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CONVOCARE  

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 

NUTRA ROM PLUS S.R.L. 

din data de 31.01.2023 
 

 

 

 Subsemnatul, NAZARE DORU-VIOREL, cetățean român, domiciliat în mun. 

Bârlad, str. Liriei nr. 4, bl. L1, sc. F, ap. 96, jud. Vaslui, în calitate de asociat, cu o 

participare de 88,89 % la capitalul social, și administrator al societății NUTRA 

ROM PLUS S.R.L., cu sediul social în sat Butea, com. Butea, str. Alexandru Ioan 

Cuza nr. 41, jud. Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/258/2002, CUI 

RO 14513189, prin prezenta, în conformitate cu dispozițiile art. 195 alin. (1) și alin. (2) 

din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoc Adunarea Generală a 

Asociaților în data de 12.02.2023, orele 10.00 la sediul societății cu următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Se supune spre discutare și aprobare cesionarea de către domnul 

NAZARE DORU-VIOREL a celor 2480 părți sociale în valoare de 10 lei 

fiecare, reprezentând 88,89% din capitalul social al Societății către domnul 

BOGOS RĂZVAN-GABRIEL, cetățean român, domiciliat în mun. Iași, 

str. Orientului nr. 29, bl. 824, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Iași, identificat prin CI 

seria MZ nr. 828801/04.10.2019, având CNP 5000824226814.  

2. Se supune spre discutare și aprobare retragerea din funcția de 

administrator a domnului NAZARE DORU-VIOREL și numirea noului 

administrator pe o perioadă de 10 ani în persoana domnului BOGOS 

RĂZVAN-GABRIEL, cetățean român, domiciliat în mun. Iași, str. 

Orientului nr. 29, bl. 824, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Iași, identificat prin CI seria 

MZ nr. 828801/04.10.2019, având CNP 5000824226814, care va avea puteri 

depline de reprezentare și administrare.  

3. Se supune spre discutare și aprobarea noua structură a societății, după 

cum urmează:  

• Noul asociat, domnul BOGOS RĂZVAN – GABRIEL va deține 

2480 părți sociale în valoare de 10 LEI fiecare, reprezentând 88,89 % 

din capitalul social subscris și vărsat, având un aport total la 

capitalul social de 24800 LEI; 



• Doamna PUIU ANA,deține 20 părți sociale în valoare de 10 LEI 

fiecare, reprezentând 0,72% din capitalul social subscris și vărsat, 

având un aport total la capitalul social de 200 LEI; 

• Domnul JIGĂU CONSTANTIN – MARIUS, deține 290 părți sociale 

în valoare de 10 LEI fiecare, reprezentând 10,39% din capitalul 

social subscris și vărsat, având un aport total la capitalul social de 

2900 LEI; 

• Participarea la beneficii și pierderi va fi stabilită proporțional cu 

părțile sociale, după cum urmează: BOGOS RĂZVAN-GABRIEL – 

88,89 %; PUIU ANA – 0,72%; JIGĂU CONSTANTIN-MARIUS – 

10,39%. 

 

În situația în care la data și ora stabilită prin prezentul convocator nu va fi 

întrunită unanimitatea de voturi pentru ordinea de zi, adunarea se va convoca 

din nou pentru data de 13.02.2023  orele 10.00, la sediul societății, unde se vor 

supune aprobării aceleași puncte de pe ordinea de zi și se va proceda la 

adoptarea acestora fără alte demersuri.  

Pentru depunerea actelor la Oficiul Registrului Comerțului se împuternicește 

dl av. Ioanid Emil-Cătălin. 

Asociat      Semnătura 

Nazare Doru-Viorel 

 

Jigău Constantin – Marius 

 

Puiu Ana 


