
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Către,  

PRIMĂRIA COMUNEI ARICEȘTII-RAHTIVANI 

Ariceștii Rahtivani, Strada Principală nr. 1, jud. Prahova 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Subscrisa, BAUMEISTER INSTALAȚII EDILITARE S.R.L.(în lichidare voluntară), cu sediul 

social situat în Bucureşti Sectorul 3, Piața Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, Corp Călăraşi, Etaj 5, având 

număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/17958/2008 și Cod unic de înregistrare: 24634099, 

reprezentată legal prin Lichidatorul FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., cu sediul social în 

București, Str. Constantin Dissescu nr. 33A, Sector 1, având număr de înregistrare în Registrul 

Societăților Profesionale al UNPIR: RFO II 0865, tel. 031/438.16.77, fax. 031/438.16.88, prin Asociat 

coordonator dl Marius Zidaru, desemnat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Baumeister 

Instalații Edilitare S.R.L. nr. 1 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

4050/24.11.2020, 

 

Având în vedere:  

1. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Baumeister Instalații Edilitare S.R.L. nr. 1 din 24 

septembrie 2020 prin care s-a dispus dizolvarea de drept a societății, cu consecința deschiderii 

procedurii de lichidare și numirea FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L. în calitate de lichidator 

al societății debitoare; 

2. Vânzarea activelor societății Baumeister Instalații Edilitare în condiţiile prevăzute de 

dispozițiile art. 255 alin. (1) lit.c) din Legea societăților coroborat cu dispozițiile privind 

vânzarea la licitație publică prevăzute de Codul de procedură civilă. 
 

Prin prezenta: 
 

C E R E R E  

 

Solicităm afișarea la avizierul Primăriei Ariceștii- Rahtivani a anunțului privind organizarea de 

către Lichidatorul societății a licitației publice cu strigare, din data de 10.11.2021, începând cu 

ora 13:00, în vederea valorificării activelor imobile proprietatea Baumeister Instalații Edilitare 

SRL, aflate în raza localității Ariceștii- Rahtivani, conform anexă. 

                                                                                                                                                                

*Atașăm prezentei următoarele: 

- Anunțul privind licitația organizată la data de 10.11.2021 în vederea valorificării unor terenuri 

proprietatea Baumeister Instalații Edilitare. 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Baumeister Instalații Edilitare S.R.L. nr. 1 din 24 

septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 4050/24.11.2020. 

 

 

Five Administration S.P.R.L., 

Lichidator al societății 

Baumeister Instalații Edilitare S.R.L. 
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Legea nr. 31 republicată, cu modificări și completări ulterioare, potrivit art. 202, 203 din Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificări și completări ulterioare, am hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
Art. 1 Se aprobă cesiunea unui număr de 99 (nouăzecișinouă) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece)
lei fiecare, în cuantum total de 990 (nouăsutenouăzeci) lei, reprezentând 99% din capitalul social al societății de
la asociatul PĂCURARU SORIN - COSMIN către PĂCURARU SONIA, cetățean român, născută la data de
07.10.1993, în mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliată în București, Calea Griviței nr. 26C, identificată cu C.I.
seria RK nr. 254974, eliberată de SPCEP Sectorul 1 la data de 12.12.2018, CNP xxxxxxxxxxxxx, care devine
asociat al societății.
Art. 2 În urma cesiunii, structura capitalului social al societății este următoarea:
PĂCURARU SONIA deține un număr de 99 (nouăzecișinouă) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece)
lei fiecare, în cuantum total de 990 (nouăsutenouăzeci) lei, cu o participație la beneficii și pierderi de 99%;
COSTIN ARGHIR deține un număr de 1 (una) părți sociale, cu o valoare. nominală de 10 (zece) lei fiecare, în
cuantum total de 10 (zece) Iei, cu o participație la beneficii și pierderi de 1%.
Art. 3 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate, urmând a se întocmi un nou act constitutiv
ce va conține toate modificările aduse.
(39/6.296.666)
Societatea BAUMEISTER INSTALATII EDILITARE - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1
din 24 septembrie 2020
a adunării generale a asociaților Societății BAUMEISTER INSTALAȚII EDILITARE - S.R.L.
Întrunite, fără convocare, subscrisele:
1. Societatea BAUMEISTER UTILAJE ECHIPAMENTE - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 3, Piața Unirii
nr. 1, Magazin Unirea, Corp Călărași, etaj 5, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/17168/2008, CUI:
14179560, asociat deținând un număr de 3 (trei) părți sociale în capitalul social ai Societății BAUMEISTER
INSTALAȚII EDILITARE - S.R.L. (denumită în continuare "Societatea") și un procent de 10% din capitalul social
al Societății, reprezentată prin Dumitru-Silvan Găvenea, împuternicit în baza deciziei asociatului unic nr.
1/24.09.2020.
2. Societatea SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT - S.R.L. - în faliment - cu sediul în București, sectorul 3, Piața
Unirii nr. 1, Magazin Unirea, Corp Călărași, etaj 5, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/6565/2008, CUI:
9429864, asociat deținând un număr de 27 (douăzecișișapte) părți sociale șl un procent de 90% din capitalul
social al Societății, reprezentată prin lichidator judiciar, Societatea Profesională cu Răspundere Limitată "Silvan
Găvenea, Adriana Doiciu și Asociații" SPRL, cu sediul în strada Popa Rusu nr. 1, ap. 1, parter, sectorul 2,
București, nr. de înregistrare în registrul formelor profesionale UNPIR: RFOII-1050, cod fiscal: RO40964617,
reprezentată prin asociat coordonator, Dumitru-Silvan Găvenea, împuternicit în baza Hotărârii Adunării
Creditorilor Sigur Industrial Construct - S.R.L. din 23 septembrie 2020,
în calitate de asociați, reprezentând întregul capital social al Societății BAUMEISTER INSTALAȚII EDILITARE -
S.R.L., număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17958/2008, cod unic de înregistrare: 24634099, sediu
social: București, sectorul 3, Piața Unirii nr. 1, Magazin Unirea, Corp Călărași, etaj 5 ("Societatea"), au hotărât
cu unanimitate de voturi, următoarele:
1. Asociații constată dizolvarea de drept a Societății BAUMEISTER INSTALAȚII EDILITARE - S.R.L., în
condițiile art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ca efect al intrării în faliment a asociatului majoritar SIGUR
INDUSTRIAL CONSTRUCT - S.R.L., prin Sentința civilă nr. 4209 din 17 iunie 2017 pronunțată de Tribunalul
București - Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr. 33.293/3/2012, definitivă, coroborată cu decizia asociatului unic
nr. 1 din 24 septembrie 2020 a BAUMEISTER UTILAJE ECHIPAMENTE - S.R.L., care exclude continuarea
existenței BAUMEISTER INSTALAȚII EDILITARE - S.R.L. sub forma societății cu răspundere limitată cu asociat
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unic, potrivit art. 229 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Este numit în calitate de lichidator Societatea FIVE ADMINISTRATION S.P.R.L., cu sediul în București, str.
Constantin Dissescu nr. 33A, sectorul 1, nr. de înregistrare în Registrul Formelor Profesionale al UNPIR sub nr.
RFOII865 pentru efectuarea operațiunilor de lichidare în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 24 septembrie 2020, în trei exemplare.
(40/6.296.671)
Societatea YANJUN DRAG - S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale YANJUN DRAG - S.R.L., cu sediul în București, sectorul
2, Șoseaua Fundeni nr. 44, lot 18, tronson B, camera 3, ap. 11, înregistrată sub nr. J40/4439/1999, identificator
unic la nivel european ROONRC.J40/4439/1999, cod unic de înregistrare 11791474, care a fost înregistrat sub
nr. 503959 din 15.10.2020.
(41/6.296.677)
Societatea UIPATH - S.R.L.
HOTĂRÂRE
din data de 05.08.2020 a asociaților UIPATH - S.R.L.
Subscrisa, UiPath Inc., o societate organizată și existând conform legilor statului Delaware, Statele Unite
ale Americii, cu sediul social situat în Statele Unite ale Americii, New York, New York, Park Avenue nr. 90, etajul
20, înregistrată în Statul Delaware conform Certificatului autentificat sub nr. 2451857 din data de 10 iunie 2015,
reprezentată prin Mihai Faur (denumită în cele ce urmează "UiPath US"), în calitate de actual asociat unic,
deținând 100% din drepturile de vot și reprezentând întregul capital social al UIPATH - S.R.L., o societate
înființată și funcționând în conformitate cu legislația din Romania, cu sediul în str. Vasile Alecsandri și
Constantin Daniel nr. 4 și nr. 11, Corp A, et. 5-6, sectorul 1, București, România, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8216/2015, ROONRC.J40/8216/2015, CUI
34737997 ("Societatea"), cu participarea în calitate de contribuitor și viitor asociat a:
• UiPath Netherlands Holding B.V., o societate cu răspundere limitată, înmatriculată potrivit legislației din
Olanda, cu sediul social în Strawinskylaan 3101, Kantoor 5-111, 1077 ZX Amsterdam, Olanda, înregistrată în
Registrul Societăților de pe lângă Camera de Comerț sub nr. 74336533 ("UiPath NL Holding"), reprezentată
prin dl M.E. Houck și dl J.H.A.A. van de Waardt,
având în vedere că:
A. UiPath US dorește să majoreze capitalul social al Societății cu o sumă de 2.050 RON, prin emiterea unui
număr de 205 părți sociale noi, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare;
B. UiPath NL Holding și-a exprimat interesul de a participa la această majorare de capital social,
prin prezenta decide următoarele:
Hotărârea 1
Să aprobe majorarea capitalului social al Societății cu o sumă de 2.050 RON, reprezentând 205 părți sociale
noi, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.
UiPath US nu dorește să participe la majorarea de capital social și renunță prin prezenta la oricare și toate
drepturile pe care le-ar avea în acest sens, incluzând orice drepturi de preempțiune.
UiPath US este de acord ca majorarea de capital social să se facă doar prin aport în numerar de către UiPath
NL Holding după cum urmează:
• UiPath NL Holding va contribui la capitalul social al Societății cu o sumă de 2.050 RON, în schimbul a 205
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