accesorii n.c.a., 1420- Fabricarea articolelor din blană,
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor
și articolelor de galanterie, 1439 - Fabricarea prin tricotare
sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte,2511-
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice, 2512 - Fabricarea de uși și ferestre
din metal.

ART.2 Se schimbă datele de identificare ale asociatei
STĂVĂRESCU FLOAREA din CI seria RX nr.078868 în
CI seria RT 586855 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la
data de 06.08.08. 

ART.3. - Se actualizează actul constitutiv al societății
cu toate modificările adoptate conform art. 204 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. 

ART 4 - Recodificarea obiectului de activitate conform
versiunii CAEN Rev. 2 publicată în M.Of. nr
293/03.05.2007, Partea I. 

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. 

Încheiat în 3 exemplare, azi 26.08.2008, sub
semnătură privată. 

(86/760145)
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Societatea Comercială
STAVCONS - 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
STAVCONS SRL, cu sediul în SAT MORTENI, COMUNA
MORTENI, județ Dâmbovița, Com. MORTENI,
înregistrată sub nr. J15/327/2003, cod unic de
înregistrare 15414639, care a fost înregistrat sub
nr.20168 din 26.08.2008. 

(87/760146)

Societatea Comercială
FOGEL GAS AND ENERGY - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. FOGEL GAS
AND ENERGY S.R.L. CU SEDIUL IN FIENI, STR.

ING. AUREL RAINU, JUDETUL DAMBOVITA
J15/160/2000 C.U.I. RO 13399958 

Subscrisa/subsemnații asociați: 
FOGEL DAVID, cetățean israelian, domiciliat în Israel,

Pardes Hana, Halon 39, născut la data de 06.10.1954 în
Israel, căsătorit, posesor al Pașaportului cod ISR seria
6969519 eliberat de autoritățile din Hadera, Israel, la data
de 27.11.1996 

FOGEL MEIR, cetățean israelian, domiciliat în Israel,
BAT-YAM str. Jabotinski nr.8, născut la data de
31.10.1941 în România, căsătorit, posesor al
Pașaportului cod ISR seria 4813894 eliberat de
autoritățile din Holon, Israel, la data de 14.07.1991 

ISRAMCO INVESTMENTS INC., persoană juridică
străină, cu sediul social în SUA, Statul Delaware, 2711
Centervil le Road, Suite 400, Orașul Wilmington,
Regiunea New Castle, reprezentată de către domnul
GOLD ODED, cetățean israelian, născut la data de
22.08.1962, în Israel, domiciliat în Israel, Moshav En
Ayala Doar Na Cof, Hkarmel En Ayala 30825, identificat
cu Pașaport nr. 10911644, eliberat de autoritățile din
Holon, la data de 27.05.2007. 

SHLOMO BARAK, cetățean israelian,născut în Israel
la 28.12.1952, domiciliat în Israel, Nordau 83, Tel-Aviv
62381, identificat cu Pașaport nr. 9026144, eliberat de
Autoritățile din Israel, la 06.11.2000. 

prin prezentul act adițional hotărăsc următoarele: 
1. Retragerea din societate prin cesiunea a 13.796

(treisprezecemiișaptesutenouăzecișișase) părți sociale,
în valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 137.960
lei, ce reprezintă 50% din capitalul social și din beneficii și

pierderi, deținute de asociatul FOGEL DAVID, către
ISRAMCO INVESTMENTS INC- persoană juridică
străină, cu sediul social în SUA, Statul Delaware, 2711
Centervil le Road, Suite 400, Orașul Wilmington,
Regiunea New Castle, reprezentată de către domnul
GOLD ODED - cetățean israelian, născut la data de
22.08.1962, în Israel, domiciliat în Israel, Moshav En
Ayala Doar Na Cof, Hkarmel En Ayala 30825, identificat
cu Pașaport nr. 10911644, eliberat de autoritățile din
Holon, la data de 27.05.2007. 

2. Retragerea din societate prin cesiunea a 13.796
(treisprezecemiișaptesutenouăzecișișase) părți sociale,
în valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 137.960
lei, ce reprezintă 50% din capitalul social și din beneficii și
pierderi, deținute de asociatul FOGEL MEIR, către
SHLOMO BARAK, cetățean israelian, născut în Israel la
28.12.1952, domiciliat în Israel, Nordau 83, Tel-Aviv
62381, identificat cu Pașaport nr. 9026144, eliberat de
Autoritățile din Israel la 06.11.2000. 

În urma cesiunii, structura capitalului social va fi
următoarea: 

- ISRAMCO INVESTMENTS INC. va deține 13.796
(treisprezecemiișaptesutenouăzecișișase) părți sociale,
în valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 137.960
lei, reprezentând 50% din capitalul social și din beneficii
și pierderi; 

- Shlomo Barak va deține 13.796
(treisprezecemiișaptesutenouăzecișișase) părți sociale,
în valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 137.960
lei, reprezentând 50% din capitalul social și din beneficii
și pierderi; 

3. Revocarea din funcția de administrator al societății
a domnului Fogel Meir. 

4. Numirea în funcția de administrator, pe perioadă
nelimitată, a domnului Shlomo Barak, de la data
înregistrării prezentului act. 

5. Dl. Shlomo Barak are dreptul de a reprezenta
societatea în fața instituțiilor administrative, în scopul: 

a. De a modifica prin Act adițional actul constitutiv al
societății în conformitate cu prezenta decizie; 

b. De a înregistra Actul adiț ional la Registrul
Comerțului; 

c. De a semna actul constitutiv actualizat în numele
asociaților. 

Adunarea Generală a Asociaților a aprobat, în
unanimitate, împuternicirea reprezentanți lor, să
redacteze și să semneze Actul Adițional prin care
urmează să se înregistreze modificările din prezenta, la
Oficiul Registrului Comerțului, în conformitate cu
art.204,din Legea nr.31/1990, republicată și modificată. 

Restul prevederi lor Actului Constitutiv rămân
neschimbate. 

(88/760148) 
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Societatea Comercială
FOGEL GAS AND ENERGY - 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
FOGEL GAS AND ENERGY SRL, cu sediul în ORAȘ
FIENI, județ Dâmbovița, Str. ING. AUREL RAINU,
nr.F.NR., înregistrată sub nr. J15/160/2000, cod unic de
înregistrare 13399958, care a fost înregistrat sub
nr.19919 din 21.08.2008. 

(89/760149) 

Societatea Comercială
FILGRAND - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

INCHEIAT ASTAZI 12.08.2008 
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII 

SC FILGRAND SRL 

Eu: 
- CALUIAN CARMEN MARGARETA, cetățean român,

cu domiciliul în Galați, Bd. Milcov nr.46, bl.M2,sc.1, et.2,
ap.12,

în calitate de unic asociat al societății comerciale
FILGRAND SRL, cu sediul în Galați, str. Brăilei nr.41
(aferent Școala gen. nr.7) și înmatriculată la Registrul
Comerțului cu nr. J17/346/2001, 

am hotărât modificarea actului constitutiv astfel: 
Art.1 Se suplimentează obiectul de activitate al

societății cu următoarele activități secundare: 
6920 - Activități de contabilitate și audit financiar;

consultanță în domeniul fiscal; 
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor

publice și al comunicării; 
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și

management; 
Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și

se întocmește un nou act constitutiv. 
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv al societății FILGRAND SRL. 
(90/761119)

Societatea Comercială
FILGRAND - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
FILGRAND SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI, județ
Galați, Str BRĂILEI, AFERENT ȘCOALA 7, nr.41,
înregistrată sub nr. J17/346/2001, cod unic de
înregistrare 13942280, care a fost înregistrat sub
nr.41876 din 26.08.2008. 

(91/761120)

Societatea Comercială
CC SPECTRUM DESIGN - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

INCHEIAT ASTAZI 25.08.2008 
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
COMERCIALE CC SPECTRUM DESIGN

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

Noi: 
-PANAITE COSTICĂ, domiciliat în Galați, STRADA

INGINER ANGHEL SALIGNY, NUMĂR 157, BLOC I4A,
APARTAMENT 7, născut la data de 31.10.1973, în
municipiul Galați, județ Galați, cod numeric personal
1731031170322, 

-COZMA CĂTĂLIN, domiciliat în Galați, STRADA
PODUL ÎNALT, NUMĂR 2, BLOC U14A, SCARA 2,
APARTAMENT 17, născut la data de 12.05.1982, în
municipiul Galați, județ Galați, cod numeric personal
1820512170081, 

asociați ai societății comerciale CC SPECTRUM
DESIGN SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, cu
sediul în Galați, STRADA INGINER ANGHEL SALIGNY,
NUMĂR 157, BLOC I4A, SCARA 5, APARTAMENT 76, și
înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul
J17/209/2007, am hotărât modificarea actului constitutiv
astfel: 

Art. 1 Eu, COZMA CĂTĂLIN, declar că m-am retras din
societate începând cu data de 25.08.2008. Am primit
echivalentul capitalului social în sumă de 250 lei de la
asociatul PANAITE COSTICĂ, căruia i-am cesionat
părțile mele sociale, conform contractului de cesiune. În
acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și înțeleg
să nu mai am nici un fel de pretenții față de PANAITE
COSTICĂ și de societate indiferent de situațiile ce se vor
ivi. 

Art.2 Eu, PANAITE COSTICĂ, declar că sunt de acord
cu retragerea din societate a asociatului COZMA
CĂTĂLIN, căruia i-am restituit toate drepturile ce i se
cuvin, respectiv echivalentul capitalului social în sumă de
250 lei. 

Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
această societate cu răspundere limitată cu asociat unic. 

Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
500 lei, divizat în 50 părți sociale egale a 10 lei fiecare. 
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Aportul asociatului unic la capitalul social: 
PANAITE COSTICĂ -500 lei 
50 părți sociale 
Art.4 Se eliberează din funcția de administrator

COZMA CĂTĂLIN. 
Art.5 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în

conformitate cu prevederile articolul 14 alineat (1) și
articolul 229 din Legea numărul 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare. 

Art.6 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
se întocmește un nou act constitutiv. 

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv al societății comerciale CC SPECTRUM
DESIGN SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ. 

Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
25.08.2008 în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul:
5004/25.08.2008, din care un exemplar pentru părți și un
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați. 

(92/761121) 

Societatea Comercială
CC SPECTRUM DESIGN - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale CC
SPECTRUM DESIGN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
GALAȚI, județ Galați, Str. ING. ANGHEL SALIGNY,
nr.157, bloc I4A, scara 5, ap.76, înregistrată sub nr.
J17/209/2007, cod unic de înregistrare 21032102, care a
fost înregistrat sub nr.41887 din 26.08.2008. 

(93/761122)

Societatea Comercială
AUTOVENTURA - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

INCHEIAT ASTAZI, 20.08.2008 
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII 

AUTOVENTURA S.R.L. 

LEOPA MARIAN VALENTIN, născut la data de
18.03.1974, în Mun. Galați, Jud. Galați, CNP
174031817044, domiciliat în Com. Sendreni, Serbeștii
Vechi, jud. Galați, identificat cu CI seria GL nr. 202001,
eliberată de Pol. Galați la data de 16.04.2002, asociat
unic al societății comerciale AUTOVENTURA S.R.L. cu

sediul în Galați, str. Fagului, nr. 6, bl. 11B, ap. 38, jud.
Galați, înregistrată în registrul comerțului sub nr.
J17/2082/2004, am hotărât modificarea actului constitutiv
astfel: 

Art.1 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
conformitate cu prevederile art. 14 al.(1) și art. 229 din
Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare. 

Art.2 Începând cu data de 20.08.2008, în societatea
AUTOVENTURA S.R.L. aderă ca asociat unic
TEODORESCU TANIA-MIHAELA, născută la data de
20.05.1972, în Mun. Galați, Jud. Galați, CNP
2720520170317, domiciliată în Mun. Galați, str. Fagului,
nr, 6, bl. 11B, sc. 2, et. 4, ap. 38 jud. Galați, identificată cu
CI seria GL nr. 473930, eliberată de SPCLEP Galați la
data de 06.11.2006, de cetățenie română. 

TEODORESCU TANIA-MIHAELA primește prin
cesiune 40 părți sociale în suma de 400 lei de la LEOPA
MARIAN VALENTIN conform contractului de cesiune. 

LEOPA MARIAN VALENTIN se retrage din societate,
nu are pretenții la beneficii și în acest fel s-a desocotit
definitiv cu societatea. 

Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său la
capitalul social creanțele active și pasive ale societății. 

Art.3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
400 de lei și este împărțit în 40 părți sociale în valoare de
10 lei fiecare. 

Aportul asociatului unic la constituirea capitalului este
următorul: 

TEODORESCU TANIA-MIHAELA -400 de lei- 40 părți
sociale-100%. 

Art 4 Se eliberează din funcția de administrator LEOPA
MARIAN VALENTIN și se numește în funcția de
administrator TEODORESCU TANIA-MIHAELA, născută
la data de 20.05.1972, în Mun. Galați, Jud. Galați, CNP
2720520170317, domiciliată în Mun. Galați, str. Fagului,
nr. 6, bl. 11B, sc. 2, et. 4, ap. 38 jud. Galați, identificată cu
CI seria GL nr. 473930, eliberată de SPCLEP Galați la
data de 06.11.2006, de cetățenie română. 

Art. 5 Se suplimentează obiectul de activitate al
societății cu următoarele coduri CAEN: 2511 Fabricarea
de construcții metalice și părți componente ale structurilor
metalice, 4110Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor, 4312 Lucrări de
pregătire a terenului, 4313 Lucrări de foraj și sondaj
pentru construcții. 

Art. 6 Se modifică obiectul principal de activitate al
societății, care va fi: 

Domeniul principal de activitate: 494 Transporturi
rutiere de mărfuri și servicii de mutare și activitatea
principală 4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 

Art.7 LEOPA MARIAN VALENTIN și TEODORESCU
TANIA-MIHAELA au achiesat la clauzele din actul
constitutiv și prezentul act adițional. 

Art.8 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
se întocmește un nou act constitutiv. 
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Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv al societății comerciale AUTOVENTURA SRL. 

(94/761123)

Societatea Comercială
AUTOVENTURA - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
AUTOVENTURA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,
județ Galați, Str. FAGULUI, nr.6, bloc 11B, ap.38,
înregistrată sub nr. J17/2082/2004, cod unic de
înregistrare 17079174, care a fost înregistrat sub
nr.41890 din 26.08.2008. 

(95/761124)

Societatea Comercială
MCM CONSTRUCT 2008 - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

INCHEIAT ASTAZI 25.08.2008 
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII 

INFO LOODING COMPUTER 
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

Noi: 
-MEDELEANU CRISTIAN-MARIAN, domiciliat în

TECUCI, STRADA 1 MAI, NUMĂRUL 46, JUDEȚUL
GALAȚI 

-BÎRZU CRISTINEL, domiciliat în BUCIUMENI,
JUDEȚUL GALAȚI,

asociați ai societății comerciale INFO LOODING
COMPUTER SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ,
cu sediul în TECUCI, STRADA 1 MAI, NUMĂRUL 46,
JUDEȚUL GALAȚI, și înmatriculată la Registrul
Comerțului cu numărul J17/2173/2005, am hotărât
modificarea actului constitutiv astfel 

Articolul 1 Eu, BÎRZU CRISTINEL, declar că m-am
retras din societate începând cu data 25.08.2008. Am
primit echivalentul capitalului social în sumă de 100 lei de
la asociatul MEDELEANU CRISTIAN-MARIAN, căruia
i-am cesionat părțile mele sociale, confom contractului de
cesiune. 

În acest fel m-am descotit definitiv cu societatea și
înțeleg să nu mai am nici un fel de pretenții față de
MEDELEANU CRISTIAN-MARIAN și de societate
indiferent de situațiile ce se vor ivi. 

Articolul 2 Eu, MEDELEANU CRISTIAN-MARIAN,
declar că sunt de acord cu retragerea din societate a

asociatului BÎRZU CRISINEL, căruia i -am restituit
echivalentul capitalului social în sumă de 100 lei. 

Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
această societate cu răspundere limitată cu asociat unic. 

Articolul 3 Capitalul social rămâne neschimbat,
respectiv 200 lei, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei
fiecare. 

Aportul asociatului unic la capitalul social: 
MEDELEANU CRISTIAN-MARIAN - 200 lei - 20 părți

sociale 
Articolul 4 Societatea va funcționa cu asociat unic, în

baza statutului, conform art. 14 alin. (1) și art. 229 din
Legea nr. 31/1990 republicată cu modificări le și
completările ulterioare. 

Articolul 5 Atribuțiile adunării generale a asociaților vor
fi preluate de asociatul unic. Se eliberează din funcția de
administrator BÎRZU CRISTINEL. 

Articolul 6 Societatea își schimbă denumirea în MCM
CONSTRUCT 2008 SOCIETATE CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ. 

Articolul 7 Societatea își completează obiectul de
activitate cu: 

4120 -Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale 

4211 - Lucrări de construcție a drumurilor și
autostrăzilor 

4213 - Costrucția de poduri și tuneluri 
4291 - Construcții hidrotehnice 
4299 - Lucrări de construcție 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. 
Articolul 8 Se anulează vechiul act constitutiv al

societății și se întocmește un nou act constitutiv. 
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul

constitutiv ale societății INFO LOODING COMPUTER
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 

Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Galați, astăzi 15.08.2008, în 2 exemplare, la
cererea și pe răspunderea solicitatului, potrivit cererii de
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servicii numărul 10724/25.08.2008, din care un exemplar
pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de
asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați. 

(96/761125) 

Societatea Comercială
MCM CONSTRUCT 2008 - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MCM CONSTRUCT 2008 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
TECUCI, județ Galați, Str. 1 MAI, nr.46, înregistrată sub
nr. J17/2173/2005, cod unic de înregistrare 18177324,
care a fost înregistrat sub nr.41923 din 26.08.2008. 

(97/761126)

Societatea Comercială
HAPPIDEA IMPEX - S.R.L. 

ACT ADIȚIONAL 

INCHEIAT AZI 25.08.2008 
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII

COMERCIALE HAPPIDEA IMPEX SRL 

Eu, TOFAN CARMEN - CATERINA, domiciliată în
GALATI, STR.MACEDONA, NR.7, BL.A9, AP. 14, asociat
unic al societății comerciale HAPPIDEA IMPEX SRL, cu

sediul în GALAȚI, STR.VASILE LUPU, NR.43, și
înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
J17/1316/2004 am hotărât modificarea actului constitutiv
astfel: 

Art.1 Sediul societăți i  se schimbă în GALAȚI,
STR.TECUCI, NR.4, BL.V5, SC.1, ET.3, AP.12, CARTIER
PIAȚA CENTRALĂ 

Art.2 Se anulează vechiul act constitutiv al societății și
se întocmește un nou act constitutiv. 

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv al societății comerciale HAPPIDEA IMPEX
SRL. 

(98/761127) 

Societatea Comercială
HAPPIDEA IMPEX - S.R.L. 

NOTIFICARE 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
HAPPIDEA IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
GALAȚI, județ Galati, Str. TECUCI, nr.4, bloc V5, scara 1,
etaj 3, ap. 12, înregistrată sub nr. J17/1316/2004, cod
unic de înregistrare 16704240, care a fost înregistrat sub
nr.41942 din 26.08.2008. 

(99/761128)
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