
12 JOI / 16  FEBRUARIE  2017ANUNȚURI
OFERTE SERVICIU

l Angajez doamna vorbitoare 
cursiv de limba engleza,loc de 
m u n c a  i n  R o m a ,  I t a l i a . 
0751884106

l SC angajează inginer i 
constructori şi drumari. Prezintă 
avantaj cunoaşterea programelor 
de devize. Relaţii la telefon: 
0231.518.912; 0745.252.106; 
e-mail: tas@tas.ro; personal@tas.
ro.

l Institutul de Cercetare –
Dezvoltare pentru industriali-
zarea şi Marketingul Produselor 
Horticole– Horting scoate la 
concurs ,  conform HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, un post 
de Auditor I, funcţie contractuală 
de execuţie, temporar vacantă, 
pentru o perioadă de un an, cu 
posibilitate de prelungire, cu timp 
parţial. Condiţii specifice nece-
sare în vederea participării la 
concurs: -studii superioare de 
specialitate economice; -vechime 
în funcţia de economist de cel 
puţin 10 ani. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -06.03.2017 -selecţia 
dosarelor; -concursul va avea loc 
în data de 21.03.2017 -proba 
scrisă ora 11; -interviul ora 13. 
Dosarele de înscriere se depun în 
perioada 17.02.2017-02.03.2017 la 
sediul  ICDIMPH –Horting 
-secretariatul instituţiei, str. 
Intrarea Binelui nr.1A, sector 4 
Bucureşti. Relaţii privind desfă-
şurarea concursului se pot obţine 
la sediul institutului din Str. 
Intrarea Binelui, nr.1A, sector 4, 
Bucureşti, compartiment resurse 
umane, telefon 0214603440 inte-
rior 116.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs pentru 
ocuparea a 6 posturi vacante de 
infirmier debutant, pe durată 
nedeterminată, pe următoarele 
locuri de muncă: -1 post infir-
mieră debutant la Secţia gastro-
enterologie; -1 post infirmieră 
debutant la Secţia oncologie 
medicală; -1 post infirmieră debu-
tant la Compartiment chirurgie 
plastică şi microchirurgie recon-
structivă; -1 post infirmieră debu-
tant la Secţia ATI; -2 posturi 
infirmieră debutant la Secţia 
pediatrie. Condiţii de participare: 
studii: şcoală generală. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 10.03.2017, ora 9.00 
-proba  sc r i să  ş i  în  da ta 
15.03.2017, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, organizează concurs  
pentru  ocuparea  funcţiei publice 

de execuţie vacantă, de consilier, 
clasa I, grad profesional superior, 
în cadrul Serviciului Calitatea 
Factorilor de Mediu în data de 
20.03.2017. Concursul se organi-
zează în data de 20.03.2017 
-proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, strada Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
reşti, luni- joi între orele 09.00-
16.00 şi vineri 09.00-13.30.  
Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă  în domeniile geografie, 
geologie, ştiinţa mediului, chimie, 
biologie,  fizică sau specializarea 
într-un domeniu al ştiințelor ingi-
nereşti; -vechimea minimă în 
specialitate a studiilor: 9 ani. 
Condiţiile de desfăşurare, de 
participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită sunt afişate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la  sediul  Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr. 
de telefon 021.430.15.23 int. 21.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
recrutare, în data de 20.03.2017, 
ora 10, proba scrisă, interviul în 
data de 24.03.2017, ora 10, la 
sediul instituţiei Piaţa 25 Octom-
brie nr. 1, sala de şedinţe în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice 
de execuţie: -consilier, clasa I, 
grad profesional debutant -1 post 
în cadrul Biroului Autoritate 
Tutelară; Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-cerinţe specifice ocupării funcţiei 
publice de consilier debutant în 
cadrul Biroului Autoritate Tute-
lară - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul asistentei 
sociale. Dosarele candidaţilor vor 
fi preluate de către secretariatul 
comisiei de concurs, parter, 
camera 6 la sediul instituţiei, P-ţa 
25 Octombrie, nr. 1 în termen de 
20 de zile calendaristice de la data 
publicării în Monitorul Oficial. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la 
telefon 0261807561 sau pe site-ul 
instituţiei www.satu-mare.ro/ 
anunţuri ocupare posturi.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, cu sediul în Arad, B-dul 
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, 
organizează concurs în vederea 
ocupării  următorului post 
contractual vacant: -1 (un) post 
de Administrator patrimoniu 
gradul IS, cod: COR 263111, pe 
perioadă nedeterminată, în 
cadrul Biroului Achiziţii-Inves-
tiţii. Condiţii specifice: -studii 
superioare în domeniu: ştiinţe 
economice; -master în ştiinţe 
economie; -vechime în post cu 
studii superioare economice 
-peste 15 ani; -vechime în post în 
domeniul Achiziţii-Investiţii 

-minim 7 ani; -cunoştinţe de utili-
zare PC (Windows, Microsoft 
Office, Baze de date). Data-limită 
de depunere a dosarelor de 
concurs 24.02.2017, ora 16.00; 
data susţinerii probei scrise: 
07.03.2017, ora 12.00; data susţi-
nerii interviului: 09.03.2017, ora 
9.00. Toate probele se vor susţine 
la Sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după 
caz, tematica se publică pe porta-
lele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro. Informaţii suplimen-
tare referitoare la concursurile de 
mai sus pot fi solicitate de la 
Serviciul Resurse Umane-Salari-
zare al universităţii, telefon: 
0257.280.702, interior: 4128. -1 
(un) post de Administrator patri-
moniu gradul IS, cod: COR 
263111, pe perioadă nedetermi-
nată, cu jumătate de normă, în 
cadrul Departamentului Relaţii 
Internaţionale Programe şi 
Proiecte. Condiţii specifice: 
-studii superioare în domeniul 
ştiinţe exacte; -vechime în post în 
ştiinţe exacte -minimă 15 ani; 
-persoană organizată, meticu-
loasă, riguroasă; -cunoştinţe de 
utilizare PC (Windows, Microsoft 
Office, Baze de date); -constituie 
avantaj experienţă coordonare 
proiecte. Data-limită de depunere 
a  d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s 
24.02.2017, ora 16.00; data susţi-
nerii probei scrise: 07.03.2017, ora 
14.00; data susţinerii interviului: 
09.03.2017, ora 11.00. Toate 
probele se vor susţine la Sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi  specifice, calendarul 
de desfăşurare a concursurilor, 
bibliografia şi, după caz, tematica 
se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro. 
Informaţii suplimentare referi-
toare la concursurile de mai sus 
pot fi solicitate de la Serviciul 
Resurse Umane-Salarizare al 
u n i v e r s i t ă ţ i i ,  t e l e f o n : 
0257.280.702, interior: 4128. -1 
(un) post de psiholog -referent de 
specialitate S, cod: COR 263402, 
pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul Centrului de Consiliere în 
Carieră şi Orientare Profesională. 
Condiţii specifice: -absolvent de 
studii de specialitate; -persoană 
empatică, intuitivă, onestă, 
corectă şi inteligentă. Data-limită 
de depunere a dosarelor de 
concurs 24.02.2017, ora 16.00; 
data susţinerii probei scrise: 
07.03.2017, ora 10.00; data susţi-
nerii interviului: 09.03.2017, ora 
13.00. Toate probele se vor susţine 
la Sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul de desfăşurare a 
concursulor, bibliografia şi, după 
caz, tematica se publică pe porta-
lele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro. Informaţii suplimen-
tare referitoare la concursurile de 
mai sus pot fi solicitate de la 
Serviciul Resurse Umane-Salari-
zare al universităţii, telefon: 
0257.280.702, interior: 4128.

l Municipiul Sighişoara organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi 

contractuale vacante: 1. Referent 
de specialitate I în cadrul 
Centrului Național de Informare 
şi Promovare Turistică – funcție 
contractuală de execuție – 1 post. 
- Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; - Perfec-
ţionări (specializări): absolvirea 
cu diplomă sau certificat de absol-
vire, după caz, a unui curs de 
agent de turism sau ghid de 
turism recunoscute de Ministerul 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerul Educației 
Naționale; - Vechime cel puțin 5 
ani în specialitatea studiilor; - 
Cunoştințe de operare PC – nivel 
mediu; - Cunoştințe de limba 
engleză sau germană – nivel 
mediu. 2. Referent II în cadrul 
Centrului Național de Informare 
şi Promovare Turistică – funcție 
contractuală de execuție – 1 post: 
Studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; Perfecţi-
onări (specializări): absolvirea cu 
diplomă sau certificat de absol-
vire, după caz, a unui curs de 
agent de turism sau ghid de 
turism recunoscute de Ministerul 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi Ministerul Educației 
Naționale; Vechime cel puțin 6 
luni în specialitatea studiilor; 
Cunoştințe de operare PC – nivel 
mediu; Cunoştințe de limba 
engleză sau germană – nivel 
mediu. Concursul se organizează 
la sediul Municipiului Sighişoara, 
Str. Muzeului nr. 7, județ Mureş, 
astfel: - proba suplimentară - 
testarea cunoştințelor de operare 
PC şi a cunosțințelor de limba 
engleză sau germană – nivel 
mediu:  10.03.2017, ora 9,00 
respectiv ora 10,00; - proba scrisă: 
10.03.2017, ora 11,00; - interviul: 
14.03.2017, ora 13,00. Data până 
la care se pot depune dosarele de 
înscriere: 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv 
1 martie 2017, ora 15,00. Infor-
mații suplimentare se pot obține 
la sediul Municipiului Sighişoara, 
la secretarul comisiei de concurs 
- camera 72 sau la telefon: 0265-
771280.

l Instituţia Prefectului Judeţului 
Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, 
B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, 
jud .  C lu j ,  în  baza  Leg i i 
nr.188/19999,  organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii publice de execuţie 
vacante, pe perioadă nedetermi-
nată: Denumirea posturilor: 
auditor grad profesional superior 
– 1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă – în domeniul juridic sau 
economic; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani. 
Avizul favorabil al Direcţiei 
Audit Public Intern a Ministe-
rului Afacerilor Interne Bucureşti 
potrivit prevederilor pct. 2.3.3. – 
2.3.4. din Anexa la H.G. nr. 
1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exerci-
tarea activităţii de audit public 
intern şi pct. 3.3.3.– 3.3.4. din 
Ordinul MAI nr. 18/ 2015 pentru 
aprobarea Normelor metodolo-
gice privind exercitarea auditului 
public intern în Ministerul Aface-

rilor Interne şi a Cartei auditului 
intern în Ministerul Afacerilor 
Interne. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: - proba 
scrisă: 21.03.2017, ora 10,00; 
proba de interviu : se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise; dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei în 
termen de maxim 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
III-a. Date de contact: relaţii 
suplimentare la telefon : 0264-
597075  sau  e-mail:    smaranda.
proorocu@prefecturacluj.ro şi 
cornelia.hara@prefecturacluj.ro

VÂNZĂRI UTILAJE AGRICOLE  
l Vând semănătoare păioase, 
Craiova, stare excepţională. 
Tel.0742.17.63.20.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 
având nr. cadastral 60.366, la 
p r e ţ u l  d e  1 7 . 0 6 0  L e i . 
0232.270.997.

CITAȚII  
l Prodan Mihai, în data de 
01.03.2017 este citat la Judecă-
toria Botoşani, dosar divorţ 
16138/193/2016, ora 08.30. În 
calitate de reclamant Prodan 
Victoria.

l Se citeaza la judecatoria 
C a m p i n a  i n  d o s a r u l 
6794/204/2016, in data de 
28.03.2017, ora 9:00, numitul 
Burlacu Mihai, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in mun.Campina, 
str.Fabricii, nr.29 jud.Prahova, 
pentru actiune DIVORT, in cali-
tate de parat, reclamanta fiind 
Burlacu Anca.

l Numitii: Berinda Maria, Berinde 
Ioana, Berinde Nestafa, sunt citati 
la Judecatoria Sighetu Marmatiei 
in dosarul nr. 2386/307/2016. 
Termen 22 februarie in proces cu 
Tamas Vasile si Tamas Tutulie; 
Budesti 780/A

l Oxhorn Iacob şi Oxhorn 
Ghizela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Botoşani, 
str. Dragoş Vodă, nr. 12, judeţul 
Botoşani, sunt citaţi în calitate de 
p â r â ţ i  î n  d o s a r u l  n r. 
9284/193/2015, având ca obiect 
uzucapiune, la Judecătoria Boto-
şani, pentru termenul de judecată 
din data de 10.03.2017, complet 
C13, orele 8:30, în contradictoriu 
cu Kasztro Dorel.

l S.C. Construcții Mercurio SRL 
cu ultimul sediu cunoscut în loca-
litatea Craiova, Calea Bucureşti, 
nr. 83, bl. A14, sc. 1, et. 1,ap. 1, 
județul Dolj, este citat la Judecă-
toria Craiova pe data de luni, 
06.03.2017, ora 10.30, complexul 
cf6, în calitate de terț-poprit 
dosarul civ. nr. 2278/311/2016, 
având ca obiect validare poprire 
în contradictoriu cu Banca Tran-
silvania S.A.

l Brînzan Georgeta, domiciliată 
în loc.Rovinari, str.Prieteniei, nr.4, 
bl.C1, sc.1, et.3, ap.95, jud.Gorj, 
este chemată la Tribunalul Gorj 

din str.Tudor Vladimirescu, nr.24, 
Tg Jiu, în ziua de 02.03.2017, ora 
9.00, în calitate de intimat în 
proces cu DGASPC Gorj pentru 
înlocuire plasament în regim de 
urgență, ce face obiectul dosa-
rului nr. 12/95/2017.

l Eventualii mostenitori ai 
defunctei Halac Luminita-Dana 
decedata la data de 13.01.2017, 
cu ultimul domiciliu in Bucuresti, 
Strada Dr. Felix nr. 101, bl. 19, sc. 
B, ap.87, sector. 1, sunt chemati la 
Societatea Profesionala Notariala 
Bucur si Asociatii, cu sediul in 
Bucuresti, Bd. Chisinau nr. 15, bl. 
A4, sc.2, parter, ap. 46, sector. 2, 
in data de 01.03.2017, ora 10:00, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale. Daca 
succesibilii citati nu isi exercita 
dreptul de a accepta in termenul 
prevazut de art.1103 din Codul 
Civil, vor fi prezumati ca renunta 
la mostenire.

l Se citează pârâţii Lukacs Iosif 
şi soţia Mezei Eva, Balasz Paras-
chiva, Kelemen Ida născ. Vencser, 
Honig Rozalia născ. Vencser, 
Magyari Carolina născ. Vencser, 
cu domiciliu necunoscut, la Jude-
cătoria Gheorgheni, în dosarul 
nr.1831/234/2016, cu termen de 
judecată la 1 martie 2017, având 
ca obiect ieşire din indiviziune.

l SC AD HOC SRL, avand 
RO15711397 ultimul sediu 
cunoscut in Sat Stejaru, Comuna 
Pîngăraţi, Bloc 6, Etaj P, Judet 
Neamţ este chemata la Judeca-
toria Piatra Neamt, cu sediul Str. 
Alexandru Cel Bun, nr.16-18 B, 
Completul C5, camera B, în ziua 
de  29.03.2017, ora 9:00, in cali-
tate de Pârât, în proces cu EON 
Energie Romania SA în calitate 
de Reclamant,  actiune în daune 
c o n t r a c t u a l e ,  d o s a r  n r. 
6447/279/2016.

l Domnul Gherasim Ioan, iden-
tificat cu CNP 1640110221139, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in loc. 
Mosna Jud. Iasi, este chemat la 
Judecatoria Raducaneni, cu 
sediul Judeţul Iaşi, Comuna 
Răducăneni, Completul C3 civil, 
în ziua de  09.03.2017, ora 13.00, 
in calitate de Pârât, în proces cu 
EON Energie Romania SA în 
calitate de Reclamant, cerere de 
valoare redusă,  dosar nr. 
749/286/2016.

l Se citează numitul Găluşteanu 
Cătălin în calitate de pârât, la 
Judecătoria Botoşani, în dosarul 
civil nr, 18956/193/2016, pentru 
termenul din 01.03.2017.

l Se citează numitul Mihu Ion 
Romeo, cu domiciliul în com. 
Peştişani, sat Brădiceninr. 432 
,jud. Gorj, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 2461/318/2016 al 
Judecătoriei Tg-Jiu, obiect 
tăgadă paternitate şi stabilire 
paternitate, în contradictoriu cu 
reclamant Mihu M. Constantin, 
pentru termenul de judecată din 
data de 27.03.2017, ora 09:00, 
complet C8, Judecătoria Tg-Jiu.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Informatică 
Teoretică, organizează în ziua 
24.03.2017 la ora 10, concurs 
pentru ocuparea  postului de 
Cercetător Ştiinţific gradul III, 
Inginerie electronic şi telecomuni-
caţii, specialitatea Analiza semna-
lului vocal.
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l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculului, 
aflat pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehicu-
lele: Dacia 1310 break, culoare 
albastră, aflat pe şos. Berceni nr. 
3, bl. 2. În caz contrar se va 
dispune inventarierea, experti-
zarea, ridicarea, transportarea şi 
depozitarea într-un loc special 
amenajat, respectiv şos. Berceni 
Fort 5, sector 4, Bucureşti.

DIVERSE  
l SC Casa De Pensii Private 
Global SRL, SC Luxfarm SRL, 
Radulescu Maria, Alexandrescu 
Liuba, Plavetii Ana Maria, prin 
reprezentant:Andrei Mlenajek, 
t i t u l a r i  a i  p l a n u l u i 
P.U.Z.-,,construire ansamblu 
locuinte colective mici si indivi-
duale, comert-servicii’’, in locali-
tatea  Snagov, T133, P460/2/4-18, 
P460/3/4-8,10-12,   anunta 
publicul interesat   asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului-Ilfov din:A-
leea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, de 
luni pana joi intre orele:9°°-11:00. 
Observatii  si sugestii se primesc/
in scris/la sediul A.P.M.ILFOV in 
termen de 18.zile de la data publi-
carii anuntului.

LICITAȚII  
l Compen SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la prețurile de 
evaluare reduse cu 50%: cernator 
faina (186 lei), panou solar + kit 
(762 lei), boiler Serp (714 lei), 
malaxor spiral (1.3076 lei), masa 
blat (234 lei), aparat dedurizare 
apa (107 lei) . Licitaţia va avea loc 
în fiecare zi de marți începând cu 
data de 21.02/2017, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Zaco SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea debitoarei situata in 
Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108, 
Prahova compusa din cladire 
hotel P+2E fara autorizatie de 
constructie cu Scsol de 272,10mp, 
Scd de 816,30 mp, cladire (buca-
tarie fast-food) fara autorizatie 
de constructie de 60 mp, cladire 
spalatorie S+P+1E fara autori-

zatie de constructie cu Scsol de 
52,50 mp, Scd de 124,74 mp, 
teren intravilan in suprafata de 
1.465 mp, precum si mijloace fixe, 
obiecte inventar, materiale auxi-
liare ce deservesc construcțiile, la 
pretul de evaluare redus cu 50% 
(540.560 lei fara TVA) şi proprie-
tate imobiliară situata in com. 
Fântânele, tarla 110, județ 
Prahova compusă din teren 
extravilan in suprafata de 4712 
mp la prețul de evaluare (7.384 lei 
fara TVA) redus cu 50% şi teren 
extravilan in suprafata de 10.008 
mp la pretul de evaluare (16.133 
lei fara TVA) redus cu 50%. Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de 
miercuri începând cu data de 
22.02/2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800."

l Dorobantu Los Andes SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprietatea 
debitoarei situata in Ploiesti, str. 
Marasesti, nr. 216, Prahova 
compusa din spatiu comercial cu 
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp 
si teren intravilan in suprafata de 
500 mp la pretul de 68.250 euro 
fara TVA. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de joi începând cu data 
de 23.02/2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l Andutu Distribution SRL prin 
lichidator judicar VIA Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică marca Andutu la 
pretul de evaluare redus cu 50% 
(14.334 lei). Licitaţia va avea loc 
în fiecare zi de marti incepand cu 
data de 21.02/2017, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in supra-
fata de 5.857 mp si indiviz in 
suprafata de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de miercuri începând cu 
data de 22.02/2017, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Contres Ape SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică utilaje confectionat 
impletituri din fire metalice la 
pretul de evaluare redus cu 50%: 
2 masini executat impletituri (≈ 

400 lei/buc), 2 trefilatoare cu bobi-
nator (3.149 lei/buc), masina 
tricotat (5.090 lei), masina 
impletit Spirka (80.181 lei), 
masina stanat (5.114 lei), etc. 
Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în fiecare zi de luni 
incepand cu data de 20.02/2017, 
ora 13/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la prețurile de 
evaluare reduse cu 50 %: masina 
taiat beton (1.577 lei), autoturism 
Peugeot Partner (6.759 lei), optu-
rator pneumatic (219 lei). Pretu-
rile nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în 20.02.2017, ora 14/00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică in fiecare zi 
de miercuri incepand cu data de 
22.02.2017 ora 15/00 bunurile 
debitoarei la pretul de evaluare 
redus cu 50%: teren în suprafaţă 
de 12.389 mp şi sediu adminis-
trativ în suprafaţă de 1.800 mp; 
hala productie în suprafaţă de 
1.500 mp, casa pompe si bazin 
apa în suprafaţă de 64 mp, 
situata în situat in Comuna 
Bacia, jud. Hunedoara la pretul 
de 160.000 lei; magazie (hală) cu 
s.d. 1250 mp şi teren aferent cu 
suprafața de 1.381 mp, situată în 
com. Bacia, jud. Hunedoara, la 
pretul de 119.500 lei fără TVA; 
teren în suprafață de 3.195 mp 
situat în com. Bacia, jud. Hune-
doara la pretul de 23.500 lei.

l Marie Perfect SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la prețurile 
de evaluare reduse cu 50%: 
masini spalat, calcat, statie dedu-
rizare auto, corp rafturi (≈ 12.717 
lei fără TVA). Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de joi incepând cu 
data de 23.02.2017, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Danusca SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunurile mobile ale debitoarei la 
prețurile reduse cu 50% (obiecte 
de inventar, produse finite diverse 
modele - console, mese, suport 
oglinzi, etc din fier forjat). Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de 
vineri incepand cu data de 

24.02.2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l Lichidatorul judiciar R&R 
Proinsolvenţa SPRL al SC Happy 
Shoes 2007 SRL Luciu, judeţul 
Buzău, organizează vânzarea 
prin licitaţie publică cu strigare 
pentru: Bunul imobil situat în 
comuna Luciu, judeţul Buzau 
compus din: 6.710 mp teren curţi 
construcţii şi construcţii: C1– 
copertină, Sc- 199 mp; C2- 
Magazie, Sc– 468 mp, C3-  
Copertina,  Sc– 325 mp, la preţul 
total de pornire de 14.800 euro. 
Bunul se vinde fără TVA. Lici-
taţia va avea loc în datele de 16, 
23, 30 martie, 6, 13, 20 aprilie 
2017 ora 15.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Buzău, Str. 
Obor, Bloc 11, Sc. B, Ap. 1 şi se va 
desfăşura conform Regulamen-
tului aprobat de adunarea credi-
torilor, ce poate fi obţinut de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Taxa de participare la licitaţie 
este de 400 lei iar garanţia de 
participare este de 10% din 
valoarea  de pornire a bunului 
licitat şi se poate depune cu cel 
puţin o zi înainte de ziua licitaţiei 
ora 14.00 în contul de lichidare ce 
se va obţine de la lichidatorul 
jud ic iar.  Re la ţ i i  t e l e fon : 
0238/716.095; 0745.400.275.

l Primaria orasului Cernavoda, 
str.Ovidiu nr.11, jud. Constanta, 
t e l e f o n / f a x  0 2 4 1 4 8 7 1 2 1 , 
0241239578, primaria@cerna-
voda.ro, organizeaza in data de 
07.03.2017, ora 1000, licitatie 
publica pentru  vânzarea terenu-
rilor: -teren în str.Canalului, F.N., 
Lot C,  în suprafaţă de 334 mp,  
-teren în str.I.D.Chirescu, Lot A, 
F.N., în suprafaţă de 500 mp, 
-teren în str.Victoriei F.N., în 
suprafaţă de 300 mp, - teren în str.
Ghioceilor, nr.1, în suprafaţă de 
356 mp,  -teren în str.Corbului, 
F.N., Lot 16,  în suprafaţă de 319 
mp, persoanele interesate pot soli-
cita documentatia de atribuire, 
contracost, de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, 
pana la data de 28.02.2017. Data 
limita pentru solicitarea clarifica-
rilor este 28.02.2017. Data  pentru 
depunerea ofertelor, la Centrul de 
Informare pentru Cetateni din 
cadrul  Primariei ,  este  de 
06.03.2017, ora 1500. Plicurile cu 
oferte se vor deschide in data de 
07.03.2017, ora 1000 , in sala 10 
din cadrul Primariei Cernavoda. 
Persoana de contact – Cioară 
Mirela.”   Anuntul se va publica in 
data de 16.02.2017.

l Primăria Comunei Bala repre-
zentată prin primar Ohima 

Mândruț Valentin, cu sediul în 
localitatea Bala, județul Mehe-
dinți, organizează în condițiile 
art. 123 alin. (2) din Legea 
215/2001 a administrației publice 
locale şi a Ordonanței de Urgență 
54/2006 privind regimul contrac-
telor de concesiune bunuri propri-
etate publică şi a HCL nr. 
15/23.05.2013 licitație deschisă cu 
oferta în plic în vederea închirierii 
unui teren în suprafață de 5.000 
mp situat în intravilanul satului 
Cîmpu Mare în punctul numit 
”Intersecție Iupca”. Pot participa 
la licitație: persoane juridice 
române sau străine cât şi 
persoane fizice autorizate, între-
prinderi familiale şi întreprinderi 
individuale înregistrate ca atare 
potrivit legii şi care fac dovada 
achitării documentației şi garan-
ției de participare la licitație. 
Garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 1000 lei şi se 
achită la casieria Primăriei Bala. 
Contravaloarea documentației de 
atribuire  ese de 50 lei şi se achită 
la casieria Primăriei Bala. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
documentației de atribuire la 
sediul Primăriei Bala, secretariat. 
Oferta va fi depusă la registratura 
Primăriei Bala până la data de 
15.03.2017. Plicul exterior al 
ofertei va purta mențiunea 
numelui, adresa şi numărul de 
telefon al ofertantului. Licitația se 
va  desfăşura  în  data  de 
17.03.2017, ora 9.00 la sediul 
Primăriei Bala. Soluționarea liti-
giilor apărute pe parcursul proce-
dur i i  de  conces ionare  se 
soluționează potrivit legii conten-
ciosului  administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulteri-
oare. Relații suplimentare se 
obțin la telefon: 0252-386001.

l Dorya Fashion SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare in 
bloc, urmatoarele bunuri mobile: 
masina cusut liniara fara taiere 
Juki DDL-5550N, an fabricatie 
2007 - 816 lei; masina cusut 
l i n i a r a  f a r a  t a i e r e  J u k i 
DDL-8500N, an fabricatie 2007, 2 
buc - 2.160 lei; masina cusut 
l i n i a r a  f a r a  t a i e r e  J u k i 
DDL-5550N, an fabricatie 2007, 7 
buc  - 5.712 lei; masina cusut 
l i n i a r a  f a r a  t a i e r e  J u k i 
DDL-8500N, an fabricatie 2008, 2 
buc - 2.160 lei; masina surfilat 5 

fire Brother MA4-B551-008-5, an 
fabricatie 2008 - 972 lei; masina 
cusut liniara fara taiere Brother 
DB2-B755-8A, an fabricatie 2008 
- 924 lei; masina surfilat 5 fire 
Brother MA4-B551-069-5, an 
fabricatie 2009 - 972 lei; masina 
cusut  l in iara  fara  ta iere 
KDD-5570, an fabricatie 2011 - 
3.456 lei. Preturile contin TVA.  
Licitatiile se vor organiza in data 
de 20.02.2017 ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata  pent ru  da ta  de 
2 4 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
0 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
17.03.2017, 20.03.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Te lefon/fax :  0244597808 ; 
mobil:0761132931/0723357858 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l PRICEWATERHOUSECOO-
PERS Business Recovery Services 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Banca 
Columna S.A. (bancă în fali-
ment), anunţă vânzarea în bloc 
prin licitaţie publică, deschisă, cu 
strigare, ascendentă, a 1. Dreptu-
rilor litigioase asupra Construc-
ţiei- Spaţiu comercial situat la 
parterul imobilului din Drobeta 
Turnu- Severin, Str. Aurelian 
nr.44, Judeţul Mehedinţi, în 
suprafaţă construită de 294,725 
mp; 2. Bunurilor mobile ataşate 
construcţiei, respectiv: 1 aparat 
climatizare (nr. inv. 300001), 1 
centrală telefonică (nr. inv. 
300002), 1 sistem de securitate 
(nr. inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. 
inv. 700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regula-
mentul de vânzare. Preţul de 
pornire al Licitaţiei pentru drep-
turile litigioase asupra imobilului- 
spaţiu comercial situat în Drobeta 
Turnu-Severin, Str. Aurelian 
nr.44, Judeţul Mehedinţi, precum 
şi a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul Debitoarei S.C. 
Banca Columna S.A. (bancă în 
faliment) este de 135.000 EUR, la 
care se adaugă TVA-ul, după caz. 
Licitaţia se organizează la data de 
03.03.2017, la orele 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Lakeview Building, str. 
Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 
8, sector 2. Regulamentul de 
vânzare poate fi achiziţionat la 
preţul de 500 Ron, plus TVA. 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând SC Coronas Invest Construct SRL - Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism marca 
Dacia Drop Side, nr. identificare UU1D171176A489860, an 
fabricație 2005, AG-11-AXV, 3.348 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, pre-
cum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 24.02.2017, ora 
14.00. Licitația va avea loc în data de 27.02.2017, ora 11.00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare, se pot află 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, telefon 0248.211.511 - 3252.
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Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de 
vânzare este obligatorie, obţinân-
du-se de la sediul lichidatorului 
judiciar, în zilele lucrătoare, între 
orele 09:00-17:00, pe baza actului 
de identitate şi/sau a unui docu-
ment de reprezentare, precum şi a 
dovezii de plată a preţului Regu-
lamentului. În vederea partici-
pării la licitaţie se va constitui o 
Garanţie de participare în 
cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 13.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul 
RON/EUR afişat de BNR la data 
constituirii garanţiei), care se va 
depune împreună cu restul docu-
mentaţiei de participare, conform 
Regulamentului de vânzare, la 
sediul lichidatorului judiciar 
PricewaterhouseCoopers Busi-
ness Recovery Services IPURL, 
până la data de 02.03.2017, orele 
16.00. Pentru vizitarea bunurilor, 
achiziţionarea Regulamentului de 
vânzare şi a eventualelor infor-
maţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi lichidatorul judiciar la 
t e l .  0 2 1 . 2 2 5 . 3 0 . 0 0 ,  f a x : 
021.225.36.50, persoane de 
contact: Octavia Aldea şi Cristian 
Răvăşilă, e-mail: cristian.rava-
sila@ro.pwc.com, octavia.aldea@
ro.pwc.com.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
SC Prodas Holding SA, prin 
Presedinte, Traian Georgescu, în 
conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea 31/1990 şi ale 
actelor constitutive ale societăţii,  
convoacă pentru data de 20 
martie 2017, ora 11.00, la sediul 
societăţii din Intrarea Iacob Felix 
nr. 2B, sectorul 1, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Majorare capital social; 2. 
Aprobare cumpărare de active; 3. 
Aprobare vânzare de active; 4. 
Diminuare capital social; 5. Even-
tuale puncte propuse de acţionari; 
6. Diverse.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Prodas Holding SA, prin 
Preşedinte, Traian Georgescu, în 
conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea 31/1990 şi ale 
actelor constitutive ale societăţii, 
convoacă pentru data de 20 
martie 2017, ora 09.00, la sediul 
societăţii din Intrarea Iacob Felix 
nr. 2B, sectorul 1, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Structura acţionariat –Discuţii; 2. 
Raportul Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 
al anului 2016; 3. Aprobarea 
bilanţului şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2016, Raportul 
cenzorilor, Stabilirea modului de 
repartizare a profitului pe anul 
2016, Repartizarea dividendelor; 
4. Descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2016; 5. Situaţia liti-
giilor cu  debitorii şi creditorii; 6. 
Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi a programului de  
activitate pentru anul 2017; 7. 
Stabilirea coeficienţilor de majo-
rare a remuneraţiei administrato-
rilor, cenzorilor şi a celorlalte 
categorii de salariaţi; 8. Infor-
mare asupra realizării progra-
mului de investiţii pentru 2016 şi 
aprobarea programului de inves-
tiţii pentru 2017; 9. Măsuri orga-
n i z a t o r i c e ;  1 0 .  D i v e r s e : 

regulament intern, situaţia patri-
moniului societăţii, situaţia  
contractelor de închiriere, apro-
bare sponsorizări, donaţii, casare 
mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, eventuale puncte 
propuse de acţionari.     

l Consiliul Director al Asociaţiei 
PRODAS-PAS, prin Preşedinte, 
Anica Popa, în conformitate cu 
prevederile actelor constitutive 
ale asociaţiei, convoacă pentru 
data de 20 martie 2017,  ora 
12.00, la sediul societăţii din 
Intrarea Iacob Felix nr.2B, 
sectorul 1, Adunarea Generală a 
Asociaţiei, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea 
şi aprobarea Raportului Consi-
liului Director şi a bilanţului 
contabil pentru exerciţiul finan-
ciar 2016. 2. Descărcarea de 
gestiune a Consiliului Director pe 
anul 2016.  3. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017. 4. Aprobare măsuri 
necesare spre a fi întreprinse 
pentru dobândirea de noi acţiuni 
în conformitate cu normele legale 
în vigoare de privatizare, majo-
rare capital social a SC Prodas 
Holding SA, respectiv emitere de 
noi acţiuni. 5. Eventuale puncte 
propuse de membrii Asociaţiei. 6. 
Diverse.

l Convocator. Consiliul de 
Administraţie al societăţii comer-
ciale IMVEST S.A. cu sediul în 
Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 26, 
sector  1 ,  C.U.I .  1568751, 
J40 /1056 /1991 ,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  l a  d a t a  d e 
24.03.2017, ora 9.00, la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1 Aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Admi-
nistraţie pe anul 2016; 2. Prezen-
tare Raportului Comisiei de 
cenzori pe anul 2016; 3. Apro-
barea situaţiilor financiare 
anuale, a contului de profit şi 
pierdere, distribuirea profitului 
net şi fixarea dividendului pe anul 
2016; Descărcarea de gestiune pe 
anul 2016 a administratorilor 
societăţii; 4. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017; 5 Aprobarea organigramei 
societăţii pe anul 2017; 6. Diverse. 
În cazul în care urmare acestei 
convocări Adunarea Generală nu 
se poate întruni din lipsa cvoru-
mului, aceasta se convoacă 
pentru data de 31.03.2017, în 
acelaşi loc, la ora 9.00 cu aceeaşi 
ordine de zi. Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie Sing. 
Râpeanu Adrian. 

l Convocarea  Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
S.C. VEST 6 S.A.: În conformi-
tate cu prevederile art.113 şi ale 
art.117 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
prevederilor Actului Constitutiv 
al societăţii, Administratorul unic 
al S.C. VEST 6 S.A., persoană 
juridică română, cu sediul social 
în Bucureşti, Calea Crîngaşi nr. 
26-28 bloc 48-49 parter sector 6, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ş t i  s u b  n r. 
J40/241/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare: RO 1590163, convoacă  
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor  pentru data 
de 22.03.2017, ora 9:00, la sediul 

social al societăţii  din Bucureşti, 
Calea Crîngaşi nr. 26-28, bl. 
48-49, parter, sector 6, în prima 
convocare. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 20.02.2017, stabilită ca dată de 
referinţă. În cazul în care nu se va 
întruni cvorumul necesar pentru 
ţinerea Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor în prima 
convocare,  se  reconvoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, la data de 
23.03.2017, ora 9:00, în acelaşi loc 
şi având aceeaşi ordine de zi, 
pentru a doua convocare. Ordine 
de Zi: Pct.. 1 S.C. VEST 6 S.A. în 
calitate de asociat al S.C. Uver-
turii Real Vest S.R.L. cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Crân-
gasi nr.26-28, bl.48-49, parter, 
biroul 4, sector 6, înmatriculată 
sub nr. J40/21099/2005; CUI:  
18217941: a) Aprobarea cesiunii 
de părţi sociale intervenite între 
asociaţii S.C. Uverturii Real Vest 
S.R.L. cu sediul social în Bucu-
reşti, Calea Crângaşi nr.26-28, 
bl.48-49, parter, biroul 4, sector 6, 
î n m a t r i c u l a t ă  s u b  n r. 
J40/21099/2005; CUI:  18217941, 
în urma contractului de cesiune 
de părţi sociale nr. 5025 încheiat 
în data de 13.02.2017, prin care: 
-S.C. VEST 6 S.A. cesionează lui 
Coca Radu 4 părţi sociale în 
valoare nominală de 10 lei, în 
valoare totală de 40 lei, numero-
tate de la 30 la 33, reprezentând 
4% din capitalul social total al 
societăţii mai sus identificată,  
participarea la beneficii şi pierderi 
fiind de 4%, -S.C. VEST 6 S.A. 
cesionează lui Coca Lăcrămioara 
23 părţi sociale în valoare nomi-
nală de 10 lei, în valoare totală de 
230 lei, numerotate de la 3 la 25, 
reprezentând 23% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată, participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 23%, b) 
Aprobarea intrării în S.C. Uver-
turii Real Vest S.R.L. în calitate 
de asociat a doamnei Graur 
Gheorghiţa, cetăţean român, 
născută la data de 09.07.1968 în 
Sec.8 (Mun. Bucureşti), domici-
liată în Mun. Bucureşti , Int. 
Târgu Frumos nr.9-11, bl.6, scară 
A, et.1, ap.11, sector 4 , identifi-
cată cu CI seria RR nr. 694888, 
eliberată de SPCEP S4 biroul  
nr.2, la data de 07.07.2010, CNP 
2680709522527, prin cedarea din 
partea asociatului SC VEST 6 SA 
a 2 părţi sociale în valoare nomi-
nală de 10 lei, în valoare totală de 
20 lei, numerotate de la 26 la 27,  
reprezentând 2% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată,  participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 2%, din 
totalul de 33 părţi sociale pe care 
SC VEST 6 SA le deţine în cali-
tate de asociat al societăţii, către 
Graur Gheorghiţa care devine 
astfel nou asociat, conform 
contractului de cesiune de părţi 
sociale nr. 5025 încheiat în data 
de 13.02.2017, c) Aprobarea 
intrării în S.C. Uverturii Real 
Vest S.R.L. în calitate de asociat a 
doamnei Preda Georgiana, cetă-
ţean român, născută la data de 
13.09.1970 în Ors. Săveni, Jud. 
Botoşani, domiciliată în Mun. 
Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare  
nr.46, bl.33B, scara B, ap.68, 
sector 2, identificată cu CI seria 
RT nr. 543985, eliberată de 
SPCEP S2 biroul  nr.1, la data de 

10.03.2008, CNP 2700913075099, 
prin cedarea din partea asocia-
tului SC VEST 6 SA a 2 părţi 
sociale în valoare nominală de 10 
lei, în valoare totală de 20 lei, 
numerotate de la 28 la 29,  repre-
zentând 2% din capitalul social 
total al societăţii mai sus identifi-
cată, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 2%, din totalul 
de 33 părţi sociale pe care SC 
VEST 6 SA le deţine în calitate de 
asociat al societăţii, către Preda 
Georgiana care devine astfel nou 
asociat, conform contractului de 
cesiune de părţi sociale nr. 5025 
încheiat în data de 13.02.2017. d) 
Aprobarea modificării şi actuali-
zării Actului Constitutiv al S.C. 
Uverturii Real Vest S.R.L. în 
urma contractului de cesiune de 
cesiune de părţi sociale nr.5025 
încheiat în data de 13.02.2017 
între cedentul S.C. VEST 6 S.A. 
pe de o parte şi cesionarii Coca 
Radu, Coca Lăcrămioara, Graur 
Gheorghiţa şi Preda Georgiana 
pe de altă parte. În acest sens se 
va modifica articolul 7- „Capi-
talul social. Participarea asocia-
ţilor” al Actului Constitutiv al 
societăţii care va avea următorul 
conţinut: Articolul 7- „Capitalul 
social. Participarea asociaţilor”:  
Capitalul social al S.C. Uverturii 
Real Vest S.R.L. este în valoare de 
1.000(unamie)lei, constituit inte-
gral în numerar, în întregime 
subscris şi vărsat de către asociaţi. 
Capitalul social este divizat în 100 
părţi sociale, cu o valoare nomi-
nală de 10 (zece) lei. Aporturile 
asociaţilor la formarea capitalul 
social sunt următoarele: • S.C. 
VEST 6 S.A. subscrie şi varsă 20 
lei, reprezentând 2% din capitalul 
social total, deţinând 2 părţi 
sociale a câte 10 lei, fiecare parte 
socială, numerotate de la 1 la 2; • 
Coca Radu subscrie şi varsă 700 
lei, reprezentând 70% din capi-
talul social total, deţinând 70 
părţi sociale a câte 10 lei, fiecare 
parte socială, numerotate de la 30 
la 99; • Coca Lăcrămioara 
subscrie şi varsă 240 lei, reprezen-
tând 24% din capitalul social 
total, deţinând 24 părţi sociale a 
câte 10 lei, fiecare parte socială, 
numerotate de la 3 la 25 şi 100; • 
Graur Gheorghiţa subscrie şi 
varsă 20 lei, reprezentând 2% din 
capitalul social total, deţinând 2 
părţi sociale a câte 10 lei, fiecare 
parte socială, numerotate de la 26 
la 27; • Preda Georgiana subscrie 
şi varsă 20 lei, reprezentând 2% 
din capitalul social total, deţinând 
2 părţi sociale a câte 10 lei, fiecare 
parte socială, numerotate de la 28 
la 29; Majorarea şi reducerea 
capitalului social se vor putea 
face în condiţiile Legii nr.31/1990, 
republicată. -În acest sens se va 
modifica articolul  10- „Partici-
parea la beneficii şi suportarea 
pierderilor” al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: Articolul 10 
-Participarea la beneficii şi supor-
tarea pierderilor. Participarea 
asociaţilor la beneficii este urmă-
toarea:• Asociatul SC VEST 6 SA 
2%;• Asociatul Coca Radu 70%;• 
Asociatul Coca Lăcrămioara 
24%;• Asociatul Graur Gheor-
ghiţa 2%;• Asociatul Preda Geor-
giana 2%. Suportarea pierderilor 
se va face în aceleaşi proporţii.  
Obligaţiile sociale sunt garantate 
cu patrimoniul social; asociaţii 
sunt obligaţi la plata părţilor 
sociale  (efectuarea aporturilor) şi 
răspund numai în limita apor-

tului la capitalul social. Patrimo-
niul societăţii nu poate fi grevat 
de datorii sau obligaţii personale 
ale asociaţilor. -În acest sens se va 
modifica articolul  13- „Convo-
carea Adunării Generale a Asoci-
aţilor” al Actului Constitutiv al 
societăţii care va avea următorul 
conţinut: Articolul 13- Convo-
carea Adunării Generale a Asoci-
aţilor: Adunarea Generală a 
Asociaţilor are loc o dată pe an 
sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea administratorului. 
Convocările se transmit de către 
administrator, prin scrisoare reco-
mandată, la adresele indicate de 
asociaţi în actul constitutiv sau la 
ultima adresă notificată societăţii, 
cu cel puţin 10 (zece) zile calen-
daristice înainte de data fixată, 
precizându-se data, locul şi 
ordinea de zi a adunării. Asociaţii 
reprezentând întreg capitalul 
social vor putea să ţină o adunare 
generală şi să ia orice hotărâre de 
competenţa adunării, fără respec-
tarea formalităţilor cerute pentru 
convocarea ei. Un asociat sau un 
număr de asociaţi care reprezintă 
cel puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitalul social total vor putea 
cere convocarea adunării gene-
rale arătând scopul acestei convo-
cări. Dacă administratorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţia de a 
convoca Adunarea Generală în 
termen de 3 (trei) zile calendaris-
tice de la primirea cererii prevă-
zute la alin.(4) asociatul său 
asociaţii în drept (adică care 
reprezintă cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din capitalul social 
total), vor putea proceda direct la 
convocarea Adunării Generale, 
cu indicarea ordinii de zi.  
Adunarea Generală a Asociaţilor 
se întruneşte la sediul societăţii, 
dacă nu s-a hotărât în mod expres 
alt loc. -În acest sens se va modi-
fica articolul  14- „Adunare Gene-
rală.  Cvorum” al  Actului 
Constitutiv al societăţii care va 
avea următorul conţinut: Arti-
colul 14– Adunare Generală. 
Cvorum. Hotărârile asociaţilor se 
iau în adunarea generală.  Fiecare 
parte socială dă dreptul la un vot 
în adunarea generală. Fiecare 
asociat dispune de un număr de 
voturi egal cu numărul de părţi 
sociale pe care le  deţine. 
Adunarea generală decide prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care deţin(e) cel puţin jumătate 
plus unu (51%) din numărul total 
de părţi sociale, adică prin votul 
asociaţilor sau asociatului care 
reprezintă cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din capitatul social 
total. Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea actului consti-
tutiv este necesar votul asociaţilor 
sau asociatului care deţin(e) cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din numărul total de părţi sociale, 
adică prin votul asociaţilor sau 
asociatului care reprezintă cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitatul social total. Dacă 
adunarea asociaţilor legal consti-
tuită nu poate lua o hotărâre 
valabilă din cauza neîntrunirii 
majorităţii cerute, va fi convocată 
din nou, iar adunarea convocată 
din nou poate decide asupra 
ordinii de zi, oricare ar fi numărul 
de asociaţi şi partea din capitalul 
social reprezentată de asociaţii 
prezenţi. Hotărârile adunării 
generale sunt obligatorii şi pentru 
asociaţii absenţi sau reprezentaţi 
sau care au votat contra; aceste 
hotărâri pot fi atacate în justiţie 

de către asociaţii care nu au luat 
parte la Adunare sau care au 
votat contra şi care au cerut să se 
insereze aceasta în pocesul verbal 
al şedinţei. e) Aprobarea împuter-
nicirii d-ului Coca Radu în cali-
tate de administrator unic al SC 
VEST 6 SA pentru a semna în 
numele acţionarilor SC VEST 6 
SA: Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor SC 
VEST 6 SA, Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaţilor SC Uver-
turii Real Vest SRL, noul Actul 
Constitutiv Actualizat al SC 
Uverturii Real Ve SRL., precum 
şi toate actele necesare. f) Apro-
barea împuternicirii d-nei Coca 
Lăcrămioara în calitate de acţi-
onar al SC VEST 6 SA pentru a 
reprezenta societatea în vederea 
îndeplinirii tuturor formalităţilor 
de publicitate şi înregistrare a 
Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, la 
Monitorul Oficial al României 
precum şi în faţă oricăror alte 
autorităţi publice, sens în care va 
semna oriunde este necesar în 
vederea ducerii la îndeplinire a 
Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
adoptate, va depune şi va ridica 
acte, va achita taxele legale. Pct. 
2.  S.C. VEST 6 S.A. în calitate de 
asociat al S.C. VEST TOP Busi-
ness  S.R.L. cu sediul social în 
Bucureşti, Calea Crîngaşi nr.26-
28, bl.48-49, parter, biroul nr.12, 
sector 6, înmatriculată sub nr. 
J40/8203/2009; CUI: 25810959: a) 
Aprobarea cesiunii de părţi 
sociale intervenite între asociaţii 
S.C. VEST TOP Business  S.R.L. 
cu sediul social în Bucureşti, 
Calea Crîngaşi nr.26-28, bl.48-49, 
parter, biroul nr.12, sector 6, 
î n m a t r i c u l a t ă  s u b  n r. 
J40/8203/2009; CUI: 25810959, în 
urma contractului de cesiune de 
părţi sociale nr.5026 încheiat în 
data de 13.02.2017, prin care:  
-Coca Radu cesionează lui Coca 
Lăcrămioara 9 părţi sociale în 
valoare nominală de 10 lei, în 
valoare totală de 90 lei, numero-
tate de la 17 la 25, reprezentând 
9% din capitalul social total al 
societăţii mai sus identificată,  
participarea la beneficii şi pierderi 
fiind de 9%, -Coca Radu cesio-
nează lui S.C. VEST 6 S.A. 1 
parte socială în valoare nominală 
de 10 lei, în valoare totală de 10 
lei, numerotată cu 26, reprezen-
tând 1% din capitalul social total 
al societăţii mai sus identificată, 
participarea la beneficii şi pierderi 
fiind de 1%, b) Aprobarea intrării 
în S.C. VEST TOP Business  
S.R.L. în calitate de asociat a 
doamnei GRAUR GHEOR-
GHIŢA, cetăţean roman, născută 
la data de 09.07.1968 în Sec.8 
(Mun. Bucureşti), domiciliată în 
Mun. Bucureşti, Int. Târgu 
Frumos nr.9-11 , bl.6, scara A, 
et.1, ap.11, sector 4, identificată 
cu CI seria RR nr. 694888, elibe-
rată de SPCEP S4 biroul  nr.2, la 
data de 07.07.2010,  CNP 
2680709522527, prin cedarea din 
partea asociatului COCA RADU 
a 2 părţi sociale în valoare nomi-
nală de 10 lei, în valoare totală de 
20 lei, numerotate de la 27 la 28,  
reprezentând 2% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată, participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 2% din 
totalul de 84 părţi sociale pe care 
Coca Radu le deţine în calitate de 
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asociat al societăţii, către Graur 
Gheorghiţa care devine astfel nou 
asociat, conform contractului de 
cesiune de părţi sociale nr.5026 
încheiat în data de 13.02.2017, c) 
Aprobarea intrării în S.C. VEST 
TOP Business  S.R.L. în calitate 
de asociat a doamnei Preda Geor-
giana, cetăţean roman, născută la 
data de 13.09.1970 în Ors. Săveni, 
Jud. Botoşani, domiciliată în 
Mun. Bucureşti, Sos. Ştefan cel 
Mare  nr.46 , bl.33B, scara B, 
ap.68, sector 2, identificată cu CI 
seria RT nr. 543985, eliberată de 
SPCEP S2 biroul  nr.1, la data de 
10.03.2008, CNP 2700913075099, 
prin cedarea din partea asocia-
tului COCA RADU a 2 părţi 
sociale în valoare nominală de 10 
lei, în valoare totală de 20 lei, 
numerotate de la 29 la 30,  repre-
zentând 2% din capitalul social 
total al societăţii mai sus identifi-
cată, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 2%, din totalul 
de 84 părţi sociale pe care COCA 
RADU le deţine în calitate de 
asociat al societăţii, către PREDA 
GEORGIANA care devine astfel 
nou asociat, conform contractului 
de cesiune de părţi sociale nr.5026 
încheiat în data de 13.02.2017. d) 
Aprobarea modificării şi actuali-
zării Actului Constitutiv al S.C. 
VEST TOP Business  S.R.L. în 
urma contractului de cesiune de 
cesiune de părţi sociale nr. 5026 
încheiat în data de 13.02.2017 
între cedentul COCA RADU pe 
de o parte şi cesionarii COCA 
LĂCRĂMIOARA, SC VEST 6 
SA, GRAUR GHEORGHIŢA şi 
PREDA GEORGIANA pe de 
altă parte.   -În acest sens se va 
modifica art 9 al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: „Art.9 - 
Capitalul social al S.C. VEST 
TOP Business S.R.L. este în 
valoare de 1000 lei, divizat în 100 
părţi sociale, cu o valoare nomi-
nală de 10 lei. Capitalul social 
este subscris şi vărsat integral în 
numerar şi repartizat pe asociaţi, 
astfel: -1. S.C. VEST 6 S.A., 
deţine 2 părţi sociale, numerotate 
cu 1 şi 26, cu o valoare nominală 
de 10 lei şi o valoare totală de 20 
lei, reprezentând 2% din capitalul 
social; -2. COCA LĂCRĂMI-
OARA, deţine 24 părţi sociale, 
numerotate de la 2 la 25, cu o 
valoare nominală de 10 lei şi o 
valoare totală de 240  lei, repre-
zentând 24% din capitalul social; 
-3. COCA RADU, deţine 70 părţi 
sociale, numerotate de la 31 la 
100, cu o valoare nominală de 10 
lei şi o valoare totală de 700 lei, 
reprezentând 70% din capitalul 
social; -4. GRAUR GHEOR-
GHIŢA deţine 2 părţi sociale, 
numerotate de la 27 la 28, cu o 
valoare nominală de 10 lei şi o 
valoare totală de 20 lei, reprezen-
tând 2% din capitalul social, -5. 
Preda Georgiana deţine 2 părţi 
sociale, numerotate de la 29 la 30, 
cu o valoare nominală de 10 lei şi 
o valoare totală de 20 lei, repre-
zentând 2% din capitalul social. 
Cota de participare a asociaţilor 
la beneficii şi pierderi este urmă-
toarea: -S.C. VEST 6 S.A.– 2%; 
-Coca Lăcrămioara– 24%; -Coca 
Radu– 70%; -Graur Gheorghiţa- 
2%; -Preda Georgiana- 2%. Majo-
rarea sau reducerea capitalului 
social se va face potrivit prevede-
rilor legale în vigoare. În cazul în 
care capitalul social va fi majorat 
cu bunuri reprezentând aport în 
natură la capital, bunurile respec-
tive devin proprietatea societăţii. 

Bunurile constituite ca aport în 
natură la capitalul social nu sunt 
purtătoare de dobânzi. Societatea 
va ţine evidenţa părţilor sociale 
într-un registru numerotat, sigilat 
şi parafat.” -În acest sens se va 
modifica art.12 al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: „Art.12- 
Adunarea Generală a Asociaţilor 
este organul suprem de condu-
cere, care hotărăşte cu privire la 
strategia societăţii, atât în planul 
general al conţinutului activităţii, 
cât şi în cel al gestiunii econo-
mico- financiare. Adunarea 
Generală are următoarele atri-
buţii: a)  aprobă bilanţul contabil 
şi situaţia conturilor pe profit şi 
pierderi; b) aprobă programul de 
activitate al societăţii precum şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli; c) 
hotărăşte defalcarea profitului şi 
repartizarea lui asociaţilor după 
constituirea fondului de rezervă şi 
plata impozitelor stabilite de lege; 
d) hotărăşte modificarea capita-
lului social, a numărului de părţi 
sociale şi a valorii acestora; e) 
aprobă statutul şi modificările 
aduse acestuia privind: obiectul 
de activitate, asocierea cu alte 
persoane, retragerea de asociaţi; 
f) numeşte şi revocă administra-
torii societăţii; g) aprobă contrac-
tarea de împrumuturi bancare; h) 
aprobă cesiunea părţilor sociale; 
i) hotărăşte constituirea fondului 
de rezervă şi utilizarea acestuia 
precum şi fondurile destinate 
dezvoltării; j) aprobă modificarea 
formei juridice precum şi dizol-
varea şi lichidarea societăţii; k) 
decide asupra altor probleme 
privind realizarea obiectului de 
activitate şi rentabilitate a socie-
tăţii. Adunarea Generală a Asoci-
aţilor are loc o dată pe an sau ori 
de câte ori este necesar, la convo-
carea administratorului. Convo-
cările se transmit de către 
administrator, prin scrisoare 
recomandată, la adresele indicate 
de asociaţi în actul constitutiv sau 
la ultima adresă notificata socie-
tăţii, cu cel puţin 10(zece) zile 
calendaristice înainte de data 
fixată, precizându-se dată, locul şi 
ordinea de zi a adunării. Asociaţii 
reprezentând întreg capitalul 
social vor putea să ţină o adunare 
generală şi să ia orice hotărâre de 
competenta adunării, fără respec-
tarea formalităţilor cerute pentru 
convocarea ei. Un asociat sau un 
număr de asociaţi care reprezintă 
cel puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitalul social total vor putea 
cere convocarea adunării gene-
rale arătând scopul acestei convo-
cări.  Dacă administratorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţia de a 
convoca Adunarea Generală în 
termen de 3(trei) zile calendaris-
tice de la primirea cererii prevă-
zute la alineatul precedent 
asociatul său asociaţii în drept 
(adică care reprezintă cel puţin 
jumătate plus unu (51%) din 
capitalul social total), vor putea 
proceda direct la convocarea 
Adunării Generale, cu indicarea 
ordinii de zi. Hotărârile asocia-
ţilor se iau în adunarea generală.  
Fiecare parte socială dă dreptul la 
un vot în adunarea generală. 
Fiecare asociat dispune de un 
număr de voturi egal cu numărul 
de părţi sociale pe care le deţine. 
Adunarea generală decide prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care deţin(e) cel puţin jumătate 
plus unu (51%) din numărul total 
de părţi sociale, adică prin votul 
asociaţilor sau asociatului care 

reprezintă cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din capitatul social 
total. Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea actului consti-
tutiv este necesar votul asociaţilor 
sau asociatului care deţin(e) cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din numărul total de părţi sociale, 
adică prin votul asociaţilor sau 
asociatului care reprezintă cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitatul social total. Dacă 
adunarea asociaţilor legal consti-
tuită nu poate lua o hotărâre 
valabilă din cauza neîntrunirii 
majorităţii cerute, va fi convocată 
din nou, iar adunarea convocată 
din nou poate decide asupra 
ordinii de zi, oricare ar fi numărul 
de asociaţi şi partea din capitalul 
social reprezentată de asociaţii 
prezenţi. Hotărârile adunării 
generale sunt obligatorii şi pentru 
asociaţii absenţi sau reprezentaţi 
sau care au votat contra; aceste 
hotărâri pot fi atacate în justiţie 
de către asociaţii care nu au luat 
parte la Adunare sau care au 
votat contra şi care au cerut să se 
insereze aceasta în pocesul verbal 
al şedinţei.” e) Aprobarea împu-
ternicirii d-ului COCA RADU în 
calitate de administrator unic al 
SC VEST 6 SA pentru a semna în 
numele acţionarilor SC VEST 6 
SA: Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor SC 
VEST 6 SA, Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaţilor SC VEST 
TOP BUSINESS SRL, noul Actul 
Constitutiv Actualizat al SC 
VEST TOP BUSINESS SRL., 
precum şi toate actele necesare. f) 
Aprobarea împuternicirii d-nei 
Coca Lăcrămioara în calitate de 
acţionar al SC VEST 6 SA pentru 
a reprezenta societatea în vederea 
îndeplinirii tuturor formalităţilor 
de publicitate şi înregistrare a 
Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, la 
Monitorul Oficial al României 
precum şi în faţă oricăror alte 
autorităţi publice, sens în care va 
semna oriunde este necesar în 
vederea ducerii la îndeplinire a 
Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
adoptate, va depune şi va ridica 
acte, va achita taxele legale. Pct. 
3. a) Aprobarea intrării SC VEST 
6 SA în calitate de asociat în S.C. 
VEST DELUXE GRUP S.R.L. 
cu sediul social în Bucureşti, 
Calea Crîngaşi nr.26-28, bl.48-49, 
parter, biroul nr.10, sector 6, 
î n m a t r i c u l a t a  s u b  n r. 
J40/15855/2008; CUI: 24477156 , 
prin cedarea din partea asocia-
tului GRAUR GHEORGHIŢA a 
2 părţi sociale în valoare nomi-
nală de 10 lei, în valoare totală de 
20 lei, numerotate de la 75 la 76, 
reprezentând 2% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată, participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 2%, din 
totalul de 15 părţi sociale pe care 
GRAUR GHEORGHIŢA le 
deţine în calitate de asociat al 
societăţii, către SC VEST 6 SA 
care devine astfel nou asociat, 
conform contractului de cesiune 
de părţi sociale nr.5027  încheiat 
în data de 13.02.2017. b) Apro-
barea intrării în S.C. VEST 
DELUXE GRUP S.R.L. în cali-
tate de asociat a doamnei 
PREDA GEORGIANA, cetăţean 
roman, născută la data de 
13.09.1970 în Ors. Săveni, Jud. 
Botoşani, domiciliată în Mun. 
Bucureşti, Sos. Ştefan cel Mare  

nr.46 , bl.33B, scara B, ap.68, 
sector 2, identificată cu CI seria 
RT nr. 543985, eliberată de 
SPCEP S2 biroul  nr.1, la data de 
10.03.2008, CNP 2700913075099, 
prin cedarea din partea asocia-
tului GRAUR GHEORGHIŢA a 
2 părţi sociale în valoare nomi-
nală de 10 lei, în valoare totală de 
20 lei, numerotate de la 73 la 74,  
reprezentând 2% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată, participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 2%, din 
totalul de 15 părţi sociale pe care 
GRAUR GHEORGHIŢA le 
deţine în calitate de asociat al 
societăţii, către PREDA GEOR-
GIANA care devine astfel nou 
asociat, conform contractului de 
cesiune de părţi sociale nr. 5027 
încheiat în data de 13.02.2017. c) 
Aprobarea cesiunii de părţi 
sociale intervenite intre asociaţii 
S.C. VEST DELUXE GRUP 
S.R.L., în urma contractului de 
cesiune de părţi sociale nr.5027 
încheiat în data de 13.02.2017prin 
care GRAUR GHEORGHIŢA 
cesionează lui COCA LĂCRĂ-
MIOARA 9 părţi sociale în 
valoare nominală de 10 lei, în 
valoare totală de 90 lei, numero-
tate de la 77 la 85, reprezentând 
9% din capitalul social total al 
societăţii mai sus identificată,  
participarea la beneficii şi pierderi 
fiind de 9%. d) Aprobarea modifi-
cării şi actualizării Actului 
Constitutiv al  S.C. VEST 
DELUXE GRUP S.R.L. în urma 
contractului de cesiune de cesiune 
de părţi sociale nr.5027 încheiat în 
data de 13.02.2017 între cedentul 
GRAUR GHEORGHIŢA pe de o 
parte ş i  cesionari i  COCA 
LĂCRĂMIOARA, SC VEST 6 
SA şi PREDA GEORGIANA pe 
de altă parte. -În acest sens se va 
modifica art 9 al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: „Art.9- Capi-
talul social al  S.C. VEST 
DELUXE GRUP S.R.L. este în 
valoare de 1000 lei, divizat în 100 
părţi sociale, cu o valoare nomi-
nală de 10 lei. Capitalul social 
este subscris şi vărsat integral în 
numerar şi repartizat pe asociaţi, 
astfel: -1. COCA RADU, deţine 
70 părţi sociale, numerotate de la 
1 la 70, cu o valoare nominală de 
10 lei şi o valoare totală de  700 
lei, reprezentând 70% din capi-
talul social; -2. COCA LĂCRĂ-
MIOARA, deţine 24 părţi sociale, 
numerotate de la 77 la 100, cu o 
valoare nominală de 10 lei şi o 
valoare totală de 240  lei, repre-
zentând 24% din capitalul social; 
-3. GRAUR GHEORGHIŢA 
deţine 2 părţi sociale, numerotate 
de la 71 la 72, cu o  valoare nomi-
nală de 10 lei şi o valoare totală 
de 20 lei,  reprezentând 2% din 
capitalul social, -4. S.C. VEST 6 
S.A., deţine 2 părţi sociale, nume-
rotate de la 75 la 76, cu o valoare 
nominală de 10 lei şi o valoare 
totală de 20 lei, reprezentând 2% 
din capitalul social; -5. PREDA 
GEORGIANA deţine 2 părţi 
sociale, numerotate de la 73 la 74, 
cu o  valoare nominală de 10 lei şi 
o valoare totală de 20 lei, repre-
zentând 2% din capitalul social. 
Cota de participare a asociaţilor 
la beneficii şi pierderi este urmă-
toarea: -Coca Radu– 70%; -Coca 
Lăcrămioara– 24%; -Graur 
Gheorghiţa- 2%; -S.C. VEST 6 
S.A.– 2%; -Preda Georgiana-2%. 
Majorarea sau reducerea capita-
lului social se va face potrivit 
prevederilor legale în vigoare. În 

cazul în care capitalul social va fi 
majorat cu bunuri reprezentând 
aport în natură la capital, bunu-
rile respective devin proprietatea 
societăţii. Bunurile constituite ca 
aport în natură la capitalul social 
nu sunt purtătoare de dobânzi. 
Societatea va ţine evidenţa 
părţilor sociale într-un registru 
numerotat, sigilat şi parafat.” -În 
acest sens se va modifica art 12 al 
Actului Constitutiv al societăţii 
care va avea următorul conţinut: 
„Art.12- Adunarea Generală a 
Asociaţilor este organul suprem 
de conducere, care hotărăşte cu 
privire la strategia societăţii, atât 
în planul general al conţinutului 
activităţii, cât şi în cel al gestiunii 
economico- financiare. Adunarea 
Generală are următoarele atri-
buţii: a) aprobă bilanţul contabil 
şi situaţia conturilor pe profit şi 
pierderi; b) aprobă programul de 
activitate al societăţii precum şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli; c) 
hotărăşte defalcarea profitului şi 
repartizarea lui asociaţilor după 
constituirea fondului de rezervă şi 
plata impozitelor stabilite de lege; 
d) hotărăşte modificarea capita-
lului social, a numărului de părţi 
sociale şi a valorii acestora; e) 
aprobă statutul şi modificările 
aduse acestuia privind: obiectul 
de activitate, asocierea cu alte 
persoane, retragerea de asociaţi; 
f) numeşte şi revocă administra-
torii societăţii; g) aprobă contrac-
tarea de împrumuturi bancare; h) 
aprobă cesiunea părţilor sociale; 
i) hotărăşte constituirea fondului 
de rezervă şi utilizarea acestuia 
precum şi fondurile destinate 
dezvoltării; j) aprobă modificarea 
formei juridice precum şi dizol-
varea şi lichidarea societăţii; k) 
decide asupra altor probleme 
privind realizarea obiectului de 
activitate şi rentabilitate a socie-
tăţii. Adunarea Generală a Asoci-
aţilor are loc o dată pe an sau ori 
de câte ori este necesar, la convo-
carea administratorului. Convo-
cările se transmit de către 
administrator, prin scrisoare 
recomandată, la adresele indicate 
de asociaţi în actul constitutiv sau 
la ultima adresă notificata socie-
tăţii, cu cel puţin 10(zece) zile 
calendaristice înainte de data 
fixată, precizându-se dată, locul şi 
ordinea de zi a adunării. Asociaţii 
reprezentând întreg capitalul 
social vor putea să ţină o adunare 
generală şi să ia orice hotărâre de 
competenta adunării, fără respec-
tarea formalităţilor cerute pentru 
convocarea ei. Un asociat sau un 
număr de asociaţi care reprezintă 
cel puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitalul social total vor putea 
cere convocarea adunării gene-
rale arătând scopul acestei convo-
cări. Dacă administratorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţia de a 
convoca Adunarea Generală în 
termen de 3(trei) zile calendaris-
tice de la primirea cererii prevă-
zute la alineatul precedent 
asociatul său asociaţii în drept 
(adică care reprezintă cel puţin 
jumătate plus unu (51%) din 
capitalul social total), vor putea 
proceda direct la convocarea 
Adunării Generale, cu indicarea 
ordinii de zi. Hotărârile asocia-
ţilor se iau în adunarea generală. 
Fiecare parte socială dă dreptul la 
un vot în adunarea generală. 
Fiecare asociat dispune de un 
număr de voturi egal cu numărul 
de părţi sociale pe care le deţine. 
Adunarea generală decide prin 
votul asociaţilor sau asociatului 

care deţin(e) cel puţin jumătate 
plus unu (51%) din numărul total 
de părţi sociale, adică prin votul 
asociaţilor sau asociatului care 
reprezintă cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din capitatul social 
total. Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea actului consti-
tutiv este necesar votul asociaţilor 
sau asociatului care deţin(e) cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din numărul total de părţi sociale, 
adică prin votul asociaţilor sau 
asociatului care reprezintă cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din capitatul social total. Dacă 
adunarea asociaţilor legal consti-
tuită nu poate lua o hotărâre 
valabilă din cauza neintrunirii 
majorităţii cerute, va fi convocata 
din nou, iar adunarea convocată 
din nou poate decide asupra 
ordinii de zi, oricare ar fi numărul 
de asociaţi şi partea din capitalul 
social reprezentată de asociaţii 
prezenţi. Hotărârile adunării 
generale sunt obligatorii şi pentru 
asociaţii absenţi sau reprezentaţi 
sau care au votat contra; aceste 
hotărâri pot fi atacate în justiţie 
de către asociaţii care nu au luat 
parte la Adunare sau care au 
votat contra şi care au cerut să se 
insereze aceasta în pocesul verbal 
al şedinţei.”e) Aprobarea împu-
ternicirii d-ului COCA RADU în 
calitate de administrator unic al 
SC VEST 6 SA pentru a semna în 
numele acţionarilor SC VEST 6 
SA: Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor SC 
VEST 6 SA, Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaţilor SC VEST 
DELUXE GRUP SRL, noul 
Actul Constitutiv Actualizat al 
SC VEST DELUXE GRUP 
SRL., precum şi toate actele nece-
sare. f) Aprobarea împuternicirii 
d-nei Coca Lăcrămioara în cali-
tate de acţionar al SC VEST 6 SA 
pentru a reprezenta societatea în 
vederea îndeplinirii tuturor 
formalităţilor de publicitate şi 
înregistrare a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, la Monitorul 
Oficial al României precum şi în 
faţă oricăror alte autorităţi 
publice, sens în care va semna 
oriunde este necesar în vederea 
ducerii la îndeplinire a Hotărârii 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor adoptate, va 
depune şi va ridica acte, va 
achita taxele legale. Acţionarii 
pot participa la şedinţa Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor, personal sau prin repre-
zentant– în baza unei procuri 
speciale,  conform Actului 
Constitutiv al societăţii.  Formu-
larele de procuri speciale de 
reprezentare vor fi disponibile la 
sediul social al societăţii, înce-
pând cu data de 20.02.2017 în 
fiecare zi lucrătoare a săptă-
mânii, între orele 8:30-16:30. 
Procurile speciale vor fi depuse 
în original la sediul social al 
societăţii până cel mai târziu la 
data de 21.03.2017, ora 9:00. 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la punc-
tele de pe ordinea de zi  vor 
putea fi consultate de către acţio-
nari la sediul social al societăţii 
începând cu data de 20.02.2017. 

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student 
Ghenoiu Sandra Georgeta, 
U.M.F. "Carol Davila" Bucuresti.

ANUNȚURI
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l SC Land Broker de asigurare 
reasigurare cu sediul in Bistrita 
CUI 19133733 declar pierdute 
chitantierele GLIAS de la 
3663976 la 3664000 si GLIAS de 
la 3678101 la 3678125 ale Gene-
rali Asigurari. Le declar nule. 

l SC Land Broker de asigurare 
reasigurare cu sediul in Bistrita 
CUI 19133733 declar pierdut 
chitantierul AST de la 3327501 la 

3327510 al Euroins Asigurari. Il 
declar nul. 

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, emise de ARR 
Argeş, pe numele Ene Mihai, cu 
domiciliul în Piteşti, str. Tineretului 
nr. 9, jud. Argeş. Se declară nul.

l Popescu Mihail pierdut atestat 
ADR 058458 şi atestat marfă + 
persoane nr. 0036917001. Le 

declar nule.

l Pierdut contract vânzare-cum-
părare pe numele Pasăre Zotica, 
nr.2455/05/1992. Îl declar nul.

l Pierdut original Autorizație de 
construire nr.175/22.08.1995.

l Pierdut act concesiune pe 
numele Radu Nicolae Roma-
nescu, procesul verbal nr.8 din 

1951, parcela nr.19 fig, nr.33 din 
Cimitirul Parohial Progresul I. Se 
declară nul.

l Societatea Touristrepublik 
SRL, J23/1245/2010, C.U.I. 
26827169, cu sediul social in sat 
Tâncăbeşti, comuna Snagov, Şos. 
Bucureşti-Ploieşti Nr. 543, declar 
pierderea certificatului consta-
tator emis în temeiul art. 17 (1) 
lit.b din Legea 359/2004 pentru 
punctul de lucru din Bucuresti, 
Sector.1, Str.Munţii Tatra, nr. 11, 

biroul 2, etaj 1. Se declară nul. 

l Societatea MDM 2002 Service 
SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Sector. 1, Str. Jiului, nr.13, înregis-
trată sub nr. J40/11474/1995, CIF 
RO8037099, anunţă pierderea 
Certificatului de Urbanism 
pentru imobilul din Bucureşti, 
Sector 5, Str. Anghel Alexandru, 
nr.8A. Se declară nul.

l Stuparu Cristina P.F.A. identi-
ficată prin C.U.I. RO31014707, 

F40/4953/2012, cu sediul social în 
Bucureşti, str. Vlaicu Vodă nr. 21, 
sector 3, declar pierdut certifi-
ca t u l  cons t a t a t or  cu  nr. 
392619/27.10.2015. Îl declar nul.

l Brilliant Events S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, Str. Ileana 
Cosânzeana, nr. 9, bl. P2, sc. 2, 
etaj 5, ap. 54, birou 3, sector 5, 
având C.U.I.  25026286 şi 
J40/1104/2009, declar pierdut 
(nul) certificat de înregistrare 
seria B nr. 1675777.
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Citeşti şi te destinzi! Găseşti cele mai "hot" subiecte:

 Concursuri 
cu premii: 

bilete la film 
şi cărţi în 

ediţie de lux

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 510059/2008. Nr. 510059/13.02.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 13. În 
temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 02, luna 03, ora 11.00, anul 
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane Oloianu Nicolae, a treia licitație/ licitația a III - a: a). Clădire/ 
părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ..., din ..., construită din cărămidă și teren aferent 
în suprafață de ... situate în str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației: ... lei (exclusiv TVA), 
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; ..., ....; b). Teren 
intravilan/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de 1.565 mp, situat în localitatea Radu 
Negru, tarla 19/1, parcela 1, comuna Modelu, județul Călărași, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației: 12.557 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 
caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe în suma de: 7.106 lei; c). Alte bunuri situate în comuna 
Jegălia, județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA): ... și situate în ... și 
preț de evaluare/ de pornire al licitației, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori, Sarcini; ..., .... Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 
cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 
din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 
persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 
pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 
copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru 
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, va puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 15.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06, luna martie, anul 2017, ora 10.00, în 
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Grinder God Speed SRL, licitația a I-a. Denumirea bunului mobil. 
Descriere sumară: 1. Hyundai  Tucson, an fabricație 2008, serie motor G4GC7098335, serie șasiu 
KMHJN81BP8U834370, rulaj 105.000 km, benzină/ gpl. Drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile dacă este cazul: Act adițional nr. 9/10.04.2014 la contractul de credit nr. 160/07.04.2008 - 
CEC Bank SA. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 27473 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 19%. Total: 27.473 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 
documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 
-. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz - Taxa de participare la licitație se virează în 
contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Adrian Miu.
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