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PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
Societatea GENUS PROMO - S.R.L.
DECIZIA NR. 2/24.05.2016
Subsemnații, NICOLAE FLORICA-AURORA,
domiciliată în București, str. Ruse Dumitru nr. 22, sectorul
5, identificată cu CI seria RD nr. 622484/SPCEP S5
biroul nr. 2/23.06.2009, CNP 2730113280809, și
NICOLAE CĂTĂLIN-VIOREL, domiciliat în mun.
Caracal, județul Olt, Aleea Stejarilor nr. 2, bl. 14, sc. 1, et.
2, ap. 10, identificat cu CI seria OT nr. 553766/SPCLEP
Caracal la 19.04.2012, CNP 1880425280857,
în calitate de asociați, reprezentând 100% capitalul
social, ne-am întrunit la sediul societății în cadrul adunării
generale extraordinare convocate ca urmare a intenției
asociatului NICOLAE FLORICA-AURORA de a ieși din
societate, prin cesionarea celor 20 părți sociale deținute
în total, către asociatul NICOLAE CĂTĂLIN-VIOREL,
care a acceptat oferta de cesionare, manifestându-și
dorința de a achiziționa cele 20 părți sociale.
Pentru îndeplinirea hotărârii se va semna un contract
de cesiune sub semnătură privată.
După semnarea contractului de cesiune NICOLAE
CĂTĂLIN-VIOREL, în calitate de asociat unic,
reprezentând 100% capitalul social al societății, a decis
următoarele:
1. Se semnează un act constitutiv sub semnătură
privată, specific unei societăți cu asociat unic.
2. Prevederile articolului referitor la capitalul social vor
fi formulate astfel:
„Capitalul social al societății subscris și vărsat integral
în numerar este de 300 lei, format din 30 părți sociale,
indivizibile și nominative, de valoare egală fiecare și

anume 10 lei și aparține în totalitate asociatului unic.
Părțile sociale sunt indivizibile și nominative. În calitate
de asociat unic, NICOLAE CĂTĂLIN-VIOREL va
participa la profit și pierderi în procent de 100%.”
(1/4.474.535)
Societatea HOTPOINT NETWORK - S.R.L.
DECIZIA NR. 4/20.05.2016
a asociatului unic al Societății HOTPOINT
NETWORK - S.R.L.
Subscrisa,
CHANDLER MEDIA - S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul social în București, str. Al. Seegheevici
Puskin nr. 22A, etaj 1, camera 13, Biroul nr. 3, sectorul 1,
înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr.
J40/5876/2010, CUI 27037311, reprezentată de dna
Enciu Sandra - administrator,
în calitate de asociat unic, reprezentând 100%
capitalul social al Societății HOTPOINT NETWORK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București,
sectorul 1, Șos. București-Ploiești nr. 2B, Parter, camera
1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr.
J40/6246/2011, CUI 28520461 („Societatea”),
în prezența invitaților dl SEBEȘANU CONSTANTIN,
cetățean român, născut la data de 09.07.1966 în
București, sectorul 1, fiul lui Virgil și Elena, domiciliat în
București, sectorul 1, Int. General Grigore Cantilli nr. 4,
ap. 1, identificat cu carte de identitate seria RR nr.
371337, eliberată de către SPCEP 51 biroul nr. 1 la data
de 25.01.2006, CNP 1660709410013, și a dnei IONIȚĂ
VIORICA, cetățean român, născută la data de
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09.08.1973 în jud. Călărași, Mun. Oltenița, fiica lui Ion și
Frusina, domiciliată în București, sectorul 6, Str.
Răsăritului nr. 4, bl. 116, sc. 1, et. 9, ap. 38, identificată cu
carte de identitate seria RX nr. 583870, eliberată de către
SPCEP sectorul 6 la data de 29.09.2014, CNP
,
în conformitate cu actul constitutiv al Societății și cu
ale dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată,
a decis următoarele:
1. Cooptarea unor noi asociați în persoana dlui
SEBEȘANU CONSTANTIN și a dnei IONIȚĂ VIORICA,
identificați potrivit celor de mai sus.
2. Aducerea unui aport în numerar la capitalul social al
Societății, de către noii asociați, în valoare de 50 de lei,
respectiv dl Sebeșanu Constantin, care varsă suma de
40 lei în contul Societății, și dna IONIȚĂ VIORICA, care
varsă suma de 10 lei în contul Societății.
3. Majorarea capitalului social al Societății cu
contribuția în numerar a noilor asociați cooptați, de la 200
lei la 250 lei prin mărirea numărului de părți sociale,
respectiv de la 20 de părți sociale la 25 de părți sociale,
fiecare parte socială având o valoare nominală de 10 lei.
Ca urmare a prezentei majorări capitalul social total
subscris și vărsat al Societății va fi de 250 de lei, aport în
numerar, împărțit în 25 de părți sociale, cu o valoare
nominală de 10 lei fiecare, structura capitalului social al
Societății fiind următoarea:
CHANDLER MEDIA - S.R.L. - aport total în numerar
200 de lei; număr de părți sociale 20; cota de participare
la beneficiile și pierderile Societății 80%;
SEBEȘANU CONSTANTIN, aport total în numerar 40
de lei; număr de părți sociale 4, cota de participare la
beneficiile și pierderile Societății 16%;
IONIȚĂ VIORICA - aport total în numerar 10 de lei;
număr de părți sociale 1; cota de participare la beneficiile
și pierderile Societății 4%.
4. Ca urmare a majorării capitalului social al Societății
prin cooptarea noilor asociați, Adunarea generală a
asociaților este organul suprem de conducere a
Societății, cu respectarea dispozițiilor actului constitutiv
al Societății și ale Legii societăților nr. 31/1990. Adunarea
generală a asociaților va decide în orice problemă numai
cu unanimitatea părților sociale și asociaților.
5. Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă din
funcția de Administrator al societății, dna ENCIU
SANDRA, și se numește dna IONIȚĂ VIORICA,
identificată potrivit celor de mai sus.
6. Durata mandatului noului administrator este
nedeterminată, având puteri de reprezentare limitate,
conform actului constitutiv și normelor legale în vigoare.
7. Extinderea obiectelor secundare de activitate ale
Societății cu următoarele coduri CAEN:
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și
de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale
căminelor pentru persoanele aflate în incapacitate de a
se îngriji singure.
8. Față de modificările aduse prin prezenta decizie,
actul constitutiv al Societății se va actualiza în
consecință.
Drept pentru care am semnat prezenta hotărâre
astăzi, 20.05.2016, în 4 (patru) exemplare.
(2/4.474.560)
Societatea KEPI MEDIA - S.R.L.
HOTĂRÂRE
a asociaților Societății KEPI MEDIA - S.R.L.
ȘERBĂNESCU IOANA, cetățean român, născută la
data de 27.05.1960, în Mun. București, domiciliată în
București, str. Aleea Stănilă nr. 2, bl. H12, sc. 2, ap. 4,
parter, sectorul 3, legitimată cu CI, seria RX nr. 877733,
eliberată de SPCEP S la data de 23.03.2016, CNP
, și
ȘERBĂNESCU MIHNEA VLAD, cetățean român,
născut la data de 13.05.1987, în mun. București,
domiciliat în București, Calea Plevnei nr. 145B, bl. 3, et.
9, ap. 98, sectorul 6, legitimat cu CI seria RT nr. 777576,
eliberată de SPCEP sectorul 6 la data de 01.06.2011,
CNP
în calitate de asociați ai Societății KEPI MEDIA S.R.L., în conformitate cu actul constitutiv al societății și
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, au hotărât
următoarele:
1. Completarea obiectului secundar de activitate cu
codul CAEN: 9329 Alte activități recreative și distractive
n.c.a.
2. Rescrierea Actului Constitutiv al societății cu
modificările la data de 17.05.2016.
Redactată astăzi, 17.05.2016, în 4 exemplare.
(3/4.474.564)
Societatea md SENS CONSULTING - 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 md
SENS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București,
sectorul 4, str. Alexandru Obregia nr. 33, bloc O3, scara
3, etaj 5, ap. 104, înregistrată sub nr. J40/7460/2004, cod
unic de înregistrare 16405930, care a fost înregistrată
sub nr. 230194 din 24.05.2016.
(4/4.474.586)

