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828 / 2014

Societatea Comerciala ALVISTPO MEDIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Valcea 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 ALVISTPO MEDIA - S.R.L., cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, aleea Olanesti
nr. 6, zona 1 Mai, bloc 9, scara A, etaj 2, ap. 9, judetul Valcea, inregistrata sub nr. J38/393/2010, cod unic
de inregistrare 27669326, care a fost inregistrat sub nr. 229 din 07.01.2014.

6650 / 2013

Societatea ALVISTPO MEDIA - S.R.L. NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI
J38/393/2010 COD UNIC DE INREGISTRARE 27669326 ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL
NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
TRIBUNALUL VALCEA DOSAR NR. 18334/16.07.2013 REZOLUTIA NR. 6963/18.07.2013 Pronuntata in
sedinta din data de 18.07.2013 Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea -
Popescu Elena Florentina Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 18334 din
data 16.07.2013 pentru societatea ALVISTPO MEDIA - S.R.L., cod unic de inregistrare: 27669326,
numar de ordine in registrul comertului: J38/393/2010. DIRECTORUL Asupra cererii de fata: Prin
cererea, inregistrata sub nr. 18334, din data de 16.07,2013 s-a solicitat inregistrarea in registrul
comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de comodat din 14.10.2012. Examinand inscrisurile
mentionate, directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile
O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii
26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune: Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum
a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de

comodat din 14.10.2012. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a
urmatoarelor acte: Rezolutie director/persoana desemnata. Executorie de drept. Cu drept de plangere, in
termen de 15 zile, la Tribunalul Valcea, 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
18.07.2013.

4806 / 2010

Societatea Comerciala ALVISTPO MEDIA - S.R.L., Râmnicu Vâlcea judetul Vâlcea ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGA TRIBUNALUL VÂLCEA EXTRAS AL REZOLUTIEI NR.
27585 din 3 noiembrie 2010 Director delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Vâlcea - Stoian Maria Magdalena În baza cererii nr. 27673 din data de 2.11.2010 si a actelor doveditoare
depuse, s-a dispus autorizarea constituirii si înregistrarea societatii comerciale cu urmatoarele date: -
fondatori: 1. Popescu Bogdan Alexandru, asociat, aport la capital 100,00 RON, data varsarii aportului
18.10.2010, echivalând cu 10 parti sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare
la beneficii/pierderi de 50 %; 2. Stanculescu Victor George, asociat, aport la capital 100,00 RON, data
varsarii aportului 18.10.2010, echivalând cu 10 parti sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %; - administrator persoana fizica: Popescu Bogdan
Alexandru, data numirii 1.11.2010, durata mandatului nelimitata; - denumire: ALVISTPO MEDIA S.R.L.; -
sediul social: municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dr. Sabin, nr. 9, judetul Vâlcea; - domeniul principal de
activitate: grupa CAEN 581 - activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare; -
activitatea principala: cod CAEN 5813 - activitati de editare a ziarelor; - capitalul social subscris: 200,00
RON, varsat integral; capitalul social este divizat în 20 parti sociale a 10,0000 RON fiecare; - durata de
functionare: nelimitata; - cod unic de înregistrare: 27669326; - numar de ordine în registrul comertului: J
38/393/3.11.2010. Dispune înregistrarea în registrul comertului a datelor din declaratia/declaratiile tip pe
propria raspundere. Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a extrasului
prezentei rezolutii. Executorie de drept. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Vâlcea
în conditiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G. 116/2009. Pronuntata în sedinta din data de 3.11.2010.
(40/1.872.031)




