
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT  

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Romarta S.A.  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.210373/2019, raportul nr.213595/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu  şi raportul de avizare nr.214328/2019 întocmit de Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. Romarta S.A.; 
          În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
          În temeiul art.129 alin.2 lit. c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit g, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005 încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. Romarta S.A., ce are ca obiect terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 31,25 mp, situat în 
str.Unirii, bl.24ABC, cu destinaţia de scări acces, pe o perioadă de 5 ani, respectiv 
până la 01.01.2025. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, în sensul înlocuirii 
părţii contractante-S.C. Romarta S.A., cu S.C. Neomagassin S.R.L. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional de     
modificare a contractului de concesiune nr.256/2005. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 şi nr.468/2007. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, S.C. Romarta 
S.A. şi S.C. Neomagassin S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                  PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 
            Mihail GENOIU           Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                              Se aprobă 
Direcţia Patrimoniu                                                                                                   PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                               Mihail Genoiu 
Nr. 210373/03.12.2019 

                                                                                
                                                                                                                                                                         

Referat de aprobare 
 

la Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei şi modificarea contractului  
de concesiune nr. 256/2005  încheiat între Municipiul Craiova şi  S.C. Romarta S.A. Bucureşti 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 s-a aprobat concesionarea 
către S.C. Valmetex S.A. Rîmnicu Vîlcea, Sucursala Craiova a terenului aparţinând domeniului public 

al Municipiului Craiova, în suprafaţă de 31,25 mp, în vederea realizării a două scări de acces către 
spaţiul comercial situat în str. Unirii, bl.24ABC- Craiova, proprietatea S.C. Valmetex S.A. Rîmnicu 

Vîlcea, Sucursala Craiova, hotărâre în baza căreia s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi S.C. Valmetex S.A. contractul de concesiune nr.256/2005 pentru o perioadă de 10 ani, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adiţional în condiţiile legii. 

 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 468/2007 s-a aprobat 
modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. 

Valmetex S.A. cu S.C. Romarta S.A. Bucureşti, urmare a fuziunii prin absorţie dintre cele două 

societăţi.  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 665/2014  şi   Actul  adiţional  

nr. 2/2015 s-a aprobat prelungirea duratei contractului de concesiune până la data de 01.01.2020, în 
conformitate cu  O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

 Prin cererea nr.185536/2019 S.C. Romarta S.A. solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr. 256/2005 pentru o perioadă de 10 ani, întrucât acesta urmează să expire la data de 01.01.2020 şi, în 

acelaşi timp, schimbarea părţii contractante din S.C. Romarta S.A. în S.C. Neomagassin S.R.L., urmare 
a transferului dreptului de proprietate asupra construcţie de la asociatul S.C. Romarta S.A. la S.C. 

Neomagassin S.R.L., prin constituirea ca aport în natură a imobilului-construcţie la capilalul social al  

societăţii Neomagassin S.R.L. 
  De asemenea, S.C. Neomagassin S.R.L., prin cererea nr.194644/2019 solicită preluarea 

contractului de concesiune mai sus  amintit. 

 Faţă de cele prezentate,  ţinând cont de  art.2 alin. (2) din contractul de concesiune nr.256/2005, 

precum şi de art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.a, art.139 alin. 1 şi alin 3 lit.g,  art. 306 alin. 3 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ „contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 
poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata 

însumată să nu depăşească 49 de ani”, coroborate cu art.41 din Legea 50/1991 republicată, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii „Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în 

caz de succesiune ori de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit” este 

necesar şi oportun promovarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.256/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Romarta S.A. pe o perioadă de 10 ani  

şi modificarea contractului de concesiune nr. 256/2005 în sensul înlocuirii părţii contractante – S.C. 
Romarta S.A. cu S.C. Neomagassin S.R.L. 

  
                                                                Director Executiv                                                   



MUNICIPIUL CRAOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                          Se aprobă 
Direcţia Patrimoniu                                                                               PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                          Mihail Genoiu 
Nr. 213595/06.12.2019 
 
                                                                                        

                                          
                                                                                                                                                                                                  

Raport  
privind prelungirea duratei şi modificarea contractului de concesiune nr.256/2005 

  încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Romarta S.A. Bucureşti 
 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. Valmetex S.A. a terenului aparţinănd domeniului public al 
Municipiului Craiova, în suprafaţă de 31,25 mp, în vederea realizării a două scări de 
acces către spaţiul comercial situat în str. Unirii, bl.24ABC- Craiova, proprietatea S.C. 
Valmetex S.A..  
 În baza acestei hotărâri s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Valmetex S.A. contractul de concesiune nr.256/2005 pentru o perioadă de 10 ani, 
cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional în condiţiile legii. 
 Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2007 
s-a aprobat modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, în sensul înlocuirii 
părţii contractante S.C. Valmetex S.A. cu S.C. Romarta S.A. Bucureşti, urmare a fuziunii 
prin absorţie dintre cele două societăţi, încheindu-se, în acest sens, între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti actul adiţional nr.1/2007. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.665/2014 şi Actul 
adiţional nr. 2/2015 s-a aprobat prelungirea duratei contractului de concesiune până la 
data de 01.01.2020, conform O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, în vigoare la acea dată.  
 Prin cererea nr.185536/2019 S.C. Romarta S.A. solicită prelungirea contractului 
de concesiune nr. 256/2005, întrucât acesta urmează să expire la data de 01.01.2020.  
 Având în vedere că durata totală a contractului de concesiune nr. 256/2005, 
incluzând şi prelungirea apobată prin H.C.L. nr. 665/2014 mai sus menţionată, este de 15 
ani, iar conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ contractul de 
concesiune se poate prelungi cu condiţia ca durata însumată a prelungirilor să nu 
depăşească 49 de ani, S.C. Romarta S.A. poate beneficia de prelungirea contractului de 
concesiune. 
 
 



 Prin aceeaşi cerere, sus-menţionată, S.C. Romarta S.A. solicită schimbarea părţii 
contractante din S.C. Romarta S.A. în S.C. Neomagassin S.R.L., urmare a transferului 
dreptului de proprietate asupra clădirii, iar S.C. Neomagassin S.R.L. solicită preluarea 
contractului de concesiune prin cererea nr. 194644/2019. 
 Rezoluţia nr. 7430/19.01.2018 a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului 
constată legalitatea Hotărârii adunării generale a acţionarilor nr. 1/21.12.2017 a societăţii 
Neomagassin S.R.L. prin care se aprobă ca asociatul Romarta S.A  să constituie ca aport 
în natură la majorarea capitalului social al S.C. Neomagassin S.R.L. cu imobilul situat în 
str. Calea Unirii, bl. 24ABC. Astfel, urmare a constituirii aportului,  S.C. Neomagassin 
S.R.L. a devenit proprietara imobilului – construcţie, preluând şi toate drepturile 
accesorii.  
 Cedarea contractului de concesiune menţionat în prezentul raport este permisă atât 
de dispoziţiile contractuale, cât şi de cele ale Legii nr.50/1991 republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care la art. 41 prevede transmiterea 
dreptului de concesiune asupra terenului în cazul succesiunii sau înstrăinării construcţiei 
către noul proprietar. 
 Precizăm, de asemenea, că S.C. Romarta S.A. Bucureşti a achitat la zi redevenţa 
pentru acest contract, iar S.C. Neomagassin S.R.L. nu figurează cu debite restante 
privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local aşa cum rezultă din 
Certificatul de Atestare Fiscală nr.651793/2019, anexat în copie. 
 Terenul în suprafaţă de 31,25 mp ce face obiectul acestui contract de concesiune,  
aparţine domeniului public al Municipiului Craiova conform  Hotărârii Consiliului Local  
al Municipiului Craiova nr.578/2014. 
 Faţă de cele mai sus menţionate şi potrivit art.2 alin. (2) din contractul de 
concesiune nr.256/2005 „contractul de concesiune se prelungeşte cu acordul părţilor, în 
condiţiile legii, prin act adiţional”, precum şi a art. 306 alin. 3 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ „contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 
poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia 
ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani”, ţinând cont de art.41 din Legea 50/1991 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii „Dreptul de 
concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a 
construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit”, precum şi art. 9 alin 4 din 
contractul de concesiune, coroborate cu art. 108,  art.129 alin. 2 lit.c, alin.6 lit.a, art.139 
alin. 1 şi alin 3 lit.g  din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  propunem spre  
analiză şi aprobare următoarele: 
      - prelungirea cu o perioadă de 5 ani respectiv până la 01.01.2025 a duratei 
contractului de concesiune nr.256/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. 
Romarta S.A., ce are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 31,25 mp, situat în str. Unirii, bl.24 ABC, cu destinaţia de scări 
acces; 
 
 



 
  - modificarea contractului de concesiune nr. 256/2005 încheiat între Municipiul 
Craiova şi S.C. Romarta S.A în sensul înlocuirii părţii contractante – S.C. Romarta S.A. 
cu S.C. Neomagassin S.R.L; 
   -  modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 96/2004 şi nr. 468/2007; 
    - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr.256/2005. 
 

 

 

               Director Executiv                                                     Pt. Şef Serviciu 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                  Victor Costache 
 
 
 
 
                 
 
                                                                                       
                                 Întocmit 
                                                                                                                        insp. Mihaela Stroe 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 214328/09.12.2019 
 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 

− Referatul de aprobare nr.210373/03.12.2019; 

− Raportul nr.213595/06.12.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 

Agenti Economici, 

− Contract de concesiune nr.256/2005; 
  -    Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 -  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 

 
 

 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

propunerea privind supunerea, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Craiova : 

      - prelungirea cu o perioadă de 10 ani respectiv până la 01.01.2030 a duratei contractului de 

concesiune nr.256/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Romarta S.A., ce are ca 

obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 31,25 mp, 

situat în str. Unirii, bl.24 ABC, cu destinaţia de scări acces. 

  - modificarea contractului de concesiune nr. 256/2005 încheiat între Municipiul Craiova şi 

S.C. Romarta S.A în sensul înlocuirii părţii contractante – S.C. Romarta S.A. cu S.C. 

Neomagassin S.R.L; 
  - modificarea în mod corespunzăror a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 96/2004 şi nr. 468/2007; 

      - împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   modificare 

a contractului de concesiune nr.256/2005. 

 

 

 
           Director Executiv,            Întocmit, 



PREŞ£DI 

,,p 	 J 

DINTĂ , 

TL LOCAL A 	"TNIC1 	ti^! 

HOTĂRÂREA NR. 96 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa ordinară  din data de 
26.08.2004; 

Având in vedere referatul nr.26309/2004 al Direc ţiei Urbanism prin care se 
propune concesionarea unui teren c ătre S.C. VALIYIETEX S.A. pentru realizare sc ări de acces; 

in conforrnitate cu prevederile Legii 50/1991 republicat ă, Legii nr.453/2001 
privind autorizarea execut ării construc ţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 1943/2001 al M.L.P.A.T. şi Leg,li nr.401 /2003 pentru 
modificarea şl completarea Leii nr.50/1991 privind autoriz_area executrii luer ărilor de construcţii; 

in temeiul art. 38 llt. f şi g, art. 125 ş i art.46 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprob ă." concesionarea c ătre S.C. "VALME1EX" S.A. a te2:•‹,nu1ui în 
suprafaţă  de 31,25 Mr), aparţinând domeniului public de interes local, în 
vederea reali7ării "scări de acces" către spaţiul comercial situat în tr. 
b1.24 ABC, Craiova. 

.Art.2. Durata concesiunii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire. 
Art.3. Valoarea concesiunii se va stabili prin expertiză  tehnică,. ce va t supus ă  

aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
. Art.4. Direc ţia Administraţie Publică  Locală, Direc ţia Urbanism şi Direc ţia 

Economico - Financiară  vor aduce la indeplinire prevederile .prezentei 
hotărâri. 

CONTRASEMNEAZ 

SECRETAR, 
Nieoleta 



Ec. Pctre GONGU 

PREŞEDINT 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 177 

Consiliul Local al Municipiului Craiova Intrunit in şedin ţa ordinară  din data de 
25.XI.2004; 

Având în vedere referatul nr.212344/2004 intocmit de Direc ţia Economico-
Financiară  prin care se propune 'insu şirea preţului negociat pentru terenul concesionat 
către S.C. "VALMETEX" S.A. Râmnicu Vâlcea — Sucursala Craiova, conform H.C.L. 
nr.96/2004; 

În temeiul art. 38 lit. d, f şi art. 46 din Legea 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprob' insu şirea pre ţului negociat pentru terenul concesionat c ătre S.C. 
"VALMETEX" S.A. Râmnicu Vâlcea — Sucursala Craiova în cunatwn de 
8.229.200 leiimp, pe o perioad ă  de 10 ani, pentm terenul in suprafa ţă  de 31,25 
mp, situat în str.Uniril, b1.24 ABC, Craiova. 

Art.2. Direc ţia Administraţie Publică  Locală, Direcţia Economico — Financiară  şi S.C. 
"VALMETEX" S.A. Râmnicu Vâlcea — Sucursala Craiova vor aduce la 
'indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

CONTRASEIVI AZĂ , 
SECRIE AR, 

Nicolcta M • ESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 234656 / 30.12.2004 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 256 / 01.01.2005 

Cap.I PAR 	ILE CONTRACTANTE 

intre Consiliul Local a1 MunicipiultU Craiova, cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza 
nr. 7, reprezentat prin d-1 Ec. Antonie Solomon, având func ţia de primar, in calitate de 
concedent pe de o parte şi 

SC „VALMETEX" SA RÎIVINICU VÎLCEA, SUCURSALA CRAIOVA, cu sediul 
social în Craiova, str. Romul, bl. T3, sc. B-T, jud. Dolj, posesoare a Certificatului de 
Inregistrare nr. J16/572/22.08.2001 emis de Oficiul Registrului Comer ţului — Tribunalul 
Dolj, având cod unic de inregistrare 14134231, reprezentat ă  prin director sucursa1ă  
Creţan Gheorghe, cu domiciliul in 

cod numeric personal 	 in 
calitate de concesionar, pe de altă  parte, in temeiul Legii nr. 219/1998 pnvmd regimul 
concesiunilor şi a Hota`rârilor Consiliului Local nr. 96/2004 şi 177/2004, s-a incheiat 
prezentul contract de concesiune. 

Cap.11 OB  I liCTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

Art.1  - (1) Obiectul contractului î1 constituie concesionarea c ătre SC „VALIVIEIEX" SA 
RLMNICU ViLCEA, SUCURSALA CRAIOVA a terenului în suprafaţă  de 31,25 mp, 
aparţinând domeniului public de interes local al municipiului, situat in Craiova, str. Unirii, 
bl. 24 ABC, pentru realizarea a dou ă  scări de acces către spaţiul comercial Magazinul 
Elegant aflat 'in proprietatea acestei societ ăţi. 

(2) Obiectivul concedentului îl constituie exploatarea eficace, in regim de 
continuitate, a terenului concesionat. 

(3) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urm ătoarele 
categorii de bunuri: 

a) bunuri de rettu-  — terenul, în suprafaţă  de 31,25 mp., situat in Craiova, str. Unirii, 
bl. 24 ABC, aferent scărilor de acces la spaţiu comercial — Magazin Elegant. 

b) buntui de preluare - bunurile care au apar ţinut concesionarului şi au fost utilizate 
de către acesta pe durata derul ării contractului de concesiune. 

Sever EtDoceleantraetelcontraetConeesiuneVALMETEX.doc — 12.052004 



CAp.III TERMENUL

Art.z. - (1) Durata concesiunii este de l0 ani, incepdnd cu data de 01.01.2005, pen6
Ia 01.01.2015 gi produce efecte incepdnd cu data semnirii lui de citre par,h.

(2) Prezenhrl contract de concesiune se prelungegte cu acordul pi4ilor, in condiliile
legii, prin act adifional, care va deveni anexi la prezentul confact.

Cap.IV REDEVENTA. GARAITTIA

Art.3. {1) Redeven{a totald" aferenti terenului concesionat, este de 257.162.400 lei,
firI TVA, conform H.C.L. nr.177/2004. Termemrl de recuperare este de 10 ani.

(2) Redeventpanuall,iniFals, este in sumd de75.7l6.24}bi qi se majoreazdarral,
pentru fiecare an de plati, cu rata ioflafei din anul anterior pe toati perioada contracttrlui.

(3) Redevenfa trimestrialS, in anul 20A5, este de 6.429.A60lei gi se va achita pAnS
cel mai tfrrnuin ultima zi lucr[toare din fiecare trimestru ajuns la scadenf6. Termenele de
plati sunt aceleaqi, pe toati perioada contractului de concesiune.

Pentru anii urrr6tori, redeven-tele trimestrials se vor determina in firncfie de valorile
anuale, stabilite conform art. 3(2).

^ (4) Pentru depagirea tennenelor de
YILCEA, SUCURSALA CRAIOVA VA
nonnative ?n vigoare la data pla,fii.

(5) Garanfia, in sumd de25.716.240 lei, datoratii de concesionar, la nivelul primului
an de plat[, se poate folosi de concedent in condifiile art. 34 din Legea2l9l1998 privind
regimul concesiunilor.

Cap.V PLATAREDEVENTEI $I A GARANTIEI

Art.4. (1) Plata redeventei gi a garanf;ei se face prin conturile: conhrl concedenhrlui
nr. RO95TREZ29L2E2A207XXX)O(, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova gi
conhrl concesionarului RO68RNCB2600000162700001, deschis la Banca ComercialS
Romdn6, Sucursala Dolj.

(2) Plata gmanEiei previzute la art. 3 (5), se va efectua in termen de maxim 90 zile
de la data perfectirii conhactului de concesiune, respectiv pen[ cel mai t6rziu la
31.03.2005, in acelaqi cont in care se vneaz6, redevenfa sau prin casieria Primiriei
Craiova.

Cap. VI DREPTURILE PARTILOR

. DREPTURILE CONCESIONARULUI
Art.s. (l) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul Si pe

rispunderea sa, terenul ce face obiectul prezenhrlui contract de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul sd solicite qi sd obfinn, de la autoritatea localS avizele

gi acordurile necesare bunei e4ploatiri a investif,ei, reahzate pe terenul concesionat.

sssM.doc- t2-05:txl4
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. DREPTURILE CONCEDENTULUI

Art.6. (1) Concedenhrl are drephrl si inspecteze bunul concesionat, s[ verifice
stadiul de realizare a investifiilor, precum gi modul in care este satisfrcut interesul public
prin realizarea obiechrlui concesiunii.

(Z)Laincetarea confactului de concesiune prin ajungere la termen, concedentul are
dreptul sa igi manifeste intenfia de a dobdndi bunurile de preluare qi de a solicita
concesionarului incheierea contractului de vfnzare-cumpdrare a acestora.

(3) Cu 3 (trei) hrni inainte de incheierea perioadei pentru care a fost incheiat
contractul, concedentul este obligat sd igi exercite dreptul de opliune, men{ionat la
articolul anterior, sub sancliunea decdderii din acest drept prin depiqirea termenului de
exprimare.

(4) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementar[ a
confactului de concesitrne din motive excepfionale,legate de interesul nalional sau local.

,-,-., (5) SA recupereze, de la SC ,,VALMETEX" SA ninmUCU Vfr-CEA,
SUCIJRSALA CRAIOVAb suma de 2.000.000 lei, care reprezinti plata expertului pentru
stabilirea valorii de circula$e a tererului, ce face obiectul prezentului contract de
concesiun€, fo maxim 3A zile de la data semnf,rii contrachrlui intre cele doui p@i,
respectiv penS.cel mai tfur'zrrr in data de 30.01.2005. Plata se poate efectua prin Casieria
Primiriei Municipiului Craiova.

CAp.VII OBLIGATIILE PARTILOR

- OBLIGATIILE CONCESIONARULUI

Art.?. (1) Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea terenului concesionat in
regim de continuitate, potrivit abiectivelor stabilite de concedent.

(2) Concesionarul este obligat si exploateze, in mod direct, terenul concesionat gi sd
pdsheze destinafia sa, a$a cum este prevlzut in Certificatul de urbanism nr. 966/2A$ gi
Autoriza$a de construcf;e nr. 29012,004.

{3) Concesionarul nu poate subconcesiona, total sau par,tial, terenul ce face obiectul
concesiunii, unei alte societ5fl sau terle persoane.

(4) Concesionarul este obligat sb pldteascd redeveqta la termenele previzute in
confract, in cuantumul comunicat de concedent qi sd transmitd acestuia xerocopiile
documentelor de plata.

(5) Concesionarul este obligat sI comunice concedentului orice modificme privind
demrmirea societllii, sediul societi$i, reprezentan$i acesteia qi domiciliul lor, precum gi
alte elemente care au apirut pe parcursul derulSrii contractului gi au legdturd cu acesta.

(6) Concesionarul este obligat s5 reahzezn investifiile conform prevederilor
certificahrlui de urbanism qi a autorizaSei de construire, cu respectarea termenelor de
execulie.
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(7) Concesionarul este obligat si respecte condi$ile impuse de natura bunurilor
privind siguran{a in exploatare qi protec$a mediului.

(8) La incetarea conffachrlui de concesiune, prin ajungere la termen, concesionarul
este obligat sd restifuie concedentului, in deplinl proprietate bunurile de retur, prevSzute
la art.l (3), lit.a, ?n mod graturt gi libere de orice sarcini.

(9) La incetarea confractului de concesiune, concesionarul este obligat si ?ncheie cu
concedentul un contract de vdnzare-cumplrare, avdnd ca obiect bunurile de preluare
pentru care concedentul qi-a manifestat intenfia de a le dob6ndi.

- OBLIGATTTLE CONCEDENTULUI

Art.8. (1) Concedenhrl se obligd sd nu modifice, in mod rrnilateral, contrachrl de
concesiune, in afari de cazurile prevdz;ttte expres de lege.

(2) Concedenhrl se obligfl si notifice concesionarului aparifia oric5ror imprejurdri,
de naturd si aducd atingere drepturilor concesionarului, care nu au puhlt fi previzute la
data incheierii prezenhrlui contract de concesiune.

cap.vrfi tNcnranen CONTRACTULU DE CONCESIUNE

Prezentul contract de concesiune tnceteazL inurmitoarele situatrii:
Art.g. (1) La expirarea duratei stabilite in contract, dacl par.tile nu convin, in scris,

prelungrrga acestuia in condiliile legii;
(2) Inainte de expirarea perioadei, in cazul in care interesul na$ona1 sau local o

impune, prin denunfarea unilateralS de c*tre concedent, cu plata unei despdgubiri juste qi
prealabile in smcina' concedentului'

(3) Inainte de expirareu p*rioud"i, in cazul disparifiei dintr-o eauzAde for!5 majori a
bunului concesionat, sau tn cazul imposibilitefi obiective a concesionarului de al
exploata" prin renunlare, fire phta unei despdgubiri.

(4) Cedarea concesiunii, citre terfi, se face numai cu aprobarea concedenhrlui, la
solicitarea motivati a concesionarului.

(5) in situalia in care se vor inregistra cereri de restituire a terenului,inbazalegu
t0/2001 sau a oriciror altor legr de restituire, Consiliul Local rra efectua toate
demersurile necesare ?n vederea reahzffii subrogirii persoanei ?ndrepta{ite in drepturile
Consiliului Local, care va prelua toate drepturile gi obligafiile rezultate din prezentul
conftact de concesiune.

Art.l0 (l) Concesiunea se retrage qi contrachrl se reziliaz6 in situafia in care
concesionarul nu a inceput execufia luc.ririlor la obiectivul de investife in termen
de I (un) an de la data perfectirii contractului de concesiune;

(2) In cazti retragerii (anulnrii) concesiunii, concesionarul nu are dreptul la
restituirea redevenfei achitate;

Art.ll. tn ca" de neplatd a3 rate trimestriale, consecutive, de citre concesionar,

::ffi::j::**j::3F 
de drept, firi somaf;e, punere in intarziere si cerere de
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chemare in judecatii (pact comisoriu grad IV), Primlria Craiova dispunind in acelagi timp
dezafectarea terenului ocupat de investifiile realizate Si aducerea acesfuia in starea
ini$all, pe cheltuiala exclusivi a SC ,,VALMETEX" SA nhnmCU VI[,CEA,
SUCURSAT A CRAIOVA" indiferent cine realizeaz5 opera$unea de dezafectare.

Cap.IX FORTA MAIORA

Art.12. Nici una dintre pdrflle semnatare ale prezentului contract de concesiune nu
va fi rispunzitoare penfu neexecutarea in termen gi /sau in mod
corespunzdtor, total sau parlial a oriclrei dintre obligafiile ce-i revin, in
baza prezentului contract, daci neexecutarea obligagiilor respective a fost
cauzatd de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului, ale
cirei consecinfe sunt de neinlEturat de citre partea ce-l invoc[ (r6zboi,
calamitSli naturale).

Art.l3. Partea care invocl forfa major5 va notifica celeilalte p5r,ti, at6t aparifa, cdt
gi incetarea evenimentului, kt termen de maxim 15 zile. Lipsa notific5rii
evenimenfirlui decade partea, care invoca forfa majorl, din drephrl de fi
exoneratl de risprmdere.

Cap.X" LITIGII

Art.l4. Litigiile aplrute intre Cansiliul Local al Municipiului Craiova gi SC
,,VALMETEX'' SA RIMMCU VTLCEA, SUCURSALA CRAIOVA. ?N
legaturd cu derularea prezenhrlui conftact de concesiune, se vor rezolva
pe cale amiabil5.

Art.15. in cazul in care litigrile nu vor putea fi rezolvate pe cale arniabild, acestea
vor fi de competen[ainstan{elorjudecdtoreqti din localitatea in care se afl5
sediul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Cap.XI DISPOfiTU FINALE

Art.l6. Prezenhrl contract de concesiune a fost incheiat in 3 (trei) exemplare
oTgrnale, diq care I (un) exemplar pentru SC ,,VALMETEX" SA
RIMMCU VILCEA, SUCURSALA CRAIOVA.

Urmdtoarele documente fac parte integranti din prezentul contract de concesiune:
Hotirdrea Consiliului Local nr. 96fZA04
Hotirdrea Consiliului Local nr. 17'l12004
Plan de situaf,e
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— Certificat de inregistrare a SC „VALMEIEX" SA RÎMNICU ViLCEA, 
SUCLTRSALA CRAIOVA 

— Raport de expertiză  
— Proces Verba1 de negociere nr. 212284/11.11.2004 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.468 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Intrunit 1n şedinţa ordinară  din data de 

27.09.2007; 
Având 1n vedere raportul nr.84791/2007 al Direc ţiei Economico — Financiare 

prin care se propune modificarea contrac -tului de concesiune nr.256/2005 Incheiat Intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. "VALMETEX" S.A. şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.403, 407, 
408, 409, 412/2007; 

Potrivit prevederilor Ordonan ţei de Urgenţă  a Guvernului nr.54/2006 privind 
regimul con-tractelor de concesiune aprobată  prin Legea nr.22/2007 şi Hotărârea 
Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
acesteia; 

in temeiul art. 36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123 şi art.45, alin. 3 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Craiova, 
1n suprafaţă  de 31,25 mp situat 1n str. Unirii, bloc 24 ABC, 1n sensul Inlocuirii 
părţii 1n contract S.C. "VALMETEX" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu S.C. 
"ROMARTA" S.A. Bucure şti. 

Art.2. Se Imputemice şte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adi ţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.256/2005. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004. 

Art.4. Serviciul Administraţie Publică  Locală, Direcţia Economico—Financiar ă  şi S.C. 
"ROMARTA" S.A. vor aduce la Indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 
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parte. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Economico Financiară  
Nr.322(3.1-,  3010. 2007 

ACT ADITIONAL Nr.1/2007 
la contractul de concesiune nr.256/2005 

incheiat cu SC "VALMETEX" SA -RÂMNICU VÂLCEA 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA cu sediul in 

Craiova,Str.A.I.Cuza , nr.7,reprezentat prin Primar-ec.Antonie Solomon în calitate de 
concedent pe de-o parte ş i 

SC "ROMARTA" SA BUCURE ŞTI , sucursala CRAIOVA cu sediul social in 
Str.Romul , bl.T3,sc.B-C,Craiova,Jud.DOLJ inregistrat ă  la Oficiul Registrului Comer ţului 

de pe lângă  Tribunalul Dolj sub nr.J16/1615/2007,având cod unic de inregistrare 22302719 
, reprezentat ă  legal prin Director sucursal ă  ec.Gabriela Andrei , in calitate de concesionar,  , 
pe de altă  parte; 

in conformitate cu Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2007 , 
s-a incheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune nr.256/2005 

Art.l.  
Se modific ă. Cap. I."PĂRTILE CONTRACTANTE" din contractul de concesiune 

nr.256/2005 în sensul inlocuirii SC"VALM:ETEX"SA RÂMNICU VÂLCEA , Sucursala 
Craiova cu SC"ROMARTA"SA BUCURE ŞTI — Sucursala Craiova. 

Art.2.  
Celelalte articole din contractul de concesiune nr.256/2005 r ămân neschimbate cu 

excep ţia celor in care se reg ă seşte denumirea SC"VALMETEX"SA RÂMNICU VÂLCEA 
-Sucursala Craiova care se 'inlocuie şte cu SC"ROMARTA"SA -BUCURE ŞTI -Sucursala 
Craiova. 

Art.3.  
Prezentul act adi ţional s-a 'intocmit in 2 (două) exemplare , câte unul pentru fiecare 

7-1f?-3/0/ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.665 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, incheiat intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i S.C. ROMARTA S.A. Bucure ş ti 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in şedinţa ordinară  din data de 18.12.2014; 

Având in vedere raportul nr.177818/2014 intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, incheiat intre 
Consiliul Local al Municipiului Craiova ş i S.C. ROMARTA S.A. Bucure şti ş i rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347, 348, 349, 350 ş i 351/2014; 

in conformitate cu prevederile art.7 alin. 3 din Ordonan ţa de Urgenţă  a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public
ă , modificată  şi completată, aprobată  prin Legea nr.22/2007; 

in temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a şi b, art.45 alin.3, art.61 alin.2, art.123 alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat ă, privind administraţia publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprobă 
 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005, incheiat intre 

Consii;u1 Local al Municipiului Craiova şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti, pe o perioadă  de 5 ani, respectiv de la 01.01.2015, până  la 0 1.01.2020.. Art.2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actul adi ţional de prelungire a contractului de concesiune prev ăzut la art.1 din prezenta hot ărâre. Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modific'ă  in mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 şi nr.468/2007. Art.4. 
Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administra

ţie Publică  Locală, Direc ţia Patrimoniu, Direc ţia Economico—Fin iară  şi S.C. ROMARTA S.A. Bucureşti vor aduce la indeplinire prevederile p e ntei hot ărâri. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.1411/  42. 04-  2015 

Act Adiţional nr.2/2015 
la contractul de concesiune nr. 256/2005 

intre 
MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, 

CIF 4417214, reprezentat prin Primar, in calitate de concedent pe de o parte şi 
S.C. ROMARTA S.A. cu sediul social in Bucure şti, Sector 2, B-dul. Pierre de 

Coubertin, nr.3-5, Office Bulding, Biroul 1B2, etj.1, inregistrat ă  la Registrul Comer ţului 
— de pe lângă  Tribunalul Bucure şti sub numărul J4016671/2001, cod unic de inregistrare 

R014064659, reprezentat ă  prin Director General Carmen Laura Zarzu posesoare a 
u domiciliul în Bucure şti, Sector 2, str. 

mana Kosetti, nr.10, ap.18 şi Director Economic Jana Dobrescu, in calitate de 
concesionar pe de altă  parte. 

Având in vedere dispozi ţiile art. 36, alin. 2, lit. c coroborat cu alin. 5, lit. a şi b, art. 
45 alin. 3, art. 62 alin. 1 şi art. 120-123 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  
locală  republicată, precum şi art. 136, alin. 1 şi art. 141 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală, republicată  şi modificată  prin O.U.G. 19/2008 coroborate cu Legea nr. 
273/29.06.2006 privind finan ţele publice locale cu modific ările şi completările ulterioare, 

in conformitate cu prevederile art.7 alin.3 din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate public ă, modificată  şi completată , 
aprobată  prin Legea nr.22/2007, 

in baza Hotărâni Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.665/18.12.2014 s-a 
incheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune nr.256/2005 a şa cum a fost 
modificat prin actul adi ţional nr.1/2007, astfel: 

Art.1  
Se completeaz ă  art.2 din contractul de concesiune nr.256/2005 a şa cum a fost 

modificat prin actul adi ţional nr.1/2007, cu un alineat, astfel: 
„Se prelunge şte durata contractului de concesiune nr.256/2005 a şa cum a fost 

modificat prin actul adi ţional nr.1/2007, pe o perioad ă  de 5 ani respectiv de la 01.01.2015 
până  la 01.01.2020." 

Art.2  
Dispozi ţiile contractului de concesiune nr.256/2005 a şa cum a fost modificat prin 
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prezentul act adi ţional se completează  cu prevederile Codului Civil, cu reglement ările 
legale in vigoare referitoare la concesiuni şi cu reglementările fiscale in materie. 

Art.3  
Prezentul act adi ţional, devine parte integrant ă  a contractului de concesiune 

nr.256/2005 aşa cum a fost modificat prin actul adi ţional nr.1/2007 şi se incheie în două  
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

CONCEDENT 	 CONCESIONAR 

MUNICIPIUL CRAIOVA 	 S.C. ROMARTA S.A. 

PRIMA 	 /---) 
LIA OLGUT 	SILESCU 	 , G! 

V 	 . General 
(<t/ 

ik. 	 ~rzu 
(t-ir 	..n, 
5 
o 

cS5  BUCUF 

) 

'Director ecutiv 	 Direct 	ic 
Direcţia P imoniu 	 Jan 	i 

cons. jur.Cristi n Ionu ţ  Gâlea 

Vizat 
Control Financiar Preventiv 

Director Executiv 
Nicolae Pa 

Şef 
Gabric 
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CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 578 privin 	dific rea inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public al 
municipiului Craiova 

Consillul Local al Municipiului Craiova, i.ntrunit "in şedinţa ordinară  din data de 30.10.2014; 

Având in vedere rapoartele nr.155215/2014 şi nr.155836/2014 ale Direc ţiei 
. 	. 

Patrimoniu prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care apar ţin domenlului public al municipiului Craiova; 
in conformitate cu prevederile Titlului I, art.554 şi Titlului VI, art.858-870 din Codul Civii; 

in temeiul art.36 alln.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3,_art.61 alin.2 ş i 
41kel.ă ; 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicat ă, privind administra ţia publică  

HOTĂRĂŞTE: 

Se apr bă  modificarea inventarului bunurilor care apar ţin domeniului public al municipiului Craiova, după  cum urmează : 
) se csmpleteaz ă  cu bunurile identificate in anexa nr.1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

h) se rnodifică  elementele de identificare şi valoarea de inventar ale bunurilor prevăzute in anexa nr.2 care face parte integrant ă  din prezenta hot ărăre. A .2. Pe data prezentei hot ără.'ri, se modifică  in mod corespunzător Hotărarile Consiliului Ld
. a1 al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la insu şirea lnventarulul blinurilor care alc ătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, rnodifidată  şi completată . 

Direc ţia PatrimcOiu va lua m ăsuri entru indeplinirea procedurilor legale, prin 
Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunz ătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică  Locală. şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederlie prezentei hot ărâri. 
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Taxa  de  autonzare  in  valoare  d 

chitantel nr  • 	 din /0 , 0 49  ii.cc'6  

"'"t' 
20.643.3.40,00 let a fost achitat ă  conform 
665000 

CU PRIVIRE LA AuToRizokhzLA LxECuTARII WCRAR1LOR şe FAC URMATOARELE PRECIZARI, 

A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC / PAD* VIZATA SPRE NESCHIM 	
- 

BARE IMPREUNA CU AVIZEL SI 

ACOROURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTE GRANTA 01NPREZENTA AUTORIZATIE. 

MtfresPeclarea ■ ntocmar 4 dOcumentstler • viz414 spre neeCtlitilttere anclus 	vizelOr Sr aCOunior 
oblinutet  -  constaute contraveraie • in temetul prevedenku Lega nt 50/1— 

tv A 

ultenoarp. onvInd autotlzaret executara luerarilor de construchl. 	

Qa 1 cu modificanle Si cOMpietatile 

B TERMENUI OE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI este de 12 lunt de Ia dat 
care trebute incepute lucranle de axeCutilk autorlatite, 	

erii, interval cle timp In 

C DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 6 lunt CalCulata de 18 dala 1ncepera efec ive a lucranlor 
(anuntataln prealabr1). situatie 1n care penuada de valabrIrtate 3 autorizattet se extinde pe intreaga durata de 
executte a lucranlor autonzate 

D T11111ARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT, 

1 Sa anunte date inceperii lucrarilor autonzate, prin tnmiterea instt ntarii conform forrnularulur anexat 
autonzatiet (vezi Anexa  3 la  Normele metodo)ogIce) ia autontatea adrruntstratiel  publice  locate ernitente a autorizatiet. 
2. Sa anunte data  inceperu lucranlor  autonzate, prrn tnmiterea instiintani confonat formularulut  anexat autonzatte ţ  (vezl Anexa  4  la  Normele  metadologicel  la Inspecloratul  de Stat  in  Constructii,  imoreuna  cu dovada  achrtam cotel legale  de  0,19 din  valoarea lucran1or autonzate 3  Sa pastreze pe santter  -  in perfecta  stare - autorizatia de  construire  ss  documentatia  vizata  spre neschimbare, pe care  e  va prezenta la  cererea  organelor de control, potnytt legii,  pe  toata darata executant lucranlor 
4,  1n cazul in care, pe  parcursul executarii lucranlor, se  descopera vestigli arheologice (fragmente  de  zidun ancadramente de golun,  fundatii,  pletre  cloplite  sau sculptate,  oseminte,  inventar monetar ceramtc  etc ) .  sa sisteze  executarea lucraraor, sa ia masun de paza st de protectie st sa anuntelmediat erratentul autonzattel, 
precum st Carectla  judeteana pentru  cultura,  culte  si patnmontu cuiturat national 5.  Sa respecte conditille Impuse de utilizarea si proterarea dornentulut public, precum si de protectie a mediului, potnvit  norrnetor generale  si lucale 

6 Sa transporte la 	 matenalele care nu  se  pot recupera sau valonfica, ramase in urrna 
execulant luc:arilor de constructit 
7,  Sa desfiinteze constructule provizoni de  samter  In terrnen de  — zlie  de la terrn narea efectiva  a  ţucrantor Lainceperea executiei  lucrartlor, sa  monteze la Ioc vizbii Panoul deidentificare a investatet 
9. La  finalizarea executtet  lucranlor,  sa monteze "Placuta  de  identificare  a  investatei" 
10 In sauatia nefinalizani  lucranlorin  termenul prevazut de autorizatie, sa solicae prelungirea  valabilitatii acestela, cu cel  putin  15  ztle inaintea terrnenulut  de  expirare  a valabilitata  autonzatiet  de co/ystruire  / desflintare (inclusiv  durata de  executte  a  lucrarilor) 
11 Sa regulanzeze taxa  de autonzare ce revine emitentulut, precum 	celetaite oblig 	plata ce- 1 revin. 
potnva iegit, ca urmare a  realizani Investatei 
12 Toate constructale  propnetate particulara  se declara. in vederea impuneni. la  organet financtare 
teritonale sau,  la  unitatile  subordonate  acestora, dupa terrninarea lor compieta st nu  mat  arztu  de  15 zile  de la  data expirani  termenulut de valabtlitate a  autonzatiet de construtre  /  destant— "--" 	 executie 
a  lucranlor 

ing. 

arh.  abriela  Mun eanu 

Pre enta autonzatie  a  fost transmisa solicitantulta directip_naaacrafâla data de 	.7, 	insoata de 

	( 	exemplar(e)  din  clocumentatia  tehnica,  impreuna cu av zele  si  acordurile obtinute, vtzate spre 
nesc imbare 

")  Se va semna tle arnitectul  sef  sau  de  persoana cu responsabilitate  In domentui  amenajani t entonutui Si 
urbanismulut, dupa caz 
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Spectalstr Com 
Presedinte , 
Membri 

Pritm a 	(aiva 

£.1111. ARW...~01, 	 71110 

5.«Com sia de recepue, in urma constatarLor iacute
, propune: 

4ra 

..  .. 	 * 45. 	• 

Comisia de receptie motiveaza propunente facute prin : 
..... 

. . . 

7. Comisia d reeptie recomanda Uf 	ele: • 

... 

. 	 . . 

. Rrezentu ă  proces-verbal contifiand 
un totai de . 	frie, a fost incheiat astazi 
in 	 —  exemplare. 

......... 

• 

an 

2 



', 1q A
t a
r . t
i.' i: l

r i

{;

!::i
' t .

.i '

,{;



-*trfu

! ' i:
r3!

' 
!;t E;E l;f, .
i a , 3  i  ! i  r

. !+' f* i;E 
..

l  : r  . , . :  . . , ,

i 1

r , '  l i l " t ' '
I  : l l '  :

E
xeE
; c' :  

! i .

it i'ji:, . 
'

U d
p

!
c

$g

t ,
I t
l o '
I  r r
I

l e
lx
t ;
t"
I

l- :.11:1. ::::.

. . - . j . . .

!

s

^l

I
4

I

7
r'-+

V

N

('J
z
a
0
,

-

'. i

h

rn
o
=
I+l

= i<
m

f-

] . , . .  . .  _ i t i

3:q IIH r:B
i r  , t  j !

- i  r - ^ -  - ' :

3lE !:E rli
: c  :  t E

t- : ..iii :-Ll

' '

i , : r

[ ' :

s r t' :
e l i  )

,  $ 3
i

E .i P, 3gru. i
E " 

-el -**-*'*f-''

r-r nt t ' ;
1  .  I  ; o o
I si i l ' ,

i , . .
-  

. . _ : _ -  _  -  
l

l
l

; ,E  i  
' l  i r' l**J iv*

,
1
i

$:
3X!



Sediu: Sectoi:  2, Bcr. Fierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, et. 1, 
Nr. de ordine In Registrul Comer ţului J40/6671/2001; Identificator Unic la 

ROONRC.J40/6671/2001; CUI RO 14064659 
Tel. 0374 109 262; Fax. 0374 109 234 

0 
CătreIMARIA MUNICIPI LUI CRAIOVA 

OMARTA S.A. 
Birou 1B2, Bucur( 
Nivel European (EUID): 

S.C. ROMARTA S.A. 
Bucureş ti 

INTRARE 	le36   Nr. 
IE Ş IRE 

Ziva02  3Luna   4.)   Anul   %0   

Subscrisa ROMARTA S.A., cu sediul în Sector 2, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, 
et. 1, birou 1B2, Bucure şti, având număr de ordine in Registrul Comer ţului J40/6671/2001, cod unic 
de inregistrare RO 14064659, Identificator Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/6671/2001, reprezentat ă  prin dna Carmen — Laura Zarzu, în calitate de Director 
General, 

având în vedere urmatoarele: 

- că  la data de 01.01.2020 se va implini termenul de valabilitate al contractului de concesiune nr. 
256/01.01.2005, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 1/2007 si prelungit prin Actul 
Aditional nr. 2/2015, incheiat intre subscrisa ROMARTA S.A. si Municipiul Craiova, prin Primar; 

- Magazinul Elegant, situat in Craiova, Calea Unirii nr. 18, bloc 24 ABC, jud.Dolj (ale carui scari 
de acces s-au construit pe terenul care face obiectul acestui contract de concesiune), a fost adus 
ca aport la capitalul social al societatii NEOMAGASSIN SRL, de catre ROMARTA S.A., potrivit 

Certificatului de inregistrare mentiuni nr.785007/29.12.2017 si Hotararii Adunarii Generale a 
Asociatilor societatii NEOMAGASSIN SRL nr. 1/21.12.2017, atasate prezentei, 

va solicitam sa dispuneti prelungirea contractului de concesiune mentionat mai sus, pentru o_perioada 
de 10 ani, respectiv de la data de 02.01.2020, pana la data de 01.01.2030 si modificarea Cap.I Partile 
contractante, prin inlocuirea concesionarului ROMARTA S.A. cu societatea NEOMAGASSIN SRL,  
caruia i s-a transferat in proprietate imobilul mentionat mai sus, prin aport la capitalul social. 

Pentru orice alte informatii cu privire la acest transfer de proprietate, indicam ca persoana de contact 
pe dna. Gabriela Andrei, tel. 0748.884.369. 

Atasam prezentei cereri Certificatul de inregistrare mentiuni nr.785007/29.12.2017 si Hotararea 
Adunarii Generale a Asociatilor societatii NEOMAGASSIN SRL nr. 1/21.12.2017. 

ROMARTA S.A. 

Director General 

Carmen — Laura Za 

1/1 . 1,9:19 



traw•41,10 

Căt RIMA 	 'IPIULUI CRAIOVA 

\-r 

NEOMAGASSIN S. 

Director General 

Carmen — Laura Zarzu 

*NEO 

NEOMAGASSIN SRL 

P 	RiA )YCINLUI CRA1 

Sediu: Bucurest .  BDtPierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, EtajCam ra 
Cod 	 strare: RO 38096330, Reg. Com . Bucures an.4339 .2Q1' 

or Unic la Nivel European (EUID): J40/14339/2017 
Telefon: 0374-109262; Fax: 0374-109234 

S.C. NEOMAGASSIN S.R.L. 
Bucureşti 

INTRARE 	Nr. 	  
IEŞ IRE 

Ziva 	Luna 	Anur261(1  
r)( 

ubscri a NEOMAGASSIN SRL, persoană  juridică  română, cu sediul social în municipiul Bucure şti, 
bulevardul Pierre de Coubertin nr.3-5, Cl ădirea Office Building (Fosta Matri ţerie), etaj 1, camera 

El.M, sector 2, inregistrat ă  la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângâ. Tribunalul Bucure şti sub nr. 

J40/14339/2017, având codul de identificare fiscal ă  RO 38096330 şi identificatorul unic la nivel 

pean ROONRC.J40/14339/2017, reprezentat ă  prin Director General, dna. Carmen-Laura Zarzu, 

ând în vedere faptul ca Magazinul Elegant, situat in Craiova, Calea Unirii nr. 18, bloc 24 ABC, 

ţud.Dolj (ale carui scari de acces s-au construit pe terenul care face obiectul contractului de concesiune 

nr. 256/01.01.2005), a fost adus ca aport la capitalul social al societatii NEOMAGASSIN SRL, de 

catre ROMARTA S.A., potrivit Certificatului de inregistrare mentiuni nr.785007/29.12.2017 si 

Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor societatii NEOMAGASSIN SRL nr. 1/21.12.2017,  precum 

si faptul că  termenul de valabilitate al contractului de concesiune nr. 256/01.01.2005, incheiat intre 

ROMARTA S.A. si Municipiul Craiova, prin Primar, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional 

nr. 1/2007 si prelungit prin Actul Aditional nr. 2/2015, se va implini la data de 01.01.2020,  

va solicitam sa dispuneti prelungirea contractului de concesiune mentionat mai sus, pentru o perioada 

de 10 ani, respectiv de la data de 02.01.2020, pana la data de 01.01.2030 si modificarea Cap.I Partile 

contractante, prin inlocuirea concesionarului ROMARTA S.A. cu societatea NEOMAGASSIN SRL,  

caruia i s-a transferat in ro rietate imobilul mentionat mai sus rin a ort la ca italul social. 

Pentru orice alte informatii cu privire la acest transfer de proprietate, indicam ca persoana de contact 
pe dna. Gabriela Andrei, tel. 0748.884.369. 

Atasam prezentei cereri Certificatul de inregistrare mentiuni nr.785007/29.12.2017 si Hotararea 

Adunarii Generale a Asociatilor socie ţatii NEOMAGASSIN SRL nr. 1/21.12.2017. 

Anui, 201 S ctor z, 



Digitally signed by Vbş  
DN: c=RO, I=MUN. BUCUR 
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MIHAELA, cn=VLADU MIHAELA 

Date: 2018.01.22 15:36:00 +0200' 

H ŢU 
t•* .  

title=SEF 
ELA, 

MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI CO1VIERTULUI 
. OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe Idng ă  TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

CERTIFICAT 
DE NREGISTRARE MENTIUNI 

Cod unic de Inregistrare 
38096330 

Număr de ordineln registrul comertului 
J40/14339/2017 

Identiticator unic la nivel european 
ROONRC.J40114339/2017 

Exemplar nr: I 

  

Menţiunea nr. 785007 din 29.12.2017 privind Inregistrarea modific ării actului constitutiv al 
NEOMAGASSIN SRL 
cuprinse în hotărârea adunării generale a 
comerţului la data de 22.01.2018 1n baza 

asociaţilor nr. 1 din 21.12.2017 este 	crisăJoz\egistrul 
rezolutiei nr. 7430 din 19.01.2018; 

Data eliberarit¥16AOU 
Anexe: Rezolupe 

cod 11-10-136 



PERSOANA DE EMNAT 

J40/14339/2017 
EUID - ROONRC.J40/14339/2017 
CUI - 38096330 

•ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Oficiui Registrului Comertului de pe iâng ă  Tribunalul Bucureşti 

DOSAR NR. 785007/29.12.2017 
REZOLU Ţ IA nr. 7430 /19.01.2018 

Pronuntată  în şedinta din data de: 19.01.2018 

lonescu Carmen Mihaela — PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2O9, aprobat ă  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările şi eompletările ulterioare, prin 
Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC 

Pe rol fiind soluţionarea cererli de Inregistrare nr. 785007 din data 29.12.2017 pentru 
NEOMAGASS1N SRL, cod unic de Inregistrare: 38096330, num ăr de ordine 1n registrul comer ţului: 
J40/14339/2017, identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/14339/2017. 

PERSOANA DESEMNATĂ  

Asupra cererii de faţă : 
Prin cererea inregistrat ă  sub nr. 785007 din data 29.12.2017 s-a solicitat, Inregistrarea in 

registrul comerţului a unor modificări referitoare la: capital social; termen v ărsare capital; modificare 
date asocia ţ i persoane juridice . 

in susţinerea cererii au fost depuse inscrisurile men ţionate in cererea de inregistrare. 
Examinând Inscrisurile menţionate PERSOANA DESEMNATĂ , constatând Că  sunt Indeplinite 

cerinţele legale, in conformitate cu art. 1,2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobat ă  cu modificări şi 
complelări prin Legea nr. 84/2010, cu modific ările uherioare, ale Legii nr. 31/1990, republicat ă, cu 
modificările şi completăt' ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicat ă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii 359/2004 cu modific ările şi completările ulterioare, 
urmează  a admite prezenta cerere privind inregistrarea 1n registrul comer ţului a modificărilor 
solici tate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDITHLE LEGII 

DISPUNE 

Admite cererea de Inregistrare a şa cum a fost formulată  şi dispune Inregistrarea in registrul 
comerţului a menţiunilor cu privire la: capital social; tennen v ărsare capital; modificare date asocia ţi 
persoane juridice, potrivit datelor din: Hot ărarea adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 21.12.2017; 
depunerea actului constitutiv actualizat. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a 1V-a, a unnatoarelor acte: 
Hotărkea adunării generaie a asociaţilor nr. 1 din 21.12.2017 şi a notificării privind depunerea la 
oficiul registrului comertului a actului constitutiv actualizat. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, îra tennen de 15 zile, la Tribunalul Bucure şti in condiţiile art. 6 alin. (3) - 

(5) ş i urrnătoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată  cu tnodificări şi completărl prin Legea nr. 84/2010, 
cu modificările ulterioare. 

Pronun ţată  1n şedinţa din data de: 19.01.2018 

Referen R 
3 ex. 
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/ ,4, NEOMAGASSIN SRL

retti.Bd. Piene de Coubertin. nr. 3-5. Office Building, etaj I cam, El.M, sec.2
. inmatricufare in Registrul Come4ului: J40/l4n9lnl7, CUI38096330

Identi fi cator uni c la ni vel European ROONRC.J4O/I 4339 | 20 17

fff$,tr
S-o cend autentificarea prezentului insrr'is:

Hottrrlrea nr. I din 21.12.2017
a Aduntrrii Generale a Asociafilor

NEOMAGASSIN SRL

Adunarea Generala a Asocialilor societSlii NEOMAGASSIN SRL, cu sediul in Bucureqti, bd,
Piene de Coubertin nr. 3-5, Office Building (fosta Matrilerie), etaj l, camera ELM, sector 2, inregistrat6
la Oficiul Registrului Come4ului de pe lingd Tribunalul Bucuregti sub nr. J40ll4j39n017, avind CUI
38096330 t! EUID ROONRC.J40/1433912017 (,,Societatea"), legal Ei statutar irrtrunita la data de
20.12.2017,la ora 17:30, la sediul Societitlii, in prezen;a asocialilor repr€zentend 100% din capitalul
social:

- ROMARTA SA, cu sediul in BucurEti" Bd. Fiene de Coubertiru Oflice Building eraj l, birou
I 82, sector 2, inregistrati la Oficiul RegiStrului Come4ului de pe l6ngl Tribunalul Bugureili sub
w.140/667112001, CIF RO 14064659 qi EUID ROONRC.J4Uffi7ll2ffil, roprezentanta bgal prin
Siminel Cristian Andrei, in calitate de reprezentant pennanent al pregedintelui consiliului de
administratie. Organizing Solutions SRL;

- RMRT MAG SA, cu sediul ln BucurEti, Bd. Piene de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj l,
birou lC, sector ?, inregistrati la Oficiul Registrului Come4ului de pe l6ngi Tribunalul Bucuregti
sub nr. J401352812007, CIF RO 2l147501qi EUID ROONRC.J40|3528|2OA7, reprezentantE legal
prin Slminel Cristian Andrei, in calitate de reprezentant peman€nt al administratorului,
Organizing Solulions SRL ;

- METEX BIG SA, cu sediul in Bucuregti, Bd. Piene de Coubertin nr. 3-5, OIfice Building, etaj l,
birou lD, sector 2, inregistrati la Oficiul Registrului Come4ului de pe ldng6 Tribunalul Bucuregti
sub nr. J401182612012, CIF RO 200718 pi EUID ROONRC.J40|I826/201?, reprezentanti legal
prin Siminel Cristian Andrei, in calitate de reprezentant pennanent al pregedintelui consiliului de
administrafig Organizing Solutions SRL;

- VP MAGASSIN SA, cu sediul social in Bucuregti, Bd. Piene de Coubertin nr. 3-5, Office Center,
etaj l, spaliul 81.08, sector 2, inregistrattr la Oficiul Registrului Come4ului de pe l6ngi Tribunalul
BucurEti sub nr. 140/608412016, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J40|6084|20I6,

g#Sffi ldentifr5pryfifpi RO 21229113, reprczentattr legal prin Carmen Laura Znrzu, in
caliiate de pregedirite al consiliul'ui dBffiiltrafie. .; . .dr:.
cu r€spectarea prevederilor actului constitutiv al Societfiii, asocialii au renunlat expres la

fomalitdlile cerute pentru convocarea tnari i.

in temeiul Legiisocietrlilor nr. :f /1ffi&ziliilor Actului conslitutiv al Societilii, cu unanimitate
de voturii

HOTARA$TE

l. Se aprobi ca asqcialul
social al Societatii un

A S.A. sl constituie ca apofi ln natura la majorarca capitalului
situate in Craiova. Ploiesti. Hunedoar4

Teliucu Inferior gi [uregti. astfel cum sunt identificate in Atrexa nr. I ' Romarta la prezenta
hotdrare. ;;*SS;gg

2. Se aprobd ca asociatul METEX BIG S.A. se constituie ca apoft in natura la majorarea capitalului
social al Societatii un numdr dCllde imobile siiuate in Satu Mare Ploiegti. Slatina,-Turda, 

astfel cum sunt identificate in Anexa m. 2 - Metex Big la prezenta hottrrire.

3. Se aprobi ca asocialul RMRT MAG S.A. sd constituie ca aport in natura la majorarea capitalului
soc ia |a lSoc ie ta t i iunnum[rde i l l , i rnob i |es i tua te i r rT6rgr rMure5.Hunedoara ,



P

Cdmpufung (Argeg), astfel cum sunt identificate in Anexa nr. 3 - RMRT Mag la prezenta
hotdrdre.

4. Se aprobtr ca asociatul VP I|IAGASSIN S.A.'. si constituie ca aport in natura la majorarea
capitaIuluisocia|a|Societat i iunnumirdeIsi fuateinBucureqt i .Pi te9t i .Mioveni,9i
Tecuci, astfel cum sunt identificate in Anexa nr. 4 - VP Magassin la prezenta hotardre.

Prin constituirea ca apofi la capitalul social, imobilele construcfii se transfed in patrimoniul
Societtrlii, devenind proprietatea acesteia. Odat{ cu aceste imobile se transmite in patrimoniul
Soci€tetii gi dreptul de folosinli asupra terenurilor aferente constructiilor. drept exercitat in
condiliife O.U.C. nt.88/1997, arl.32 indice I alin. (l) 9i/sau al hot6rdrilor judecdtoregli" dupa
caz, (cu excepfia situaliei in care in Anexele la hotirAre este indicali expres o alta situalie juridicd
asupra terenului).

Dreptul de proprietate asupra imobilelor consbnrcgii, r€gpectiv dreptul de folosinli asupra
terenurilor se transmile in fapt gi in drept de la data prezentei hotir6ri, data de la care Societatea
va prelua gi toate riscurile, va raspunde pentru evicfiune gi pentru viciile imobilelor transmise in
coadiliile prevazute de Codul civil gi in limitele menlionate in titlurile de proprietate gi alte
documente in legaturi cu acestea.

Imobilele constituite ca aport sunt primite cu toate gi oricare dintre sarcinile aferente, precum gi
eu eventualele limitnri ale dreptului de proprietate sau litigii, in condi;iile descrise in registrele d-e
publicitate imobiliarl si in titlurile de proprietate. in certificatele fiscale, adeverinlelJemise de
asocialiile de proprietari cu privire la contribuliile aferente condominiilor, acolo unde e$e eazul,
ori ln certificatele energcfice prezentate, qi Societatea igi asurntr toate consecinlele juridice ce ar
rezulta din acestea, precum 9i plata creanfelor constatate gi toate consecinlele juridice rezultate A;.
din acestea. ,>:!

tmobifele sunt descrise in tabelele anexate la prezenta hot$rire (Anexa nr. I - Romarta, Anexa nr. ' 
#r*

2 - Metex Big Anexa nr. 3 - RMRT Mag, Anexa nr. 4 - VP Magassin). impreuni cu mengiunea , "., i* 4
certificatelor fiscale, certificatelor energetice, gi adeverinfelor de la asocialiile de proprietari. 

'': " I
prezentate in vederea infornierii asocialilor in scopul primirii acestora ca aport in natur6. Tabelele )r,_:'*
fac parte integrantd din prezenta hotir6re. /XF.E
Valoarea aportului la majorarea capitalului sociat al Societd{ii a fost evaluata pentru fiecare 

q

asociat al Societe$i prin raport de evaluare intocrnit de INTERPROIECT CONSULTING S.R.L.
Valoarea aporturilor a fost rotunjiti la cea mai apropiati valoare de zeci, in scopul de a fi emis un
numir intreg de pA4i sociale noi.

''lsrysTi",Tf ilffi f l:Tliiffi 1"1,::'ii5H#,?l;.1!ilffi',;,'"::.l;ffi ;i:
l0 lei fiecare, reprezent6nd aportul in naturd imobile dup6 cum urmeazi:

10. L Aportul Romarta S.A. const6nd intr-un numEr de fmobile Ea cum au fost identificate in
Anexa nr. | - Romarra, in valoare toula del! lei.

10.2, Aporlul Metex Big S.A. constdnd intr-un numdr delimobile a$a cum au fbst identificate
inAnexa nr.2- Metex Big. in valoare totaltr de ltei.

10.3. Aportul RMRT Mag S.A. constind intr-un num{r imobile Ea cum au fost identificate
in Anexa nr. 3 - RMRT lei.

,4,:-+

&
Gq!

5.

7.

l0'4. Aportul VP Magassin S.A. constend intr-un numir de fimobile apa cum au fost
identificate in Anexa nr. 4 - Vp Magassin, in valoare torala d;ll:lei.

Slltqxr

' .$ff i
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I l. Ca urrnare a eonstituirii aporturilor sus-mentionat€, Societatea va dobandi proprietatea imobilelor,
precum si toate dreBturile accesorii, astfel cum acestea reies din titlurile de propriaate si orice
qt.lsril'su,c.

12. Ca urrnare a opnstituirii aporrurilor, capitalul social al Societitii. subscris gitsar in numerar va
tae*onsii tuitdintr-unnum6rdetr6disocia|e.cuova|oarenomina|i
de t0 lei fiecareo rcpartizat|intre asociali dupd cum urmeaz{:

12.1. RoM.ft*jin calirare de asociat al Societdlii, detinelpa4i sociale, cu o
valoare nominali de l0 lei fiecarq in valoare totala de -lei, reprezentf,nd

f*nsPitalul social.

12.2. METEX BIG SA, in calitate de asociat al Societalii, de{in{nllpirfi sociale, cu o

iiiffi#firh,tr"J;. 
fiecare, rn varoare totara derrrel reprezenrind

12.3. RMRT MAG SA, in calitate de asociat al Societilii. deline Ea4i sociale, cu o
valoare nominaltr de l0lei fiecare,ln valoare totale de llei, ieprezentinil
din capitalul social.

t2.4. Vp MAGASSIN SA, in calitate de asociat al Societiilii, aeFne C6{i sociale, cu o
valoare nominalade l0lei fiecarg ln valoaretotala deII iei' veprezentdndf,
din capitalul social.

13. Asociagii acceptA expres modilicarea cotelor acestora de participare la beneficii 9i pierderi in

concordanfd cu operafiunile descrise mai sus.

14. Ca urmare a majoririi, aprobati la pct. l0 de mai sus, se modifica art. 6-1, 6.3,7.19i se introduce
art.6.4 in Actul constitutiv al soci€tafii, dupE cum urmeaz[:

"6.l.Giipiiali*social 
al soc.iet4l*;,cd$etr*l integral virsatiffi#ffii$g9$pryffi3.460 lei,

' , taisfifiiffiir un total de 6t$#6 otn' 
::::Tffi;#t 

de r0 lei o*ffi
6.3. Farticiparea asocialilor la beneficii 9i pierderi este urmdtoarea'

- ROMARTA SA, persoani juridicn rom6n6" cu sediul social in Bucuregti. Bdul Pierre de
Corrbenin nr 3-5, Oflice Building etaj l, birou lB2, Sector 2, lnmatriculati la Oficiul
Registrului Come4ului sub nr. J4Ol667lt2OOl, avAnd codul unic de inregistrare t4064659 gi

identificatorul unic la nivel european ROONRC.J40/667112001, deline 3.806.519 p6{-lgcjale

cu o valoare nominald de l0 lei fi".ur", ln valoare torala de 38.065.190 lei (din cate lI
lei aport in naturi +i Gapon in numerar), repnezentend 561819 % din capitalul social.

- METEX BIG SA, persoand juridicd rom6nd, cu sediul social in Buquregti, _B-dul Pierre de
Coubertin nr 3-5, Office Building etaj l, birou I D, Sector 2, inmatriculat6 la Oficiul Registrului
Come4ului sub nr. I40ll826n|l2, ivdnd codul unic de lnregistrare 200718 9i identificatorul
unic la nivel european ROONRC.t4O/182612012 deline 2.615.663 parl' sociale,cu o valoare
nominal[ de l0 lei fiecare. in valoare totali de 26.156.630 lei (din careG lei aport in

naturd ilei aport in numerar), reprezentdnd 38,6056 % din capitalul social.

- RMRT [lAG SA, persoani juridicd ronrdn6" cu sediul social in Bucuregti, B-dul Pierre de
Coubertin nr 3-5, OfTiie Building, etaj l, birou lC, Sector 2, inmatriculatd la Oficiul Registrului

Comerfului sub nr. J40t352812007, av6nd codul unic de inregistrare 2l147501 9i identificatorul

unic la nivel european ROONRC.I4O/352512007, detine 126-713 pe4i soqiale, cu o valoare

nominali de l0 lei fiecare, in valoare totali de 1.267.130 lei (din careil)lei aport in

naturtr $|Jei apoft in numerar), reprezeiland 1,8702 % din capitalul social.

- Vp MAGASSIN SA, persoand juridicl romdni. cu sediul soeial in Bucuregti, B-dul Pierre de
Coubertin m. 3-5, Ctddirea Office Center, etaj l, spaliul E1.08, sector 2. irrrnatriculatd la Oficiul
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Registrului Come{ului sub nr. 1401608412016. avdnd codul unic de inregistrare 2lZ2gll3 si
identificatorul unic la nivel european ROONRC.140/6084/2016 deline ZZS.lSl p64i sociale, cu o
valoare nominalE de l0 lei fiecare. in valoare totali de 2.264.s10lei (din carq- ki aport
in naturd gi Jlei aport in numerar), reprezent6nd 3,3423 % din capitalul social.

6.4.Asociatu|RoMARTAs.ffirortinnaturi.inva|oarea"Ihru.'slituitdin
imobilele enumerate in anexa nr. I - Romarta la prezentului act constitutir'.

Asociatu|MEilHS.A.aadusaport innaturE. inva|oarea.f lei ,const i tui tdin
imobilele enfiffinexa nr. 2 - Metex Big ta prezortului act consti_tutir.

Asociatul RMRT MAG S.A. a adus aport in naturi. in valoare A" IlTsfbsnsrituit din
imobilele enrii,ri!ffinexa nr. 3 - RMRT MAG la prezentului act constirutiv.

ffi il*;fffi Hm*it'$ffi:"'l#lif;J.Jfi lffi ':"*ffi *rs'li'rui'ldin
:4#:l.;ff :#;':i'r:T;;l,:':f:?;[x',:l:"fi:;fi:,J"#";11""33:1.f;J',]f;

inscriere in cont."

atuffi,llJl"li"fl publicitate imobiliari sd fie indeplinite de citre notarul public
r. 7 | | 996, republ icat6, cu modi fi cdri le 5i completirile u lteri oare,

16. PrEzenta hotarare va fi adusd la indeplinire de c6tre reprezentan;ii legali ai SocieEtii, care vor
pulea imputernici, peniru efectuarea oriciror operaliuni necesare sau formalitili de ptrbticitate,
orice angaja;i ai acesteia sau terle persoane.

17. in vederea depunerii spre manlionare la Oficiul Registnrlui Come(ului gi publicirii ?n Monitorul
uncrat at Komaruet, partea a I'

-
Oficial al RomAniei, . IV-u, a prezentei-bqtAniri, se mandateazd Oana Chiglea, identificati

eliberati de I !|lltu data de - respecriv
flihaeta Dabu, identinglt nuyayr fieriu.'utl a"Ei*

I ta data de l- se indeplineasca, fiecaFln partg oricare ,ii"rffi;-.
formalita$le necesare. De asemelea, pregedintele Consiliului de Administralie at Sbcietalii va
putea imputernici orice altd persoani pentru ef€ctuarea acestor formali6gi.

Tehnoredactattr gi autentificati de Biroul Notarial ,,Omnia" - Societate Profesionaltr Notariala, prin notar
public Polihovici Daniela, astfui, data autentificirii intr-un exemplar original care ramdne in arhiva
bif$*ir#ial 9i 107 (unasutigapte) duplicate din care I (unul) eiernplar-va rimdne in arhiva biroului
notarial gfr06 (unasuresase) exemplare au fost eliberate societdlii. 

*
ROMARTA SA,

Frin pregedintel e consi I i ul ui de admini stralie
ORCANIZTNG SOLUTTONS SRL

Prin reprezentant permanent
s.sffIlfristian Andrel

RMRT MAG SA"
Prin administrator

oRcim soLUTroN sRL
Prin reprezentant permanent

S,S. Siminel Cristian Andrei

METEX BIG SA,
Prin pregedi ntele consi liului de adminisnal i e

ORGANIZINC SOLUTIONS SRL
Prin reprezentant permanent

S,S. Siminel Cristlan Andrei

r

VPMAGA$SIN S.A.
Prin pregedintele consiliului de adminishalie.

S.S. Carmen Laura 7,srztu
t
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, -10MÂNIA 
NIUNEA NAŢIONALĂ  A NOTARILOR PUBLICI 

BIROUL NOTARIAL „OMNIA"-Societate Profesional ă  Notarial ă  

Licenţa de funcţionare nr. 115/1314/24.05.201 6  
Sediul: Bd, Unirli nr. 27, bl. 15, sc.2, et. 1, ap. 26, sector 5, Bucure şti 

Tel. 021/3308880; Fax 021/3308881 
daniela.polihovici@gmail.com  
Operator de date cu caracter personal nr. 8943 

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2691 

21 Decembrie 2017 

, cetăţean român, cu domiciliul în mun. 
identificată  cu 

- rnisă  la data de 	 in ca itate de pre şedinte al consiTiiiI[iVde a ministra ţie al 

1:1'sobietăţii 	 in .A., cu sediul social in ucure şti B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Cl ădirea Office 

. Center, etaj I, spa ţiul E1.08, sector 2, Inmatriculată  la Oficiul Registrului Comertului de pe iâng ă  Tribunalul ., 	, 

Bucureşti sub nr. J40/6084/2016, CIF RO 21229113, EUID ROONRC.340/6084/2016 ■0 

f...3%, 	
având 	 cetă  ean român, cu domiciliul in 

- tilD
identificat cu 	 emisă  de 9.11111111> 

a •a a d 	
in calitate •e reprezentant permanen al societatatii Organizing Solutions S.R.L. cu 

sediul in mun. Bucureşti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Cl ădirea Office Center, camera Sl, sector 2, 

inregistrată  la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/4227/2017, având EUID ROONRC.340/4227/2017 si CIF 

RO 37291170 - preşedintele Consiliului de administra ţie al societăţil Romarta S.A., preşedintele Consiliului de 

administraţie al societăţii Metex Big S.A. şi administratorul societ ăţii RMRT MAG S.A., 

care, după  ce au citit actul, a declarat că  i-a inţeles conţinutul, că  cele cuprinse 1n act reprezint ă  voinţa 

sa, a consim ţit la autentificarea prezentului Tnscris şi a semnat unicul exemplar şi anexele la acesta. 

in temelul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici ş i a activităţil notariale nr. 36/1995, republicat ă , cu 

modifică rile ulterioare, se declară  autentic prezentul inscris. 

S-a perceput onorariul deall» lei +41111.1ei T.V.A., achitat cu ordin de plată . 

NOTAR PUBLIC, 

L.5/5.5. Polihovici Daniela 

r".   ----ANNEZENTUL DUPLICAT S-A iNTOCMIT iN 107 (UNASUTĂŞAPTE) EXEMPLARE, DE POLIHOVICI DANIELA, NOTAR 

'PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ŞI ARE ACEEAŞI FORŢĂ  PROBANTĂ  CA ORIGINALUL. 

Eu, Polihovici Daniela, notar public, la cererea expres ă  a pă rţil, m-am deplasat la adresa din 

municipiul Bucureşti, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building (fosta Matri ţerie), etaj 1, camera 

El.M, sector 2, unde am găsit pe: 



Anexa nr. 13 
Model 2016 - ITL 013 

ROMANIA 
MUNICIplUL, CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

	

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 

	

Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 
consiliulocal@primariacraiova.ro  

~N.primariacra[ova.ro 

 

QUOU ITY 
1150 400$ CRTIFICAT &ISC 

  

Codul de identificare fiscal ă : 4417214 
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE 
Sediul: Str.Calea Bucuresti, Nr.51C 
R.C.F.E.C.A.F. 
Tel. 0251/411111 
Fax. 0251/414237 

Nr. 651793 / data eliberă rii: 05.11.2019 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ ,PENTRU PERSOANE JURIDICE 
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCkL- ŞT ArFEVEiTURl DATORATE BUGETULUI LOCAL* 

Ca urmare a cererii d-nei ANDREI GABRIELA 

:atoare,impozabil ă „de 437338.00 lei, situată  in Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 
19, bl. D3a,D4a, et. 1, nr. cadastral 200438-C1-U9 

- Construc ţiesituată /ein zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 395427.00 lei, situat ă In Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 
19, bl. D3a,D4a, ap. PARTER, nr. cadastral 200438-C1-U8 

- Construc ţiesituată /eIn zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 54391.00 lei, situată In Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 
19, bl. D3a,D4a, nr. cadastral 6823/01 

- Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala, având o valoare ImPozabil ă  de 146834.00 lei, situat ă  in Strada Spania, nr. 42,131. Pl, 
sc. 1, ap. PARTER, nr. cadastral 2912/0/4 

- Construc ţiesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 401172.00 lei, situat ă in Strada ROMUL, nr. 3, bl. T3, 
sc. B, ap. PARTER, nr. cadastral 14658/0/1 

- Construc ţiesituată /e in zona A, nerezidentiala, av ă .ovaloar,e irripozabil ă  de 377811.00 lei, situat ă  In Strada ROMUL, nr. 3, bl. T3, 
sc. C, ap. PARTER, nr. cadastral 5487/0/1 

F 	; - Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, avand 	a.e impozaoila de 2108094.00 lei, situat ă In Calea BUCURESTI, nr. 2, bl. 
M2, nr. cadastral 4687/0/2 	 . 

- Construc ţ iesituată /e "in zona A, nerezidentiala, aVând o vaioar .e.impozabil ă  de 842986.00 lei, situat ă in Calea BUCURESTI, nr. 77-79, 
bl. Al 6-A17, nr. cadastral 4577/0/4 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala»aVând o VOCi ăre'irnpozabil ă  de 187340.00 lei, situată în Calea BUCURESTI, nr. 77,131. 
A17, sc. 1, nr. cadastral 4577/0/1 

- Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala, avân'Ci o Vâtbai rn p ozab i I ă  de 77490.00 lei, situată  in Calea BUCURESTI, nr. 77, bl. 
A17, ap. PARTER, nr. cadastral 4577/0/2 

„ 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala,,avâdd V ăIdare ImpOzabil ă  de 203526.00 lei, situată  in Calea BUCURESTI, nr. 77,131. 
A17, nr. cadastral 4577/0/3 

- Construc ţ iesituată /e in zona B, nerezidentiala, ăvand o valoare impozaoila de 557312.00 lei, situat ă  in Piata Constantin Brancusi, nr. 
3, bl. 5, et. 1, nr. cadastral 209388-C1-U9 

- Construc ţiesituată /e în zona A, nerezidentiala, ăvâry'.4 o .'/aldâre" I'MPOZabilă  de 432222.00 lei, situată ln Calea UNIRII, nr. 188-18C, 131. 
24D-24C, et. 1, nr. cadastral 5550/0/2/2-3430/0,4 

- Construc ţ iesituată /e in zona A 	 a, aVând o Valoare ihipozaL)Wă. de 587207.00 lei, situată In Calea UNIRII, nr. 18, bl. 24A, 
ap. PARTER, nr. cadastral 9252/( 
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- Construc ţiesituată /e in zona A, nerezidentiala, având o valOare irripozabil ă  de 783615.00 lei, situată ln Calea UNIRII, nr. 18, bl. 24B, 
ap. PARTER, nr. cadastral 14026/0/1 

- Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala, având o vaIOare impozabil ă  de 527528.00 lei, situat ă  in Calea UNIRII, nr. 18, bl. 24C, 
ap. PARTER, nr. cadastral 5550/0/2/1 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala, av ănd o valoare impozabil ă  de 392647.00 lei, situată  "in Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21A, 
et. 1, nr. cadastral 9585/0/2 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 496643.00 lei, situată In Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21B, 
et. 1, nr. cadastral 5675/0/2 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 207803.00 lei, situată  1n Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21C,. 
et. 1, nr. cadastral 6199/0/3 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala,-aVând 
ap. SUBSOL, nr. cadastral 5675/-1/1 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala, aVand 
ap. SUBSOL, nr. cadastral 6199/-1/1 	 -,‹1 

- Construc ţiesituată /e in zona A, nerezidentiala, avand Vaibâ're irbbo2abil ă  de 121902.00 lei, situată  în Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21D, 
ap. SUBSOL, nr. cadastral 4033/-1/1 

o valOare impozabil ă  de 1681426.00 lei, situat ă  in Calea UNIRII, nr. 1, bl. Ml, 

- Construc ţiesituată /eln zona A, nerezidentiala, aValid Al6a'ro ă ilă  .de 154466.00 lei, situată  1n Bulevardul  1  MAI, nr. 70, bl. 
A4, nr. cadastral 7390/0/1/1 

- Construc ţiesituată /e în zona A, nerezidentiala, avand o  valdare  iMpolabil ă  de 30093.00 lei, situată  în Strada MADONA DUDU, nr. 4, 
bl. 4, nr. cadastral 207433-C1-U7 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, aVând oVaroare iMpOZabil ă  de 63179.00 lei, situată  în Strada MADONA DUDU, nr. 4, 
bl. 4, nr. cadastral 207433-C1-U8 

, 
- Construc ţiesituată /e in zona A, nerezidentiala, a■'iând 6 lăă e imp&abil ă  de 123841.00 lei, situat ă  în Strada MADONA DUDU, nr. 4, 
bl. 4, nr. cadastral 207433-C1-U10 

- Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala; a-vă rid d ;rarOare impbzajl ă  de 228248.00 lei, situată  în Bulevardul NICOLAE 
TITULESCU, nr. 35A, nr. cadastral  1  881 8 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, a■rănd d N;aidare imPoabil ă  de 426538.00 lei, situat ă  1n Calea BUCURESTI, nr. 75, bl. 
A20, nr. cadastral 3833/0/1 

..„.. 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala, aVâ'nd d valoare inpbalil ă  de 311852.00 lei, situată  în Calea BUCURESTI, nr. 73, bl. 
A19, sc. 1, nr. cadastral 208882-C1-U11 

- Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala; av Ş id o Vă rOare impOzabii ă  de 384065.00 lei, situată  in Calea BUCURESTI, nr. 73, bl. 
A19, sc. 1, nr. cadastral 208882-C1-U10 

- Teren intravilan folosinta (zona A), avănd categbila"TereWri 	tOnStruicifii", 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp,  conform  HCL 533/201 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categOi'ia "Tere'rWO'uObstruCtii", 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp,  conform  HCL 533/201 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categOria "Te're thWri -1.1  Oritructii", 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp, conform HCL 533/201 

- Teren intravilan folosinta (zona B), având categorla "Te -r&fi:iri'Cu ccinstrUctii", cu suprafata de 91.50 mp total, din care 91.50 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.6586 lei/mp, conform HCL 533/2018, situat 1n Piata Constantin Brancusi, nr. 3, bl. 5 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria "TerenU -ri 'cu cor)strutii", cu suprafata de 194.76 mp total, din care 194.76 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp, conform HCL 533/2018, situat în Bulevardul NICOLAE TITULESCU, nr. 35A 

- Teren intravilan folosinta (zona B), având categdria "Terebtirrcu O ănstrIxtii", cu suprafata de 101.22 mp total, din care 101.22 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.6586 lei/mp, conform 11CL 533/2018, situat în Bulevardul STIRBEI VODA, nr. 19, bl. D3a-D4a 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categdria "Te'rerili"ri 'cu cdristrUctii", cu suprafata de 66.53 mp total, din care 66.53 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/,mp, conform HCL 533/2018, situat în Calea UNIRII, nr. 18B-18C, bl. 24D-24C 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria "Terenuri cu consu'uctii", cu suprafata de 50.80 mp total, din care 50.80 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.87121ei/mp, conform FICL 533/2018, situat în Strada Spania, nr. 42, bl. P1 

- Teren intravilan folosinta (zona A), av ănd categoria "T.&&iti'rf'c.dcbristructii", cu suprafata de 225.26 mp total, din care 225.26 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp,  colform  HCL 533/2018, situat in Calea BUCURESTI, nr. 71-73-75, bl. Al 8- 
A19-A20 

- Teren intravilan folosinta (zom- 	d categoria Terenuri' Cu COnstrkktil", cu suprafata de 8.58 mp total, din care 8.58 mp 

o v lbare impozabil ă  de 201769.00 lei, situată In Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21B, 

o val6are impozabil ă  de 185752.00 lei, situată  în Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21C, 

- Construc ţiesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, având 
et. 1, nr. cadastral 10973/0/1 

- Construc ţ iesituată /e în zona A, nerezidentiala, . ‘VâriCI .C;  -■/`âti&A mozai3i ă  d 1 36822.00 lei, situat ă  în Bulevardul 1 MAI, nr. 70, bl. 
A4, nr. cadastral 7390/0/1/2 

cu suprafata de 112.29 mp total, din care 112.29 mp 
8, situat în Strada ROMUL, nr. 3, bl. T3, sc. B-C 

cu suprafata de 146.56 mp total, din care 146.56 mp 
8, situat în Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21B-21C-21D 

cu suprafata de 478.64 mp total, din care 478.64 mp 
8, situatîn Calea BUCURESTI, nr. 2, bl. M2 
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ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 let/mp, conform HCL 533/2018, situat 1n Strada MADONA DUDU, nr. 4, bl. 4 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având cateaoria "Terenuri cu constwctii", cu suprafata de 19.17 mp total, din care 19.17 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp, conform HCL. 533/2018, situat în Strada MADONA DUDU, nr. 4, bl. 4 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 37.53 mp total, din care 37.53 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/ ny, conform HC.L. 533/2018, situat1n Strada MADONA DUDU, nr. 4, bl. 4 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria "Terenuri cu constructii", cu suprafata de 18.21 mp total, din care 18.21 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp, confarm HCL 533/2018, situatIn Bulevardul 1 MAI, nr. 70, bl. A4 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria ,'Terenuri cu constrUctii", cu suprafata de 65.95 mp total, din care 65.95 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 le..i , /rno,.„ conform HCL 533/2018, situat in Strada MADONA DUDU, nr. 2, bl. 2 

- Constructiesituat ă /e in zona A, nerezidentiala,:avaha bilă1ăaTtFilirpozabil ă  de 1736150.00 lei, situat ă In Calea BUCURESTI, nr. 40, bl. 
P3, sc. 1, ap. PARTER 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria.P,Tereh4WcWcanstructii", cu suprafata de 53.91 mp total, din care 53.91 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0 8712 lei/mp conform HCL 533/2018 situat în Calea BUCURESTI, nr. 40, bl. P3, sc. 1, ap. 
PARTER 

Construc ţ iesituată /eIn zona A, nerezidentiala, având o varoare impozabil ă  de 36705.00 lei, situată ln Strada MADONA DUDU, bl. 2, 
completare: STR MADONA DUDU , BL 2( FOSTASTR. MAXIM GORKI) ,5PATIUL COMERCIAL 1, nr. cadastral 12559/0/3/1 , 

Construc ţ iesituată /e in zona A, nerezidentiala, având o valoare impozabil ă  de 65719.00 lei, situată  în Strada MADONA DUDU, bl. 2, 
completare: STR MADONA DUDU , BL 2( FOSTA s-rR. MAXIM GORKI) ,SPATIUL COMERCIAL 2, nr. cadastral 12559/0/3/2 

- Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, avârid o varaare irrpazabil ă  de 116712.00 lei, situată  1n Strada MADONA DUDU, bl. 2, 
completare: STR MADONA DUDU , BL 2( FOSTA-STR. MAXIM,GORKI) ,SPATIUL COMERCIAL 3, nr. cadastral 12559/0/3/3 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având catearia. "Teremiri cu canstrUctii", cu suprafata de 241.98 mp total, din care 241.98 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp; - corform HCL '53.3/2018, situat în Calea BUCURESTI, nr. 77-79, bl. Al 6-A17 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având cateaoria "Teeehuri cu ConstrbCtii", cu suprafata de 53.86 mp total, din care 53.86 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei,/mp, conform HCL -  5337'2018, situat 1n Calea BUCURESTI, nr. 77, bl. Al 7, 
completare: SPATIU COMERCIAL 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria 'Terenuri cu constructii", cu suprafata de 31.59 mp total, din care 31.59 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/mp, conforrn HCL 533/2018, situat in Calea BUCURESTI, nr. 77, bl. Al 7, ap. 
PARTER, completare: SPATIU COMERCIAL 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoria "Terenuri cu cohstructii", cu suprafata de 82.82 mp total, din care 82.82 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 lei/rnp, cohforrh HCL 533/2018, situat'in Calea BUCURESTI, nr. 77, bl. Al 7, sc. 1 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categoriaTererklzrirxWeanStructii.", cu suprafata de 826.39 mp total, din care 826.39 mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 leitrnp, canfarrn'HCL 533/2018, situat in Calea UNIRII, nr. 1, bl. M1 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categaria"TerenUri.eu constructii", cu suprafata de 245.71 mp total, din care 245.7 ,  mp 
ocupati, 0.00 mp neocupati cu impozit 0.8712 jejl rnp4',,cotifprrri:HC1,5.33/20 I 8, situat in Calea UNIRII, nr. 18, bl. 24A-24B-24C 

- Teren intravilan folosinta (zona A), având categaria;1 -eremtrj eu.constrUctii", cu suprafata de 239.80 mp total, din care 239.80 mp 
ocupati, 0.00 rrp neocupati cu impozit 0.8712 1e1V.m.07tif=1.HC533/2018, situat in Calea UNIRII, nr. 21, bl. 21A-21B-21C 

Construc ţ iesituată /e 1n zona A, nerezidentiala, avand o Viakia".re impoklaira de 7878.00 lei, situat ă  in Bulevardul 1 MAI, nr. 2, bl. D4a, 
sc. 1, ap. parter, nr. cadastral 4229/0/3 

La data de intai a lunii urm ătoare eliberării prezentului -certificat.de atestare fiscal ă , nu figureaz ă  in eviden ţele compartimentului fiscal 
cu crean ţe bugetare de plat ă4) catre bugetul local,:con,formdec[ahatirior depuse si evidentelor existente la data intocmirii. 

in cazul utiliză rii pentru deschiderea procedurii de lich.iaare/insol-uen ţă ifaliment/dizolvare/fuziune/absorb ţ ie/ divizare/privatizare 
certificatul se elibereaz ă  cu debite. 1n documenturae prOcedurii se Irscriu in sarcina cui ramân debitele, iar documentul se . 	 , 
comunică , in copie, organului fiscal. 

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: PRIMARIA CRAIOVA 
Pentru Tnstră inarea dreptului de proprietate asuora-Clădirilars.terehurilor. ş i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se 

instră inează  trebuie să  prezinte certificate de atestarel chs;Taikprjritake:',SăSe.ateste achitarea tuturor obliga ţillor de plată  datorate 
bugetului local al unităţ ii administrativ-teritoriale in a c ărei rază  se afl ă înregistrat fiscal bunul ce se Instraineaz ă . Pentru bunul ce se 
înstrainează , proprietarul bunului trebuie s ă  achite irr-nppt.itUr 41:orat, pentrU anu I in care se Instraineaz ă  bunul, cu excep ţ ia cazului în 
care pentru bunul ce se Instraineaz ă  impozitul sâtia.tprea,ţ-ă 0 aită -.persoan ă  decât proprietarul. Actele prin care se Tnstraineaz ă  
clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, CiJ "inc ălkai'e'bir'eVederifor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de 
procedură  fiscal ă , cu modificarile ş i completările ujtarioarey,r;khul - de:areat. 

Precizăm ca prezentul certificat nu constituie titlu ae4b-.9.p..rietate ş i ,,nu;conferă  această  calitate. 

Alte men ţ iuni ale organului fiscal local: 	  

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la 

Pt. Conducatoruli organujui fiscal 
locaţ  

Intocmit 
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FIRU TE0t)OR'A: 

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judec ătore şti/bancri, lichidatori, notari. 
2) Figureaz ă  in eviden ţele fiscale cu urm ătoarele bunuri.... proprietate-folosin ţă  din data 	/alte situa ţ ii. 
3)M cazul în care informa ţ ille nu au loc in aceast ă  sec ţ iune, organul fisaI ocal poate elibera o anex ă  l certificatul de atestare fiscal ă , făcănd menţiune asupra acestul aspect. Anexa la 

certificatul de atestare fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ă turile ş i ştampla organului fiscal local. Anext este valabil ă  doar înso ţ ită  de certificat. 
*) Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i în format electronic. 
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FIRU TEOUORA 

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judec ătore şti/banceri, lichidatori, notari. 
2) Figureaz ă  în evidentele fiscale cu urm ătoarele bunuri.... proprietate-folosint ă  din data 	/alte situatii. 
3) Tri cazul In care informatille nu au loc in aceast ă  sectiune, organul fis.al ocal poate elibera o anex ă  l certificatul de atestare fiscal ă , făcănd mentiune asupra acestui aspect. Anexa la 

certificatul de atestare fiscal ă  va avea antet ş i va purta semn ă turile ş i ştampla organului fiscal local. Anexit este valabil ă  doar însotit ă  de certificat. 
*) Certificatul de atestare fiscal ă  se poate elibera ş i in format electronic. 
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MINISTERUL JUSTITIEI
s

.:rr;.- "_ OFICIUL NATfONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
: { t $ 

I ou..sa: Bucuregti, Bd. unirii nr.74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21)3160804, Fax: (+40-21) 3160803; cod pogtal: 030837
Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de ldenti{icare Fiscala : 149 42091;

Nr.: 1686042

FURNIZARE INFORMATII

NEOMAGASSIN SRL ,,,i " "::':,

INFORMATII DE IDENTIFICARE ,,,,.
Numdr de ordine in Registrul Comerfului: J4011433912017, atribuit irt':data de 11.08.2017
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC .J 40 I 1 4339 2017
Cod unic de inregistrare: 38096330 ,r :.,,,,,

v Certificat de inregistrare:83442317, emis pe data de 16.08.2017 si eliberat la data 16.08.2017
Adresd sediu social: Bucureqti Sectorul2, Bulevardul PIERRE DE COUBERTIN, Nr. 3-5, CLADIREA
OFFICE BUILDING ( FOSTA MATRITERIE), CAMERA El.M, Etaj I ',',,'',
Actul de inmatriculare gi autorizare: Rezolutie director/persoan6 desemnat6 nr. 109732 din data I 1.08.2017
Stare firmd: funcfiune
Formadeorganizare:societatecuraspunderelimitata
Data ultimei inregistrdri in registrul comerJului: 24.07.2019
Durat6: nelimitatd; ,:,, ,rr r,i,,

SEDIU SOCIAL ... .
Act sediu: Act aditional nr, 2 din data08.07.2019 la contract de inchiriere,nr. l4I din data 01.08.2017
Data de inceput a valabilitdlii pentru dovada de sediu: 01.08.2017.
Data expirdrii dovezii de sediu: 31.07 .2022.
Durata sediului: 4 ani ll luni 30 zile.

cAPrrAL socrAl 
''' ' 

"'
Capital social subscris: 62480000 LEI, integral vdrsat
Numbr pdrfi sociale: 6248000 , ,,
Valoarea unei p[rfi sociale: 10 LEI ,,,,, ".
Total aport natur6: 62477220LEI

'::;';-;:,

NATIIRA CAPTIAL 
'' ...

privat autohton 1007o

ASOC IATI PERSOANE JURIDICE
ROMARTA SA
Calitate: asociat
Nafionalitate: rom6ni
SEDIU SOCIAL: Bucureqti Sectorul2, Bulevardul PIERRE DE COUBERTIN, Nr. 3-5, CLADIREA OFFICE
BUILDING, BIROUL lB2,Etai 1
Nr. de ordine in registrul comerfului: J401667112001
CUI:14064659
Aport la capital: 1734520 LEI
Aport vlrsat total: 17 3 4520 LBI
Aport virsat in LEI : 1734520LBI
Aport in natur6: 1734520L8I
Raport generat in data de 24.09.2019 : 16:3 I :00
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Număr parţi sociale: 173452 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 2.7761% / 2.7761% 

VP MAGASSIN SA 
Calitate: asociat 
Naţionalitate: română  
SEDIU SOCIAL: Bucure şti Sectorul 2, Bulevardul PIERRE DE COUBERTIN, Nr. 3-5, CLADRIREA 
OFFICE CENTER, SPATIUL E1.08, Etaj 1 
Nr. de ordine in registrul comer ţului: J40/6084/2016 
CUI: 21229113 
Aport la capital: 2030280 LEI 
Aport vărsat total: 2030280 LEI 
Aport vărsat in LEI : 2030280 LEI 
Aport in natur ă : 2030190 LEI 
Număr parţi sociale: 203028 
Cota de participare la beneficii ş i pierderi: 3.2495% / 3.2495% 

METEX BIG SA 
Calitate: asociat 

• Naţionalitate: român ă  
SEDIU SOCIAL: Bucure şti Sectorul 2, Bulevardul PIERRE DE COUBERTIN, Nr. 3.-5, OFFICE BUILDING, 
BIROU 1D, Etaj 1 
Nr. de ordine in registrul comer ţului: J40/1826/2012 
CUI: 200718 
Aport la capital: 58715200 LEI 
Aport vărsat total: 58715200 LEI 
Aport vărsat in LEI : 58715200 LEI 
Aport in natură: 58712510 LEI 
Număr parţi sociale: 5871520 
Cota de participare la beneficii ş i pierderi: 93.9744% / 93.9744% 

ASOCIATI PERSOANE FIZICE 
Nu există  inregistrări. 

REPREZENTANT actionar/asociat/membru (PERSOANĂ  JURIDICĂ) 
Nu există  Inregistrări. 

ASOCIAT, reprezentant al detinatorilor in comun de p ărti sociale (PERSOANĂ  FIZICĂ) 
Nu există  inregistrări. 

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) 
GHEORGHIU ADRIAN 
Calitate: administrator 
Funcţie: presedinte consiliu de administratie 
Cetăţenie: română. 
Sex: masculin 
Data ş i locul naşterii: 
Data numirii: 28.08.2017 
Data expirării mandatului: 28.08.2021 
Durată  mandat: 4 ani , 

Raport generat in data de 24.09.2019 : 16:31:00 

, România 
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Dată  depunere specimen semn ătură : 28.08.2017 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

DUMITRU GEORGIANA ALINA 
Calitate: administrator 
Funcţie: membru in cons. de administratie 
Cetăţenie: română  
Sex: feminin 
Data şi locul naşterii: 
Puteri: DEPLINE 
Data numirii: 14.02.2018 
Data expirării mandatului: 14.02.2022 
Durată  mandat: 4 ani , 
Dată  depunere specimen semn ătură : 21.02.2018 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

ZARZU CARMEN - LAURA 
Calitate: director general unic 
Cetăţenie: română  
Sex: feminin 
Data şi locul naşterii: 	 , România 
Puteri: semnatura conjuncta cu d-na JANA DOBRESCU 
Data numirii: 23.02.2018 
Durată  mandat: nelimitată  
Dată  depunere specimen semn ătură : 09.03.2018 
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

România 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 
Nu există  inregistrări. 

CURATOR / CURATOR SPECIAL 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 
Nu există  inregistrări. 

Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE 
Nu există  inregistrări. 

Activitatea principală  
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin •337/2007) Rev. Caen (2) 
6820 - inchirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 

Activităţ i secundare 
Activitătile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
4789 - Comert cu am ănuntul prin standuri, chio şcuri şi piete al altor produse 
4791 - Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Intemet 

Raport generat 1n data de 24.09.2019 : 16:31:00 
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4799 - Comerf cu amdnuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chiogcurilor gi piefelor
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de c6l6tori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mirfuri
5210 - Depozitiri
5224 - Manipuliri
5610 - Restaurante
5621 - Activit5fl de alimentafie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentalie n.c.a.
5630 - Baruri gi alte activiteli de servire a bduturilor '::: 

:
5829 - Activitili de editare a altor produse software
6201 - Activitdfi de realizare a soft-ului la comand[ (software orientat client)
6202 - Activitdfi de consultanfd in tehnologia informaliei
6203 - Activitdfl de management (gestiune gi exploatare) a mijloacelor de calcul
63ll - Prelucrarea datelor, administrarea paginil,or web gi activitati conexe
q! 10 

- Cumpdrarea gi vdnzarea de bunuri lmobiliare proprii ::...
6831 - Agentii imobiliare i,,
6832 - Administrarea imobilelor pe bazE de comision s?U contract :,
7021 - Activitali de consultanld in domeniul relaliilor publice si al comunic6rii
7022 - Activitdti de consultantd pentru afaceri gi management 

-

731 I - Activitdti ale agenliilor de publicitate
1312 - Servicii de reprezentare media
7320 - ActivitAti de studiere a pielei gi de sondare a opiniei publice
7420 - Activitdli fotografice
7430 - Activitali de traducere scrisd gi orald (interpreti)
7711 - Activitdli de inchiriere qi leasing cu autoturisme Ei autovehicule rutiere usoare
7820 - Activitdli de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare gi management a fo(ei dJmuncd
1911 - Activitlti ale agenliilor turistiCe
7912 - Activitali ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare gi asistentd turisticd
8l2l - Activitiili generale de curdlenie a clddirilor
8122 - Activitdli specializate de curdtenie
821 I - Activit5ti combinate de secretariat

l?!9 
- Activitdli de fotocopiere., de pregdtire a documentelor gi alte activitdli specializate de secretariat

8299 - Alte activitdli de servicii suportlentru intreprinderi n.c.a.

Text suplimentar activitdti secundare : 7711 -numai inchiriere

EMBLEME
Nu existb inregistrbri.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATT
Nu existd inregistrdri.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: Punct de lucru
Adres6: Municipiul Ploiegti, Strada TROTU$, Nr. 2, HOL, Judet prahova
Act sediu: Contract de loca{iune , nr. 215 din data 0 1 .03 .20 I g

Raport generat in datade24.09.20l9 : 16:31:00
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Data de inceput a valabilit{ii pentru dovada de sediu: 01.03.2018.
Data expirlrii dovezii de sediu: 01.03.2021.
Durata sediului: 3 ani.

Denumire: Punct de lucru
Adres6: Municipiul Hunedoara, Piafa Libertdfii, Nr. I6,MAGAZIE 18, Judet Hunedoara
Act sediu: Contract de locafiune,nr.I0T din data 01.03.2018
Data de inceput a valabilitfiii pentru dovada de sediu: 01.03.2018.
Data expirdrii dovezii de sediu: 01.03.2021. 1,,r,r,,
Durata sediului: 3 ani.

' . . .

Denumire: Punct de lucru
Adres6: Municipiul Satu Mare, Bulevardul TRANSILVANIA, PARTER,CARTIER CENTRU NOU, Bloc
Ap. SPATIU, Judet Satu Mare
Act sediu: Extras de carte funciari, nr. 15534 din data 13.03.2018 ' 

,,, -,.
Durata sediului:nelimitat. ,.1i1,ri,r:,. 'rirr r::,,,, ,

7,

Denumire: Punct de lucru ,, . ', . ,,, ' ':.:

Adres6: Municipiul Craiova, Strada ROMUL, Nr. 2, Bloc T3, Scara B-C,
Act sediu: Extras de carte funciard, nr.48430 din data 26.02.2018,,,

'  
, ' , . , ' t . .  

r .  q :  1 , - : :  
. : ' l

Ap. SPATIU, Judet Dolj

,;, 'a::, ,r,r,

SEDII SVSAU ACTIVITATI AUTORIZAT0 CONFORM AR.Ti,IIS DIN L359/2004
t . '

Sediul social din:Bucureqti Sectorul2, Bulevardul PIERRE DE COUBERTIN, Nr.3-5, CLADIREA OFFICE
BUILDING ( FOSTA MATRITERIE). CAMERA El.M , Etaj I
Tip sediu: principal
Tip model declaralie: rnodel3 nr. 440631 dtn 12.07.2019
Activitdti la sediu:

6820 - lnchirierea gi subinchirierea bunurilbr imobiliare proprii sau inchiriate
6810 - Cumpdrarea gi vdnzarea,de.bunuri imobiliare proprii

Data certifi$afului constatator: 1 8.07'201 9

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundir din:Municipiul Ploieqti;,:strada TROTU$, Nr. 2, HOL, Judet Prahova
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declarafiei' mode,l 3 nr, 231612 din 07.06.2018
Activitdli la sediu:-

6820 - Inchirierea qi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Data certificatului constatator: 1 L06.2018

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Municipiul Hunedoara,Piala Libertdtii, Nr. 16, MAGAZIE 18, Judet Hunedoara
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaratie: model 3 nr.231612 din 07.06.2018
Activitnfi h sediu:

Raport generat in data de 24.09.2019 : 16:3 1 :00
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Nr. act: 440631 I 12.07.2019
Numir declaralii: 1
Numlr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 92599 din i8.02.2019
Tip menlionare: Alte menliuni
Act asociat: Hotir6rea adundrii generale a asociafilor
Nr .ac t :  1116 .11 .2018
Descriere: conform act.

-: ,,
Nr. intrare:558931 din 19.11.2018
Tip menfionare: HotdrAre adunare generalS privind majorarea,/reducerea capitalului
Act asociat: Hotdrdrea adundrii generale a asocialilor "
N r . a c t : 1 1 1 6 . 1 1 . 2 0 1 8

'it'l ' ir":

Nr. intrare: 23l6l2din 07.06.2018 
',i,i ',

Tip mentionare: Declaralie pe propria rispundere conform art. I 5 din Legea w. 35912004
Act asociat: DeclaraJie-tip pe propria rdspundere - -,944,,3f
Nr. act: 231612 I 07.06.2018
Numir declaratrii: I
Num[r certificate constatatoare: 4 '

i l

Nr. intrare: 191496 din 09.05.2018 ,ri
Tip menfionare: Alte mentiuni
Act asociat: D ecizia consiliului de administrdftie
Nr .ac t :1 /05 .04 .2018
Descriere: conform act.

Nr. intrare: 601214 din 04.08.2017 . ,,:,',,,:,,,',
Tip menlionare: Declarafie pe propria raspundere conform art.15 din:iegea nr. 35912004
Numdr declaralii: I
Numdr certificate constatatoare: I

srruATIAFTNANCTA"Afi L20r6,,
Nu existd inregistrdri.

STTUATIA FINANCTARA PE ANUL 2017
PROFITUL SAUPIERDEREANET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01
0 6 - 0 7 ) : 0 L E I
PROFITUL SAU PIERDEREANET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd.
07 - 0l -02):199097 LEr

+ 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 -

0 3 + 0 4 ' + 0 5 + 0 6 +

PROFITUL SAU PIERDEMAiBRUT(+) - PiCrdErE (rd,.229 - 228):193551 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) - Profit (rd.228 -229):0LEl
Numdr mediu de salariafi: 0
Impozite gi taxe nepl[tite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
c i f radeafacer inet6(ct .70 l+702+703+704+705+706+708+707 -709 +741**  * ' , rU6***) :184849
LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03\: 67750357 LEI

STTUATIA FINATICIARA PE ArruL 2018

Raport generatin datade24.09.2019 : 16:31:00
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22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITTULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 
68): 4098694 LEI 
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 
68 - 64): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI 
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 4836961 LEI 
Numar mediu de salariati: 9 
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI 
1. Cifi-a de afaceri netă  (rd. 02+03-04+05+06): 5835333 LEI 
ACTTVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 60867715 LEI 

Informaţfile sunt eliberate din registrul central computerizat al comer ţului, ţinut de Oficiul Naţional al 
Registrului Comer ţului şi au la bază  comunicarea inregistr ărilor efectuate 'in registrul comer ţului ţinut de către 
oficiile registrului comerţului de pe lăngă  tribunale pănă  la data de 24.09.2019 

Pentru furnizarea acestor informa ţii a fost perceput ă  suma de 20.0 RON 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) ş i alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modific ările şi 
completările ulterioare, profesionistul are obligatia să  solicite inregistrarea in registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, in 
cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de inregistrare. Inregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea 
persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus inregistr 
In cazul persoanelor imputernicite al căror mandat a expirat, insă  profesionistul nu a procedat la inregistrarea 'in registrul comerţului 
a menţiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare 1nregistrat in registrul comerţului 
computerizat, cu calitatea respectivă  şi cu durata mandatului expirată . 

Prezentul document conţine date cu caracter personctl a căror prelucrare intră  sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
Informaţide cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au 
fost solicitate. 

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. 

Raport generat 1n data de 24.09.2019 : 16:31:00 
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