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RETAIL GROUP SRL

Monitor Articol

381 
2017/2/6

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L.  
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2,
ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 16777 din 18.01.2017. 

372 
2017/2/3

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L.  
HOTARARE 
a adunarii generale a asociatilor RETAIL GROUP - S.R.L., CUI 20721885, J40/1146/2007 
LAUFER HARRY-ILAN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, posesor al CI [***date personale***] eliberata de SPCEP Sector 1 la data de
02.04.2012, CNP [***date personale***], 
LAUFER YONATAN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Al. Privighetorilor nr. 82-84, bl. A, sc. 1, et. 4, ap. 4-2, posesor al CI [***date personale***] eliberata de SPCEP
Sector 1 la data de 25.11.2013, CNP [***date personale***],  
In calitate de asociati ai RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2, ap. 4, avand cod unic de inregistrare 20721885, numar
de ordine in Registrul Comertului: J40/1146/2007, au hotarat urmatoarele: 
1. Se aproba urmatoarea cesiune de parti sociale: LAUFER HARRY-ILAN a cedat cele 30 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 300 lei, catre
LAUFER YONATAN, cesionarul dobandind si toate drepturile si obligatiile aferente acestor parti sociale. 
Ca urmare a cesiunii, capitalul social total al societatii este de 310 lei, divizat in 31 de parti sociale, detinut de asociati dupa cum urmeaza: LAUFER YONATAN detine 31 de parti sociale
cu o valoare nominala de 10 lei fiecare si o valoare totala de 310 lei, in numerar, reprezentand 100% capitalul social total si cota de beneficii si pierderi. 
2. Se revoca din functia de administrator LAUFER HARRY-ILAN si se numeste in aceasta functie, cu puteri depline, pe o perioada nelimitata, domnul LAUFER YONATAN. 
Prezenta hotarare are o pagina si a fost incheiata in 3 exemplare originale, azi, 18.01.2017. 

2094 
2016/6/1

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L.  
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2,
ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 216689 din 16.05.2016. 

2087 
2016/5/31

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L.  
DECIZIA NR. 01/10.05.2016 
a asociatului unic al RETAIL GROUP - S.R.L., Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, J40/1146/2007; CUI 20721885 
Subsemnatul: Laufer Harry-Ilan, cetatean roman, nascut la data de 16.08.1983, in Bucuresti, sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, identificat prin CI
[***date personale***], eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 02.04.2012; CNP - 1830816410081, in calitate de Asociat unic al RETAIL GROUP - S.R.L., am decis: 
1. Intrarea in societate a domnului Laufer Yonatan, cetatean roman, nascut la data de 21.03.1993, in Israel, Beer-Yakov, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Ale. Privighetorilor nr. 82-84,
bl. A, sc. 1, et. 4, ap. 4-2, identificat prin CI [***date personale***], eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 25.11.2013; CNP [***date personale***]. Intrarea in societate se realizeaza din
aportul in numerar al domnului Laufer Yonatan in cuantum de 10 lei. 
2. Astfel, ca urmare a celor de mai sus se majoreaza capitalul social al societatii de la suma de 300 lei la suma de 310 lei, respectiv cu suma de 10 lei. Majorarea numarului de parti
sociale de la 30 pa-ti sociale la 31 de parti sociale. 
Majorarea capitalului social se va realiza din aportul in numerar al domnului Laufer Yonatan in cuantum de 10 lei. 
Astfel, societatea se va transforma din societate cu Asociat unic in societate cu mai multi Asociati. Atributiile Asociatului unic revin Adunarii Generale a Asociatilor. 
3. In urma modificarilor aparute structura aportului la capitalul social este urmatoarea: capitalul social subscris si varsat, al societatii este de 310 lei si este format din 31 parti sociale,
egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este varsat integral de asociati, in numerar, astfel: 
? Laufer Harry-Ilan detine 30 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare totala de 300 lei, reprezentand 96,775% din capitalul social. Cota de participare la profit si pierderi este
de 96,775%; 
? Laufer Yonatan, detine 1 (una) parte sociala, in valoare de 10 lei, reprezentand 3,225% din capitalul social. Cota de participare la profit si pierderi este de 3,225%. 

5942 
2015/10/19

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTARAREA NR. 2/10.09.2015 
a adunarii generale a asociatilor RETAIL GROUP - S.R.L., Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, J40/1146/2007, CUI 20721885 
Subsemnatii Curcuta Adina-Ioana, cetatean roman, nascuta la data de 10.12.1986 in mun. Botosani, jud. Botosani, domiciliata in Bucuresti, sectorul 1, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1,
identificata prin CI [***date personale***], eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 09.11.2012, CNP [***date personale***], si Laufer Harry-Ilan, cetatean roman, nascut la data de
16.08.1983 in Bucuresti, sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, identificat prin CI [***date personale***], eliberata de SPCEP Sector 1 la data de
02.04.2012, CNP [***date personale***], in calitate de asociati ai RETAIL GROUP - S.R.L., intrunind 100% capitatul social, am hotarat in unanimitate: 
1. Retragerea din societate a asociatei Curcuta Adina Ioana prin cedarea tuturor partilor sociale pe care le detine si anume 25 de parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare
totala de 250 lei, reprezentand 83,33% din capitalul social, catre asociatul Laufer Harry-Ilan. Contractul de cesiune face parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 
Subsemnata Curcuta Adina-Ioana cedez domnului Laufer Harry-Ilan 25 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare totala de 250 lei, reprezentand 83,33% din capitalul social. 
Subsemnatul Laufer Harry-Ilan cesionez de la Curcuta Adina-Ioana 25 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare totala de 250 lei, reprezentand 83,33% din capitalul social. 
Cesiunea se realizeaza la valoarea nominala a partilor sociale. 
Ca urmare a contractului de cesiune, doamna Curcuta Adina-Ioana se retrage din societate si nu mai are nicio pretentie fata de aceasta si nicio obligatie. 
Subsemnata Curcuta Adina-Ioana, in calitate de cedenta, declar ca am primit integral contravaloarea partilor sociale cedate, azi, data semnarii prezentului contract. 
Subsemnatul Laufer Harry-Ilan, in calitate de cesionar, declar ca am achitat integral contravaloarea partilor sociale cesionate, azi, data semnarii prezentului contract. 
Astfel, societatea se va transforma din societate cu mai multi asociati in societate cu asociat unic. Atributiile adunarii generale a asociatilor revin asociatului unic. 
2. In urma modificarilor aparute, structura aportului la capitalul social este urmatoarea: 
Capitalul social subscris si varsat, al societatii este de 300 lei si este format din 30 parti sociale, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, toate apartinand asociatului
unic Laufer Harry-Ilan. 

5942 
2015/10/19

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2,
ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 350376 din 24.09.2015. 

https://www.listafirme.ro/


7/18/2017 https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885

https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885 2/9

5828 
2015/10/14

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L. 
DECIZIA NR. 1 
din 10.09.2015 a asociatului unic al RETAIL GROUP - S.R.L., Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4 J40/1146/2007, CUI 20721885 
Subsemnata, CURCUTA ADINA-IOANA, cetatean roman, nascuta la data de 10.12.1986 in mun. Botosani,  
jud. Botosani, domiciliata in Bucuresti, sectorul 1, Intrarea Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, identificata prin CI [***date personale***] eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 09.11.2012, CNP
[***date personale***], in calitate de asociat unic al RETAIL GROUP - S.R.L., am decis: 
1. Intrarea in societate a domnului LAUFER HARRY-ILAN, cetatean roman, nascut la data de 16.08.1983 in Bucuresti, sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Intrarea Fulgerului
nr. 3-5, ap. 1, identificat prin CI [***date personale***] eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 02.04.2012, CNP [***date personale***]. Intrarea in societate se realizeaza din aportul in
numerar al domnului LAUFER HARRY-ILAN in cuantum de 50 lei. 
2. Astfel, ca urmare a celor de mai sus, se majoreaza capitalul social al societatii de la suma de 250 lei la suma de 300 lei, respectiv cu suma de 50 lei. Majorarea numarului de parti
sociale de la 25 parti sociale la 30 de parti sociale. 
Majorarea capitalului social se va realiza din aportul in numerar al domnului LAUFER HARRY-ILAN in cuantum de 50 lei. 
Astfel, societatea se va transforma din societate cu asociat unic in societate cu mai multi asociati. Atributiile asociatului unic revin adunarii generale a asociatilor. 
3. In urma modificarilor aparute structura aportului la capitalul social este urmatoarea: 
Capitalul social subscris si varsat, al societatii este de 300 lei si este format din 30 parti sociale, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este varsat
integral de asociati, in numerar, astfel: 
-  
CURCUTA ADINA-IOANA detine 25 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare totala de 250 lei, reprezentand 83,33% din capitalul social. Cota de participare la profit si pierderi
este de 83,33%. 

-  
LAUFER HARRY-ILAN detine 5 parti sociale, fiecare in valoare de 10 lei, in valoare totala de 50 lei, reprezentand 16,67% din capitalul social. Cota de participare la profit si pierderi este
de 16,67%. 4. Se revoca din functia de administrator doamna CURCUTA ADINA-IOANA si se numeste in functia de administrator pe o perioada nelimitata, cu puteri depline domnul
LAUFER HARRY-ILAN, cetatean roman, nascut la data de 16.08.1983 in Bucuresti, sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1, Intrarea Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, identificat prin CI
[***date personale***] eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 02.04.2012, CNP [***date personale***]. 

5827 
2015/10/14

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str.
Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2, ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 340511 din 16.09.2015. 

1885 
2015/4/10

Societatea RETAIL GROUP - S.R.L. 
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/1146/2007 
COD UNIC DE INREGISTRARE 20721885 
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI 
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI 
DOSAR NR. 446302/19.12.2014 
REZOLUTIA NR. 3304/13.01.2015 
Pronuntata in sedinta din data de 13.01.2015 
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 - Rusu Ninela 
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 446302 din data 19.12.2014 pentru RETAIL GROUP - S.R.L., cod unic de inregistrare: 20721885, numar de ordine in registrul
comertului: J40/1146/2007. 
PERSOANA DESEMNATA 
Asupra cererii de fata: 
Prin cererea inregistrata sub nr. 446302 din data 19.12.2014 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: sedii secundare si inregistrarea datelor din
declaratia tip - model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului. 
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare. 
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si ale Legii 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate. 
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune: 
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: sedii secundare si inregistrarea datelor din declaratia tip
- model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Decizie asociat unic nr. 1 din 10.12.2014; Declaratie-tip pe propria raspundere - model 2 nr. 446302 din
19.12.2014. 
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii. 
Executorie de drept. 
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Bucuresti in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
84/2010. 
Pronuntata in sedinta din data de: 13.01.2015. 

3018 
2013/6/10

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RETAIL GROUP- S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2,
ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 28213 din 22.01.2013. 
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3018 
2013/6/10

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTARAREA NR. 2/18.01.2013 
a adunarii generale a asociatilor S.C. RETAIL GROUP- S.R.L.  
Subsemnatii: 
DABIJA IOAN - ANDREI, cetatean roman, sex M, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, sectorul 1, legitimat cu CI [***date personale***]
eliberata la data de 30.04.2009 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP [***date personale***], nascut in mun. Bucuresti, sectorul 2 la data de 03.05.1982, si  
CURCUTA ADINA IOANA, cetatean roman, sex feminin, domiciliata in mun. Bucuresti, Int. FuIgerului nr. 3-5, ap. 1, sectorul 1, legitimata cu CI [***date personale***], eliberata la data de
09.11.2012 de SPCEP sectorul 1, valabil pana la data de 10.12.2022, CNP [***date personale***], nascuta in mun. Botosani, jud. Botosani, la data de 10.12.1986, in calitate de asociati
ai S.C. RETAIL GROUP - S.R.L. si intruniti in AGA, azi, 18.01.2013 la sediu, am hotarat: 
Articolul 1 

Se aproba cesionarea de catre dl DABIJA IOAN - ANDREI catre dna CURCUTA ADINA IOANA a 20 p.s. in valoare de 10 RON fiecare, in valoare totala de 200 RON, reprezentand 80%
din capitalul social al S.C. RETAIL GROUP - S.R.L. Prin cesiune, dl DABIJA IOAN - ANDREI pierde calitatea de asociat al societatii. In urma cesiuni intervenite, structura capitalului
social va fi urmatoarea: capitalul social este de 250 RON si este impartit in 25 parti sociale cu o valoare de 10 RON pentru o parte sociala, impartit astfel, CURCUTA ADINA IOANA
detine 25 p.s. X 10 RON = 250 RON, respectiv 100% capitalul social. 
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate. 
Redactata si semnata, la Bucuresti in 3 exemplare originale, azi, 18.01.2013. 

668 
2013/2/4

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
DECIZIA NR. 1/08.01.2013 
a asociatului unic al S.C. RETAIL GROUP - S.R.L.  
Subsemnatii: 
DABIJA IOAN - ANDREI, cetatean roman, sex M, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, sectorul 1, legitimat cu CI [***date personale***]
eliberat la data de 30.04.2009 de SPCEP S1 biroul nr. 2, CNP [***date personale***], nascut in mun. Bucuresti, sectorul 2 la data de 03.05.1982, in calitate de asociat unic S.C. RETAIL
GROUP - S.R.L. si CURCUTA ADINA IOANA, cetatean roman, sex feminin, domiciliata in mun. Bucuresti, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, sectorul 1, legitimata cu CI [***date personale***],
eliberat la data de 09.11.2012 de SPCEP sectorul 1, valabil pana la data de 10.12.2022, CNP [***date personale***], nascuta in mun. Botosani, jud. Botosani, la data de 10.12.1986 si
intruniti in AGA, azi, 08.01.2013, la sediu, au hotarat: 
Art. 1 Se coopteaza in societate dna CURCUTA ADINA IOANA, cetatean roman, sex feminin, domiciliata in mun. Bucuresti, Int. Fulgerului nr. 3-5, ap. 1, sectorul 1, legitimata cu CI
[***date personale***], eliberat la data de 09.11.2012 de SPCEP sectorul 1, valabil pana la data de 10.12.2022, CNP [***date personale***], nascuta in mun. Botosani, jud. Botosani, la
data de 10.12.1986. 
Art. 2 Se majoreaza capitalul social al societatii cu suma de 50 lei, prin aportul in numerar, integral depus si varsat, de catre asociatul cooptat dna CURCUTA ADINA IOANA. Ca urmare
a majorarii, capitalul social total va fi de 250 lei, impartit in 25 parti sociale a cate 10 lei fiecare, si va avea urmatoarea structura: 
-  
DABIJA IOAN - ANDREI subscrie 20 parti sociale in valoare totala de 200 RON, reprezentand 80% din capitalul social, cu participare la beneficii si pierderi de 80%; 

-  
CURCUTA ADINA IOANA detine 5 parti sociale in va1oare totala de 50 RON, reprezentand 20% din capitalul social, cu participare la beneficii si pierderi de 20%. Art. 3 Se revoca din
functia de administrator dl DABIJA IOAN - ANDREI si se numeste in functia de administrator cu puteri depline dna CURCUTA ADINA IOANA pe o durata nelimitata. 
Art. 4 Se aproba deschiderea unui punct de lucru in Bucuresti, Intrarea Fulgerului nr. 3-5, et. 3, ap. 7, camera 1, sectorul 1. 
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate. 
Redactata si semnata, la Bucuresti in 3 exemplare originale azi, 08.01.2013. 

665 
2013/2/4

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, etaj 2,
ap. 4, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 5865 din 09.01.2013. 

3893 
2012/10/9

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
ANUNT 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. RETAIL GROUP - S.R.L., Bucuresti, sectorul 1, avand
numarul de ordine in registrul comertului J40/1146/2007, codul unic de inregistrare 20721885 si o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei, confirma ca a depus sub numarul
12831832/23.05.2012 la Ministerul Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare fiscala, copie de pe situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2011 - 31
decembrie 2011, insotite de raportul administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/ auditorilor financiari. 

891 
2012/3/8

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale RETAIL GROUP - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. DOBROGEANU GHEREA nr. 150, etaj 2, ap. 4,
sectorul 1, inregistrata sub nr. J40/1146/2007, cod unic de inregistrare 20721885, care a fost inregistrat sub nr. 3815 din 6.01.2012. 

891 
2012/3/8

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
DECIZIA NR. 1 
din 5 ianuarie 2012 
Subsemnatul DABIJA Ioan-Andrei, cu CNP [***date personale***], in calitate de asociat unic in cadrul S.C. "RETAIL GROUP" - S.R.L., inmatriculata sub nr. J40/1146/2007, CUI
20721885, dispun urmatoarele: 
1. Se desfiinteaza punctul de lucru situat in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, Sectorul 1. 
2. Sediul firmei RETAIL GROUP - S.R.L. se muta in aceeasi localitate, la urmatoarea adresa: Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, sectorul 1. 
3. Se imputerniceste dl consilier juridic DUMITRESCU Grigore cu CNP [***date personale***], sa semneze actele necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat, si sa ne reprezinte la
toate organele competente, inclusiv ANAF Sector 1, semnatura acestuia fiindu-ne opozabila. 
Redactata si semnata de parte in 4 exemplare, astazi, 5 ianuarie 2012. 
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2100 
2010/5/13

Societatea Comercială 
RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTĂRÂREA NR. 1/20.04.2010 
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L. 
BUCUREŞTI, ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 122, 
BL. D27, SC. 1, ET. 3, AP. 11, SECTOR 2 
J40/1146/2007; C.U.I. 20721885 
Subsemnaţii Laufer Harry-Ilan, cetăţean român, 
născut în mun. Bucureşti, Sector 1 la data de 16.08.1983, 
domiciliat în Bucureşti, str. Pechea nr. 10 - 12, et. 4, 
ap. 20, Sector 1, identificat prin CI [***date personale***], 
eliberată la data de 08.02.2008 de S.P.C.E.P. S1 biroul 
nr. 2, CNP [***date personale***], şi Laufer Dan-Simion, 
cetăţean român, născut la data de 13.02.1954 în 
mun. Bucureşti, Sector 4, fiul lui Sergiu şi Aneta-Tania, 
domiciliat în Bucureşti, Sector 1, str. Jean Monnet nr. 50, 
et. 2, ap. 2, identificat prin CI [***date personale***], 
eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 06.02.2003, 
CNP [***date personale***], în calitate de Asociaţi ai 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L., întrunind 100% din capitalul 
social, am hotărât în unanimitate: 
1. Retragerea din societate a Asociaţilor Laufer 
Harry-Ilan şi Laufer Dan-Simion. 
2. Intrarea în societate a Domnului Dabija Ioan - 
Andrei, cetăţean român, născut la data de 03.05.1982 în 
Bucureşti, Sector 2, domiciliat în Bucureşti, Sector 1, 
str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, 
identificat prin CI [***date personale***], eliberată la 
data de 30.04.2009, de S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 2; 
CNP [***date personale***]. 
3. Intrarea şi retragerea din societate se realizează 
prin contracte de cesiune care fac parte integrantă din 
prezenta, astfel: 
Subsemnatul Laufer Harry-Ilan cedez Domnului 
Dabija Ioan - Andrei 19 părţi sociale, fiecare în valoare de 
10 lei, în valoare totală de 190 lei, reprezentând 95% din 
capitalul social. 
Subsemnatul Dabija Ioan - Andrei cesionez de la 
Laufer Harry-Ilan 19 părţi sociale, fiecare în valoare de 
10 lei, în valoare totală de 190 lei, reprezentând 95% din 
capitalul social. 
Cesiunea se realizează la valoarea nominală a părţilor 
sociale. 
Subsemnatul Laufer Dan-Simion cedez Domnului 
Dabija Ioan - Andrei 1 (una) parte socială în valoare de 
10 lei, reprezentând 5% din capitalul social. 
Subsemnatul Dabija Ioan - Andrei cesionez de la 
Laufer Dan-Simion 1 (una) parte socială în valoare de 
10 lei, reprezentând 5% din capitalul social. 
Cesiunea se realizează la valoarea nominală a părţilor 
sociale. 
4. Subsemnaţii Laufer Harry-Ilan şi Laufer Dan-Simion 
în calitate de cedenţi, declarăm că am primit integral 
contravaloarea părţilor sociale cedate, azi, data semnării 
prezentelor contracte. Subsemnatul Dabija Ioan - Andrei 
în calitate de cesionar, declar că am achitat integral 
contravaloarea părţilor sociale cesionate, azi, data 
semnării prezentelor contracte. 
Ca urmare a modificărilor apărute Domnii Laufer 
Harry-Ilan şi Laufer Dan-Simion se retrag din societate, 
iar Domnul Dabija Ioan - Andrei intră în societate şi va 
avea calitatea de Asociat unic. 
Astfel, societatea se va transforma din societate cu 
mai mulţi Asociaţi în societate cu Asociat unic. Atribuţiile 
Adunării Generale a Asociaţilor vor fi preluate de 
Asociatul unic. 
5. Ca urmare a contractelor de cesiune structura 
aportului la capitalul social este următoarea: 
Capitalul social al societăţii RETAIL GROUP S.R.L. 
este de 200 lei, subscris şi vărsat în numerar de asociatul 
unic. 
Capitalul social este compus din 20 părţi sociale egale 
şi indivizibile în valoare de 10 lei fiecare, toate aparţinând 
asociatul unic Dabija Ioan - Andrei. 
6. Se revocă din funcţia de administrator Domnul 
Laufer Harry-Ilan şi se numeşte în funcţia de 
administrator pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline 
Asociatul unic Dabija Ioan - Andrei. 
(91/1.632.480) 



7/18/2017 https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885

https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885 5/9

2100 
2010/5/13

Societatea Comercială 
RETAIL GROUP - S.R.L. 
NOTIFICARE 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, 
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, depunerea textului 
actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale 
RETAIL GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, şos. Mihai 
Bravu nr. 122, bloc D27, scara 1, etaj 3, ap. 11, sector 2, 
înregistrată sub nr. J40/1146/2007, cod unic de 
înregistrare 20721885, care a fost înregistrat sub 
nr. 194626 din 27.04.2010. 
(90/1.632.479) 

1678 
2010/4/20

Societatea Comercială 
RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2010 
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L. BUCUREŞTI, 
ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. 1, ET. 3, 
AP. 11, SECTOR 2, J40/1146/2007; C.U.I. 20721885 
Subsemnaţii Laufer Harry-Ilan, cetăţean român, 
născut în mun. Bucureşti, Sector 1, la data de 16.08.1983, 
domiciliat în Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12, et. 4, ap. 20, 
sector 1, identificat prin CI [***date personale***], 
eliberată la data de 08.02.2008 de S.P.C.E.P. S1 
biroul nr. 2, CNP [***date personale***] şi Laufer Dan-Simion, 
cetăţean român, născut la data de 13.02.1954, în 
mun. Bucureşti, sector 4, fiul lui Sergiu şi Aneta-Tania, 
domiciliat în Bucureşti, sector 1, str. Jean Monnet nr. 50, 
et. 2, ap. 2, identificat prin CI [***date personale***], 
eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 06.02.2003, 
CNP [***date personale***], în calitate de Asociaţi ai 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L., întrunind 100 % din 
capitalul social, am hotărât în unanimitate: 
1. Se închide punctul de lucru situat în Bucureşti, 
str. Londra nr. 36, sector 1. 
2. Se deschide un punct de lucru situat în Bucureşti, 
str. Dobrogeanu Gherea nr. 150, et. 2, ap. 4, sector 1. 
(39/1.598.424) 

0616 
2010/3/4

Societatea Comercială 
RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTĂRÂREA NR. 1/08.09.2009 
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L. BUCURE TI 
OS. MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. 1, ET. 3 
AP. 11, SECTOR 2, J40/1146/2007; C.U.I. 20721885 
Subsemnaţii Laufer Harry-Ilan, cetăţean român, 
născut în mun. Bucureşti, Sector 1, la data de 16.08.1983, 
fiul lui Dan-Simion şi Violeta, domiciliat în Bucureşti, 
str. Pechea 10-12, et. 4, ap. 20, sector 1, identificat prin 
CI [***date personale***] eliberată la data de 08.02.2008 
de SPCEP S1 biroul nr. 1, CNP [***date personale***] şi 
Laufer Dan-Simion, cetăţean român, născut la data de 
13.02.1954, în mun. Bucureşti, Sector 4, fiul lui Sergiu şi 
Aneta-Tania, domiciliat în Bucureşti, Sector 1, str. Jean 
Monnet nr. 50, et. 2, ap. 2, identificat prin CI [***date personale***] eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 
06.02.2003, CNP [***date personale***] în calitate de 
Asociaţi ai S.C. RETAIL GROUP S.R.L., întrunind 100% 
din capitalul social, am hotărât în unanimitate: 
1. Se radiază punctul de lucru din Bucureşti, 
str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 77, etaj mansardă, 
ap. 10, Sector 1. 
2. Se deschide un punct de lucru în Bucureşti, 
str. Londra nr. 36, Sector 1. 
(72/1.468.494) 
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5404 
2009/10/20

Societatea Comercială 
COCOR - S.A.
HOTĂRÂREA NR. 4 
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
A ACŢIONARILOR S.C. COCOR S.A. 
DIN 03.08.2009 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
societăţii comerciale COCOR S.A., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 29-33, sector 3, având 
CUI 327763, şi număr de ordine în Registrul Comerţului 
J40/8281/1991; 
Convocată prin anunţul publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 3362, din 24.06.2009, şi în 
ziarul România Liberă din 25.06.2009, completată fiind 
convocarea prin anunţul publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 3902, din 21.07.2009 şi în 
ziarul România Liberă din 22.07.2009; 
Întrunită la data de 03.08.2009, la prima convocare, în 
prezenţa acţionarilor reprezentând 89,9% din capitalul 
social;
Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru 
validitatea dezbaterilor şi deliberărilor adunării; 
HOTĂRĂŞTE: 
1. Se respinge propunerea de revocare a hotărârii 
A.G.E.A., nr. 2 din 17.01.2008. 
2. Se respinge propunerea de revocare a hotărârii 
A.G.O.A., nr. 6 din 29.04.2008. 
3. Se respinge propunerea de revocare a notei nr. 8, 
la situaţiile financiare individuale la 31.12.2008. 
4. Se respinge propunerea de revocare a hotărârii 
nr. 4, a A.G.E.A. din 26.XI.2008. 
5. Se aprobă renegocierea contractului cu 
S.C. RETAIL GROUP S.R.L., în sensul restrângerii 
acestuia la un contract de intermediere fără exclusivitate, 
proporţional cu activitatea desfăşurată în prezent. 
6. Se respinge propunerea de desfiinţare a grădiniţei 
din S.C. COCOR SA. 
7. Se aprobă poziţia S.C. COCOR S.A. ca acţionar al 
COMTURIST S.A. de revocare a hotărârii nr. 2, din 
15.XII.2008, a A.G.E.A. a S.C. COMTURIST S.A. 
8. Se respinge propunerea de stabilire a unor limite de 
mandat din partea COCOR S.A., pentru stabilirea 
indemnizaţiilor pentru reprezentanţii S.C. COCOR S.A., 
în societăţile din grup. 
9. Se respinge propunerea de stabilire a 
indemnizaţiilor şi a garanţiilor legale pentru 
administratorii COCOR S.A., altele decât cele deja 
aprobate. 
10. Se respinge propunerea de declanşare a acţiunii 
în răspundere împotriva următorilor administratori şi 
auditorului financiar al S.C. COCOR S.A.: S.C. STAAR 
RATING S.R.L., prin Barbulescu Dan Cristian, Popescu 
Florea, Marin Georgeta Florentina şi 3 B EXPERT 
AUDIT S.R.L. - auditor financiar. 
11. Se aprobă data de 20.08.2009 ca data de 
înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor. 
12. Se aprobă împuternicirea dnei Popa Liliana, 
identificată cu C.I., seria RT, nr. 510712, eliberată de 
SPCEP S6, biroul nr. 1, la data de 21.08.2007, să 
efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei 
hotărâri şi pentru efectuarea menţiunilor societăţii la 
Oficiul Registrului Comerţului. 
(15/1.351.322) 

3902 
2009/7/21

Societatea Comercială 
COCOR - S.A., Bucureşti 
CONVOCARE 
(Completare) 
Având în vedere solicitările de completare a ordinii de 
zi propuse de acţionari, în temeiul art. 117^1(3) din Legea 
nr. 31/1990, modificată, se aduce la cunoştinţa 
acţionarilor, că adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor convocată pentru data de 3.08.2009, ora 17, 
la sediul ales din Bucureşti, str. Lipscani nr. 79, etaj 1, 
sector 3, va avea următoarea ordine de zi: 
1. aprobarea vânzării spaţiului din Bucureşti, Str. 
Doamnei nr. 9; 
2. stabilire limite mandat acordat conform hotărârii 
AGA nr. 2/26.11.2008; 
3. aprobarea contractelor de antrepriză încheiate de 
societate în vederea consolidării, extinderii şi 
modernizării Magazinului Cocor; 
4. alegerea membrilor consiliului de administraţie; 
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5. stabilirea datei de deschidere a complexului Cocor 
Luxury Store; 
6. aprobarea datei de 20.08.2009 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor; 
7. desemnarea şi mandatarea persoanei pentru 
efectuarea formalităţilor necesare pentru înregistrarea 
prezentei hotărâri şi menţiunilor societăţii la Oficiul 
registrului comerţului. 
La cererea acţionarilor semnificativi Beşliu Aurel şi 
Turnover ABC s-au introdus pe ordinea de zi, în mod 
suplimentar, faţă de convocarea iniţială, următoarele 
puncte: 
8. revocarea hotărârii A.G.E.A. nr. 2 din 17.01.2008; 
9. revocarea hotărârii A.G.O.A. nr. 6 din 29.04.2008; 
10. revocarea notei nr. 8 la situaţiile financiare 
individuale la 31.12.2008; 
11. revocarea hotărârii nr. 4 a A.G.E.A. din 26.11.2008; 
12. rezilierea contractului cu SC RETAIL GROUP - 
S.R.L.; 
13. analiza acţiunilor cumpărate de Dan Bărbulescu de 
pe piaţa de capital; 
14. desfiinţarea grădiniţei create în SC COCOR - S.A.; 
15. analizarea punctului de vedere al auditorului 
societăţii COCOR - S.A. cu privire la adresa nr. 2333 din 
3.07.2009 a acţionarilor Beşliu Aurel şi Turnover ABC - 
S.R.L.; 
16. analizarea poziţiei SC COCOR - S.A. în hotărârea 
nr. 2 din 15.12.2008 a A.G.E.A. a SC COMTURIST - S.A.; 
17. analizarea plăţii dividendelor în perioada 2006- 
2008; 
18. stabilirea unor limite de mandat din partea COCOR 
- S.A. pentru stabilirea indemnizaţiilor pentru 
reprezentanţii SC COCOR - S.A. în societăţile din grup; 
19. analizarea deplasărilor efectuate în străinătate, în 
interesul SC COCOR - S.A. în perioada 2007-2009; 
20. stabilirea indemnizaţiilor şi a garanţiilor legale 
pentru administratorii COCOR - S.A.; 
21. aprobarea acţiunii în răspundere împotriva 
următorilor administratori şi auditorului financiar al S.C. 
COCOR - S.A.: 
- S.C. STAAR RATING - S.R.L. prin Bărbulescu Dan 
Cristian;
- Popescu Florea; 
- Marin Georgeta Florentina; 
- 3 B EXPERT AUDIT - S.R.L. - auditor financiar. 
Întrucât prin adresa nr. 2333 din 3.07.2009 a 
acţionarilor Beşliu Aurel şi Turnover ABC - S.R.L., s-a 
solicitat şi alegerea şi revocarea administratorilor, lucru 
ce se afla deja pe ordinea de zi, fără a putea fi astfel vorba 
de o completare, se stabileşte şi data de depunere a 
candidaturilor pentru administratori, ca fiind cel târziu 
data şi ora adunării generale extraordinare a acţionarilor 
din 3.08.2009. 
La cererea acţionarului semnificativ Stoica Daniel s-au 
introdus pe ordinea de zi în mod suplimentar faţă de 
convocarea iniţială următoarele puncte: 
22. Suspendarea plăţii indemnizaţiilor administratorilor 
S.C. COCOR - S.A. până la o dată ulterioară deschiderii 
magazinului COCOR LUXURY STORE, reducerea 
indemnizaţiilor şi mandatarea unui reprezentant al 
acţionarilor pentru încheierea de acte adiţionale la 
contractele de administrare încheiate de COCOR - S.A. 
cu administratorii săi în temeiul acestei hotărâri. 
23. mandatarea unui administrator al societăţii pentru 
vânzarea acţiunilor deţinute de COCOR - S.A. la S.C. 
EUXIN - S.A.; 
24. mandatarea unui reprezentant al COCOR - S.A. în 
AGEA a COCOR TURISM - S.A. pentru a aproba 
retragerea din S.C. COCOR TURISM - S.A. a acţionarului 
SIF TRANSILVANIA - S.A. şi majorarea capitalului social 
cu o sumă egală cu cea reprezentând această reducere 
a capitalului social, precum şi confirmarea fuziunii cu 
OVIDIU ESTIVAL 2002 - S.A. şi COCOR ESTIVAL - S.A.; 
25. aprobarea încheierii unor tranzacţii judiciare cu SIF 
TRANSILVANIA - S.A. în vederea stingerilor litigiilor cu 
această societate şi desemnarea unui reprezentant al 
COCOR - S.A. în acest sens. 
La adunarea generală extraordinară a acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut la SC Depozitarul 
Central - S.A. la sfârşitul zilei de 8.07.2009 stabilită ca 
dată de referinţă. 
Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 
referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct sau prin 



7/18/2017 https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885

https://membri.listafirme.ro/monitor.asp?cui=20721885 8/9

reprezentanţi în baza procurii speciale, conform 
reglementărilor legale. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la 
adunarea generală extraordinară a acţionarilor este 
permis prin simpla dovadă a identităţii acestora, făcută, în 
cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, 
iar în cazul persoanelor juridice pe baza împuternicirii 
date de acestea. 
În temeiul reglementărilor legale în vigoare, acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei procuri 
speciale, care va fi pusă la dispoziţie de consiliul de 
administraţie al societăţii. 
Acţionarii care nu au capacitatea legală, precum şi 
persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii 
lor legali, care, la rândul lor pot da procură specială altor 
acţionari. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor şi de alte persoane decât 
acţionarii, pe baza unei procuri speciale, autentificată de 
un notar public. 
Formularul de procură specială, documentele şi 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării se pot obţine de la sediul ales din 
Bucureşti, str. Lipscani nr. 79, etaj 1, sector 3, sau pot fi 
solicitate prin e-mail la adresa liliana_popa@cocor.ro, 
office@cocor.ro, prin fax la nr. 021/313.98.48 sau la tel. 
nr. 021/313.14.03, începând cu data de 24.07.2009. Data 
limită de primire a procurilor speciale este 3.08.2009 
inclusiv. 
În situaţia în care nu se îndeplinesc condiţiile de 
validitate a adunării generale extraordinare la prima 
convocare, a doua convocare se stabileşte pentru data 
de 4.08.2009, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. 
(5/1.233.621) 

7442 
2008/12/23

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L.  
HOTARAREA NR. 1/24.07.2008  
A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C. RETAIL GROUP S.R.L. BUCURESTI, SOS. MIHAI BRAVU, NR. 122, BL. D27, SC. 1, ET. 3, AP. 11, SECTOR 2 J40/1146/2007; CUI-
20721885  
Subsemnatii: Laufer Harry-Ilan, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti, Sector 1, la data de 16.08.1983, fiul lui Dan-Simion si Violeta, domiciliat in Bucuresti, Str. Pechea 10-12, et.4,
ap. 20, sector 1, identificat prin CI seria RR Nr. 507412 eliberata la data de 08.02.2008 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP [***date personale***], si Laufer Dan-Simion, cetatean roman,
nascut la data de 13.02.1954, in Mun. Bucuresti, Sector 4, fiul lui Sergiu si Aneta-Tania, domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Str. Jean Monnet, Nr. 50, Et. 2, Ap. 2, identificat prin CI seria RR
Nr. 262774 eliberata de Sectia 1 Politie la data de 06.02.2003, CNP - 1540213400102, in calitate de Asociati ai S.C. RETAIL GROUP S.R.L., intrunind 100% din capitalul social, am
hotarat in unanimitate:  
1 Se radiaza punctul de lucru din Bucuresti, Str. Pechea, Nr. 10 - 12, Et. 4, Ap. 20, Sector 1.  
2. Se deschide un punct de lucru in Bucuresti, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 77, Etaj mansarda, Ap. 10, Sector 1.  

2660 
2008/5/14

Societatea Comerciala RETAIL GROUP - S.R.L. 
HOTARAREA NR. 1/13.12.2007 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C. RETAIL GROUP S.R.L. BUCURESTI, SOS. MIHAI BRAVU, NR. 122, BL. D27, SC. 1, ET.3, AP. 11,
SECTOR 2 J40/1146/2007; CUI - 20721885 
Subsemnatii: Laufer Harry-Ilan, cetatean roman, nascut in Mun. Bucuresti, Sector 1, la data de 16.08.1983, fiul lui Dan-Simion si Violeta, domiciliat in Bucuresti, Str. Jean Monnet nr. 50,
et. 2, ap. 2, sector 1, identificat prin CI seria RD Nr. 447168, eliberata la data de 03.11.2005 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP [***date personale***] si Laufer Dan-Simion, cetatean roman,
nascut la data de 13.02.1954, in Mun. Bucuresti, Sector 4, fiul lui Sergiu si Aneta-Tania, domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Str. Jean Monnet, Nr. 50, Et. 2, Ap. 2, identificat prin CI seria RR
Nr. 26211A eliberata de Sectia 1 Politie la data de 06.02.2003, CNP - 1540213400102 in calitate de Asociati ai S.C. RETAIL GROUP S.R.L. am hotarat in unanimitate: 
1. Se deschide un punct de lucru in Bucuresti, Str. Pechea, Nr. 10 - 12, Et. 4, Ap. 20, Sector 1. 
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* 
Societatea Comercială 
RETAIL GROUP - S.R.L., Bucureşti 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 
TRIBUNALUL BUCUREŞTI 
EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1155 
din 23 ianuarie 2007 
Judecător delegat 
la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti - Gabriela Rolea 
Grefier 
la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti - Mahmudi Aiten 
În baza cererii nr. 23978 din data de 22 ianuarie 
2007 şi a actelor doveditoare depuse, judecătorul 
delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti a dispus autorizarea şi 
înregistrarea societăţii comerciale cu următoarele 
date: 
- fondatori: 
1. Laufer Harry-Ilan, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 190,00 
RON, data vărsării aportului 18 ianuarie 2007, 
echivalând cu 19 părţi sociale, reprezentând 95 % 
din capitalul social total, cota de participare la 
beneficii şi pierderi de 95 %, domiciliat în Bucureşti, 
str. Jean Monnet nr. 50, et. 2, ap. 2, sectorul 1; 
2. Laufer Dan-Simion, asociat, CNP [***date personale***], aport la capital 10,00 
RON, data vărsării aportului 18 ianuarie 2007, 
echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din 
capitalul social total, cota de participare la beneficii 
şi pierderi de 5 %, domiciliat în Bucureşti, str. Jean 
Monnet nr. 50, et. 2, ap. 2, sectorul 1; 
- administrator persoană fizică: Laufer 
Harry-Ilan, CNP [***date personale***], 
data numirii 18 ianuarie 2007, durata mandatului 
nelimitată; 
- denumire: RETAIL GROUP - S.R.L.; 
- sediul social: Bucureşti, şos. Mihai Bravu 
nr. 122, bl. D27, sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 2; 
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 
703 - activităţi imobiliare pe bază de tarife sau 
contract; 
- activitate principală: 7031 - agenţii imobiliare; 
- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat 
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi 
sociale a 10,00 RON fiecare; 
- durata de funcţionare: nelimitată; 
- cod unic de înregistrare: 20721885; 
- număr de ordine în registrul comerţului: 
J 40/1146/2007. 
Rămasă definitivă. 
(53/657.143) 

NOTA: Continutul actelor oficiale este reprodus conform cu originalul si nu poate fi modificat de ListaFirme.

Pentru a obtine versiunile complete ale Monitorul Oficial partea IV utilizati formularul de comanda.
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