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4. Asociatului unic îi revine în mod exclusiv dreptul de

a conduce, administra și reprezenta societatea cu puteri

depline, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată.

Mandatul administratorului este pe termen nelimitat.

5. Beneficiile și pierderile societății revin în totalitate

asociatului unic.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv nemodificate

rămân valabile.

Operațiunile menționate în prezentul act adițional

devin opozabile față de terți, după înscrierea lor la Oficiul

Registrului Comerțului Buzău de pe lângă Tribunalul

Buzău.

Actul s-a redactat și autentificat la Biroul Notarial

Vasile Victor și Asociații, astăzi, 22 septembrie 2011, în

șase exemplare din care cinci exemplare s-au eliberat

părților.

(37/2.260.022)

Societatea Comercială 

ACTIV EXPERT CONSULTANȚĂ 

ȘI SERVICII - S.A., Buzău

HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 27.09.2011

a adunării generale ordinare a acționarilor 

S.C. ACTIV EXPERT CONSULTANȚĂ 

ȘI SERVICII - S.A.

Adunarea generală a acționarilor din cadrul S.C.

ACTIV EXPERT CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII - S.A., cu

sediul în municipiul Buzău, Str. Victoriei nr. 17, județul

Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/304/2006, având cod

unic de înregistrare RO 18489148 și capital social

subscris și vărsat de 147.000 lei împărțit în 42 acțiuni la

purtător în valoare nominală de 3.500 lei fiecare, întrunită

la sediul societății la data de 27.09.2011 în ședință

ordinară potrivit Legii nr. 31/1990, republicată și

modificată, și actului constitutiv a hotărât prin votul

acționarilor (Oprea Niculina-Elena și Oprea Costel) ce

dețin 100% din capitalul social al societății următoarele:

1. Se aprobă prin vot secret prelungirea mandatului

administratorului unic al societății Oprea V. Niculina-

Elena, de naționalitate română, cu domiciliul în municipiul

Buzău, str. Spiru Haret, bl. 3E, et. 3, ap. 11, județul

Buzău, cetățean român, căsătorită, sex feminin, născută

la data de 14.08.1976 în comuna Smeeni, județul Buzău,

posesoare a CI seria XZ nr. 152657 eliberată de Poliția

mun. Buzău la data de 25.02.2003, CNP

, cu o perioadă de 4 (patru) ani, valabil

de la data de 27.09.2011 până la data de 27.09.2015.

2. În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și

modificată, și al actului constitutiv se revocă prin vot

secret începând cu data de 27.09.2011 mandatul

cenzorului Chesim C. Simion Niculae.

3. Se alege prin vot secret pentru un mandat de 2 (doi)

ani, valabil până la data de 01.10.2013, în funcția de

cenzor al societății, cu datele de identificare: Iustin C.

Sorina-Loredana, de naționalitate română, cu domiciliul

în România, municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. P10, et. 4,

ap. 13, județul Buzău, cetățean român, sex feminin,

căsătorită, posesoare a C.I. seria XZ nr. 336311,

eliberată de SPCLEP Buzău la data de 7.05.2007,

născută la data de 3.09.1974 în România, municipiul

Târgoviște, județul Dâmbovița, CNP

Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.

Se împuternicește administratorul unic Oprea

Niculina-Elena să reprezinte societatea și să semneze în

numele acesteia actele necesare, inclusiv actul

constitutiv actualizat, în fața oricăror instituții, pentru

ducerea la îndeplinire a hotărârii nr. 20 a adunării

generale ordinare a acționarilor S.C. ACTIV EXPERT

CONSULTANȚĂ ȘI SERVICII - S.A. din data de

27.09.2011.

(38/2.260.024)

Societatea Comercială 

AGRICULTURA VECHE - S.A., satul Țintești

comuna Țintești, județul Buzău

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 21.09.2011

a adunării generale extraordinare a acționarilor

S.C. AGRICULTURA VECHE - S.A.

Adunarea generală a acționari lor de la S.C.

AGRICULTURA VECHE - S.A., cu sediul în satul Țintești,

comuna Țintești, CF 121, nr. Cad. 318, C 1, județul

Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe

lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/352/2011, având cod

unic de înregistrare RO 28326938 și capital social

subscris și vărsat de 115.000 lei, împărțit în 115 acțiuni la

purtător în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, întrunită

la data de 21.09.2011 în ședință extraordinară potrivit

Legii nr. 31/1990, republicată și modificată și actului

constitutiv, a hotărât prin votul acționarilor (Sălcuțan

Alexandru-Lucian și Stoian Sorin) ce dețin 100% capitalul

social al societăți i  (majoritatea cerută de lege)

următoarele:

1. Se aprobă achiziționarea de către societate a unui

ansamblu de construcții categoria „Monument” sub

denumirea actuală „CONACUL GAROFLID”, denumire

anterioară „FERMĂ ROMAGRIBUZ Buzău”, denumire

originară „CONAC”, clasificat în grupa B - monument

istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local,

nominalizat în lista documentelor istorice pe anul 2010 a

județului Buzău, la poziția 793, cu codul BZ - II - m - B-
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02486, categoria de arhitectură CONAC, tipul de

folosință CONAC BOIERESC, situat în localitatea

Țintești, punctul „La Fermă, tarlaua 49, parcela 482 -

conform Planului de amplasament, județul Buzău, înscris

în Cartea Funciară nr. 1503 a localității Țintești, alcătuit

din: C1 - cramă, în suprafață construită la sol de 824 m.p.,

suprafață desfășurată 1.705 m.p., C2 - sediu, în

suprafață construită la sol de 199 m.p., suprafață

desfășurată 324 m.p., C3 - grajd, în suprafață construită

la sol de 152 m.p., suprafață desfășurată 152 m. p., C4 -

magazie, în suprafață construită la sol de 544 m.p.,

suprafață desfășurată 902 m.p., C5 - cantină, în

suprafață construită la sol de 497 m.p., suprafață

desfășurată 497 m.p., C6 - cuptor (beci), în suprafață

construită la sol de 70 m.p., suprafață desfășurată 70

m.p., C7 - magazie, în suprafață construită la sol de 43

m.p., suprafață desfășurată 43 m.p., C8 - grajd, în

suprafață construită la sol de 346 m.p., suprafață

desfășurată 346 m.p., proprietatea doamnei Oprescu

Sanda, ce a fost dobândită prin restituire în natură în

condițiile Legii nr. 10/2001, așa cum rezultă din Decizia

nr. 886 din 20.06.2005, rămasă definitivă și irevocabilă,

pronunțată în Dosarul nr. 7324/2004 de Curtea de Apel

Ploiești, Secția Civilă, la prețul de 200.000 euro

(douăsutemii-euro).

2. Se împuternicește în vederea semnării tuturor

documentelor referitoare la achiziționare imobile

(contract de vânzare-cumpărare autentic, act de

constituire drept de superficie, precum și alte

documente):

- Sălcuțan M. Alexandru-Lucian - administrator unic,

cu domiciliul în municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl.16H, et. 1,

ap. 5, județul Buzău, cetățean român, identificat cu C.I.

seria XZ nr. 429110, eliberată de SPCLEP Buzău la data

de 15.09.2009, născut la data de 5.08.1969 în municipiul

Buzău, județul Buzău, CNP 

Se împuternicește administratorul unic Sălcuțan

Alexandru-Lucian să reprezinte societatea și să semneze

în numele acesteia actele necesare, pentru aducerea la

îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a

acționarilor S.C. AGRICULTURA VECHE - S.A., din data

de 21.09.2011.

(39/2.260.025)

Societatea Comercială 

ECOGEN ENERGY - S.A., Buzău, județul Buzău

HOTĂRÂREA NR. 7

din 19.09.2011

a adunării generale ordinare a acționarilor din

cadrul Societății Comerciale 

ECOGEN ENERGY - S.A.

Întrunită astăzi, 19.09.2011, ora 12.00, în Buzău,

Aleea Industriei nr. 7, jud. Buzău, la sediul societății, fiind

prezenți următori i  asociați: REGIA AUTONOMA

MUNICIPALA RAM BUZĂU, cu sediul în Buzău, bd.

Unirii, bl. 8FGH, jud. Buzău, înregistrată în la ORC Buzău

sub nr. J10/1003/1994, CUI 6303828, reprezentată legal

de dl Tacea Constantin, cu o deținere de 2.142 de acțiuni,

reprezentând 21,42% din capitalul social, CONSILIUL

LOCAL BUZĂU, cu sediul în Buzău, bd. Unirii nr. 163, jud.

Buzău, reprezentat legal de dl Boșcodeală Octavian

Constantin, cu o deținere de 510 de acțiuni, reprezentând

5,10% din capitalul social, ROMELECTRO - S.A., cu

sediul în București, bd. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2,

înregistrată la ORC București sub nr. J40/187/1991, CUI

1557850, reprezentată legal de dl Munteniță Vasile, cu o

deținere de 2.500 de acțiuni, reprezentând 25% din

capitalul social, EXIMPROD GRUP - S.R.L., cu sediul în

Buzău, str. Bistriței nr. 3, jud. Buzău, înregistrată la ORC

Buzău sub nr. J10/2289/1994, CUI 6482146,

reprezentata legal de dl Gheorghe Manole, cu o deținere

de 2.348 de acțiuni, reprezentând 23,48% din capitalul

social, INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTĂRI

ENERGETICE - S.A., cu sediul în București, bd. Lacul Tei

nr. 1 - 3, sectorul 2, înregistrată la ORC București sub nr.

J40/5731/4.07.1996, CUI 8630885, reprezentată legal de

dl Apostol Ovidiu, cu o deținere de 2.500 acțiuni,

reprezentând 25% din capitalul social.

Se constată îndeplinite condițiile legale pentru ținerea

adunării generale a asociaților, precum și faptul că au fost

îndeplinite condițiile de formă și fond pentru luarea

hotărârilor.

În temeiul prevederilor actului constitutiv și al Legii

nr. 31/1990, republicată, cu unanimitate de voturi, se

hotărăște:

I. Începerea de urgență a acțiunilor privind procedura

de transfer a cazanului de apă fierbinte de 100 Geal/h din

proprietatea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău

în proprietatea S.C. ECOGEN ENERGY - S.A., la prețul

de 3.814.224 lei, la care se adaugă TVA, conform

documentației din caietul de sarcini al licitației din data de

20.09.2011.

II. Este împuternicită conducerea executivă a

societății ECOGEN ENERGY - S.A., să efectueze de

urgență demersurile necesare ducerii la bun sfârșit a

hotărârii în condițiile ofertelor nr. 652 și 653 din data de

16.09.2011.

III. Este împuternicit dl Popa Gabriel, cetățean român,

născut pe data de 18.07.1957, în localitatea C.A. Rosetti,

jud. Buzău, având domiciliul în mun. Buzău, str.

Almașului nr. 20, identificat prin CI seria XZ nr. 256098,

eliberată de municipiul Buzău, la data de 7.04.2005, CNP

, în calitate de Președinte al consiliului

de administrație și reprezentant al societății, să semneze

prezenta hotărâre, să îndeplinească orice act și să

20










