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4 rezultate

1) Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2496 din 04.07.2011 - publicații ale agenților
economici

Nr Pub. 2496 Data Publicarii 04/07/2011

Firma: ********* CUI: ********

Monitorul Oficial - CUI ******* 2018-10-30 12:47:01

Societatea Comercială **********., Pitești, județul Argeș
HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 14.06.2011 a adunării generale a asociaților
S.C.********** Adunarea generală a asociaților în prezența: dnei ********, de
cetățenie română, născută la data de 22.01.1967 în Mozaceni, jud. Argeș, CNP *********, identificată 
cu C.I. seria ** nr. *********, eliberată de Pol. Pitești, la data de 2.02.2005, deținând unnumăr de 10 
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al societății a dlui *********, decetățenie română,
 născut la data de 23.10.1965 în Slobozia, jud. Argeș, domiciliat în municipiulPitești, str. 
***************, județ Argeș, C.N.P. ************, identificat cu CI seria ** nr. ********, eliberată de Pol. 
Pitești, la data de 2.02.2005, deținând unnumăr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul
 social al societății, legal și statutarconvocată, hotărăște:
Art. 1. Majorarea capitalului social cu suma de 299.774 lei, numerar, din contul 4551 "sume
datorate asociaților", conform raportului de expertiză contabilă (fiecare asociat majorează cu suma
de 149.887 lei). Micșorarea valorii părții sociale de la 11,30 lei la 10 lei.
După majorare, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 300.000 lei, fiind împărțit
într-un număr de 30.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.
Capitalul social este deținut de către asociați astfel:
a. **********, aport la capitalul social 50 %, reprezentând un număr de 15000 părți sociale, cu o
valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 150.000 lei, participare la profit 50 %
și participare la pierderi 50 %;
b. *********, aport la capital 50 %, reprezentând un număr de 15000 părți sociale, cu o valoare
nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 150.000 lei, participare la profit 50 % și
participare la pierderi 50 %;
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.
Societatea Comercială ************., Pitești, județul Argeș
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș 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 ************., cusediul în 
municipiul Pitești, județ Argeș, str. **************, înregistrată sub nr.***********, cod unic de 
înregistrare **********, care a fost înregistrat sub nr. 27496 din 21.06.2011.Societatea Comercială 
**************., Pitești, județul Argeș
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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2) Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1723 din 24.03.2009 - publicații ale agenților
economici

Nr Pub. 1723 Data Publicarii 24/03/2009

3) Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2933 din 09.09.2005 - publicații ale agenților
economici

Nr Pub. 2933 Data Publicarii 09/09/2005

4) Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1986 din 20.06.2005 - publicații ale agenților
economici

Nr Pub. 1986 Data Publicarii 20/06/2005

Firma: ********* CUI: *********

depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale **********., cusediul în 
municipiul Pitești, județ Argeș, str. **************, înregistrată sub nr.**********, cod unic de 
înregistrare *************, care a fost înregistrat sub nr. 27496 din 21.06.2011.

Societatea Comercială ***********.
HOTĂRÂREA NR. 1/02.03.2009
Subsemnații *************** în calitate de asociați, am hotărât remandatareaadministratorilor pe o 
perioadă nelimitată.

Societatea Comercială ***********., Pitești, județul Argeș
ACT ADIȚIONAL
Subsemnații ***************, în calitate de asociați, am hotărât extinderea obiectuluide activitate.
Modificarea pe cale de consecință a statutului societății, astfel, anexa se completează cu: 8041 -
școli de conducere (pilotaj).
Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul societății și va urma procedura legală
privind publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
Redactat în 6 exemplare de către Biroul de asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Argeș.

Societatea Comercială *************., Pitești, județul Argeș
ACT ADIȚIONAL la statutul Societății Comerciale
*************., cu sediul în Pitești, *****************, județul Argeș,înmatriculată cu nr. ************, 
capital social 2.260.000 lei, cod unic de înregistrare R 8851720Subsemnații *************, în calitate 
de asociați, am hotărât stabilirea mandatuluiadministratorilor, radierea punctului de lucru din 
Pitești, piața Găvana, mesele nr. 16-18, județulArgeș, și completarea datelor personale.
Modificarea, pe cale de consecință, a statutului societății, astfel: art. 1: "*********, domiciliatăîn 
Pitești, str. *************, județul Argeș, posesoare a C.I. seria **nr. *********, eliberată de Poliția 
Pitești la data de 2.02.2005, și ***********, domiciliat în Pitești, str.
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Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara
sau a subscrie produse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui
angajament de orice natura si nici nu reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri
asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si
Conditiilor site-ului www.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:
- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de
oportunitate, de afacere sau a unor economii anticipate;
- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;
- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea
site-ului www.risco.ro si a rapoartelor oferite.
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*************, județul Argeș, posesoare a C.I. seria ** nr. ********** eliberată de Poliția Pitești la data 
de 2.02.2005", art. 13 se completează cu: "Societatea esteadministrată și reprezentată cu puteri 
depline de către *************** cu un mandatde 4 ani".
Prezentul act adițional face parte integrantă din statutul societății și va urma procedura legală
privind publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
Redactat în 6 exemplare la Biroul de asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Argeș.
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