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Societatea AMMA PRINT - S.R.L. 

HOTĂRÂREA NR. 3

din 11 august 2017 

a AGA S.C. AMMA PRINT - S.R.L., cu sediul 

în București, Str. Industriilor nr. 2S, sectorul 3,

capital social: 2.000.000 lei, 

CUI RO 12709554/24.02.2000, nr. de înreg. 

în Reg. com.: J40/1574/2000

La ședința AGA a societății care s-a desfășurat la

sediul social, azi, 11 august 2017 și pentru ținerea căreia

asociații au renunțat la îndeplinirea formalităților de

convocare, au fost prezenți:

1. VOLINTIRU MIHAIL, cetățean român, fiul lui

Dumitru și Ortenzia, născut la 03.01.1972 în București,

sex masculin, căsătorit, domiciliat în București, 

posesor al C.I. seria                    emisă de SPCEP

sectorul 6 la data de 4.02.2014, CNP  și

care deține un număr de 3.400 părți sociale în valoare

totală de 1.700.000 RON, reprezentând o cotă de

participare la capitalul social de 85% și la beneficii și

pierderi de 85%;

2. VOLINTIRU ANA-MARIA, cetățean român, fiica lui

Ion și Mariana, născută la 04.09.1975, în București, sex

feminin, căsătorită, domicil iată în București, 

                                        , posesoare a C.I.

                             eliberată de Secția 4 Poliție la data

de 06.10.2004, CNP , și care deține un

număr de 200 părți sociale în valoare totală de 100.000

RON, reprezentând o cotă de participare la capitalul

social de 5% și la beneficii și pierderi de 5%;

3. MOTOC RĂDIȚA, cetățean român, fiica lui Vasile și

Ortenzia, născută la data de 26.09.1968 în București,

domiciliată în  

220, sectorul 6, identificată cu C.I. seria  

emisă de Secția 21 la data de 21.02.2003, CNP

, și care deține un număr de 400 părți

sociale în valoare totală de 200.000 RON, reprezentând

o cotă de participare la capitalul social de 10% și la

beneficii și pierderi de 10%.

Cu unanimitate, asociații decid:

1. Se aprobă introducerea în obiectul de activitate a

societății a unor domenii secundare de activitate așa cum

sunt definite de codul CAEN

Art. 5 din Actul constitutiv se completează cu:

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor

industriale.

5. Actul constitutiv în forma actualizată va fi depus la

Registrul Comerțului București prin grija administratorului

societății.

(90/4.956.458)

Societatea CONSAR SOFTWARE - S.R.L. 

DECIZIA NR. 1/10.08.2017

a asociatului unic 

al S.C. CONSAR SOFTWARE - S.R.L.

Luată astăzi, data semnării prezentului act, la sediul

societății:

FLUERAȘU DANIEL MIHAIL, cetățean român, născut

la data de 11.11.1978, în mun. Câmpina, jud. Prahova,

identificat cu                                              , eliberată de SPCEP

S5, la data de 07.03.2012, CNP , cu

domiciliul în mun. București,  

                                                                    în calitate de asociat

unic și administrator al S.C. CONSAR SOFTWARE -

S.R.L., J40/9812/2016, CUI 36333669,

am hotărât menționarea în Registrul Comerțului a

modificării Actului Constitutiv al societății cu următoarele:

Art. 1 Schimbarea adresei sediului social al societății

de la adresa din București, sectorul 3, Bulevardul Unirii

nr. 45, bl. E3, sc. 4, et. 8, ap. 141, la adresa din București,

sect. 5, Șos. Alexandriei nr. 94, bl. PC11, sc. A, et. 10, ap.

47, camera 1.

(91/4.956.462)

Societatea DEGI TITAN - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al societății Comerciale

DEGI TITAN - S.R.L., cu sediul în București Sectorul 2,

Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, birou nr. 45, etaj 3,

înregistrată sub nr. J40/8102/2005, identificator unic la

nivel european ROONRC.J40/8102/2005, cod unic de

înregistrare 17545630, care a fost înregistrat sub nr.

609443 din 16.08.2017.

(92/4.956.509)

Societatea CORPUS IURIS CARPATHIA - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204

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

modificările și completările ulterioare, depunerea textului

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale

CORPUS IURIS CARPATHIA - S.R.L., cu sediul în

București, sectorul 2, Strada Baicului nr. 82, pavilion

tehnico-administrativ, camera A34, etaj, 3, înregistrată
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