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OFERTE SERVICIU
l Centrul de Cercetări Financiare 
şi Monetare „Victor Slăvescu”, cu 
sediul în Bucureşti, Calea 13 
Septembrie nr.13, scoate la concurs 
1 post de economist cu 1/2 normă 
în departamentul financiar- 
contabil, post contractual vacant. 
Condițiile şi cerințele minime sunt 
cele prevăzute în legea –cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, iar concursul se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile H.G. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Depunerea dosarelor se face 
până la data de 01.09.2016, ora 
12.00. Relatii la tel.02131824.29 
sau la sediul centrului, etaj 5, cam. 
5327.

l Primăria comunei  Letca, cu 
sediul în localitatea Letca, nr.272, 
judeţul Sălaj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Șofer microbuz 
şcolar: 1 post, cu ½ normă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 08.09.2016, 
ora 10.00; -Proba practică în data 
de 08.09.2016, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: minim 2 ani în transport 
persoane. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul  Primăriei comunei  Letca. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria comunei Letca, persoană 
de contact: viceprimar, Moldovan 
Ioan-Pompiliu, tel.0758.950.676, 
0260.634.643.

l Primăria Oraşului Bolintin 
Vale, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs în data de 29.08.2016, ora 
11.00 -proba scrisă şi în data de 
31.08.2016, ora 11.00 -interviul 
pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacante de execuţie 
referent, clasa III, grad profesi-
onal principal (studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
cel puţin 5 ani vechime pentru 
ocuparea funcţiei publice de refe-
rent grad profesional principal, 
cunoştinţe operare calculator 
dovedite cu diplomă sau certi-
ficat) în cadrul Compartimentului 
Autoritate tutelară şi asistenţă 
socială. Condiţiile pentru partici-
parea la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei. Dosa-
rele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a şi trebuie să conţină docu-
mentele prevăzute de art.49 din 
H.G. nr.611/2008. Relaţii la tel./
fax: 0246.271.187, 0246.270.990.

l Primăria oraş Bolintin Vale, cu 
sediul în localitatea Bolintin Vale 
str. Libertăţii, nr. 1, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Administrator 
public: 1 post. Concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator public se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 08.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
13.09.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator public 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei minim 
5 ani; -experienţă într-o instituţie 
publică minimum 2 ani, experienţă 
minim 3 ani  în funcţii de condu-
cere; -experienţă în următoarele 
domenii de activitate: investiţii, 
administraţie publică, servicii 
publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei oraş Bolintin Vale. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria oraş Bolintin Vale, str.
Libertăţii, nr.1, persoană de 
contact: Andreescu Georgiana. 
telefon: 0246.271.187.

l Primăria oraş Bolintin Vale, cu 
sediul în localitatea Bolintin Vale, 
str. Libertăţii, nr. 1, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Șef serviciu 
Administrarea domeniului public: 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de şef serviciu se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.09.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.09.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de şef 
serviciu candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ingineriei; 
-vechime minim 5 ani vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor; 
-permis de conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
oraş Bolintin Vale. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăria oraş 
Bolintin Vale, str.Libertăţii, nr.1, 
persoană de contact: Andreescu 
Georgiana. telefon: 0246.271.187.

l Municipiul Sighişoara organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante: 
1. Îngrijitor în cadrul Muzeului de 
Istorie: - Studii generale sau studii 
medii. 2. Paznic în cadrul Compar-
timentului Administrativ – Biroul 
Logistic, aprovizionare tehni-
co-materială şi administrativ: - 
Studii generale sau studii medii; 
- Atestat pentru exercitarea profe-
siei de agent pază şi ordine eliberat 
de Inspectoratul General al Poliţiei 
Române. Concursul se organizează 
la sediul Municipiului Sighişoara, 
Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, 
astfel: - proba scrisă: 07.09.2016, 
ora 10,00 la sediul Municipiului 
Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7; - 
interviu: 12.09.2016, ora 13,00 la 
sediul Municipiului Sighiţoara, Str. 
Muzeului nr. 7. Data până la care 
se pot depune dosarele de înscriere: 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Municipiului Sighişoara, la secre-
tarul comisiei de concurs - camera 
72 sau la telefon: 0265-771280.

l Primăria municipiului Orăştie, 
cu sediul în Piaţa Aurel Vlaicu, 
nr.3, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante de 

natură contractuală din cadrul 
Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Orăştie compartimentele: 
Servicii sociale „Cabinete medicale 
şcolare” în conformitate cu preve-
derile HG nr. 286/2011 după cum 
urmează: A.Asistent medical debu-
tant (PL) -1 post. Condiţii speci-
fice: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform legislaţiei în 
vigoare, vechime nu e necesară; 
B.Asistent medical principal (PL) 
-1 post -Condiţii specifice: diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă, sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
legislaţiei în vigoare, -examen 
pentru obţinerea gradului prin-
cipal - 5 ani vechime ca asistent 
medical. Concursul constă în susţi-
nerea probei scrise în data de 
13.09.2016, ora 10.00 şi interviul în 
data de 16.09.2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până în data de 
31.08.2016, la sediul Primăriei 
municipiului Orăştie. Condiţiile de 
participare la concurs se afişează la 
sediul Primăriei şi se publică pe 
pagina de internet: www.orastie.
info.ro, la secţiunea concursuri. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei sau la numărul 
de telefon: 0254.241.513, int.112.

l Primăria Comunei Voineşti, cu 
sediul în localitatea Voineşti, strada 
Principală, nr.FN,  județul Iaşi, 
organizează concurs, în temeiul 
HG 268/2011 pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante de: 
-Referent SVSU, studii  M, 
compartimentul Servicii de volun-
tariat în situații de urgență, nu 
necesită vechime; -Șofer buldo-ex-
cavator, studii G, permis de condu-
cere categoria Tr, nu necesită 
vechime. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă va avea 
loc în data de 08.09.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei Voineşti; 
-Proba interviu, la o dată comuni-
cată ulterior. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: a)
Să aibă cetățenie română; b)Să 
cunoască limba română, scris şi 
vorbit; c)Să aibă capacitate deplină 
de exercițiu; d)Să aibă o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza fişei medicale; e)Să înde-
plinească condițiile de studii şi 
vechime conform cerințelor 
postului scos la concurs; f)Să nu fi 
fost condamnat pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului sau contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu exceptia situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti, biroul Resurse 
Umane ,  până  în  da ta  de 
31.08.2016, ora 16.00. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti, persoană de 
contact: Vătămanu Alexandra, 
tel.0232.294.755, e-mail: primaria-
voinesti@yahoo.com

VÂNZĂRI IMOBILE
vVând casă + anexe, suprafaţă 
11.000 m.p., vie 700 m.p., str. 
Bradului, nr. 18, sat Gărăgău, 

comuna Vârtoape, jud. Teleorman. 
Telefon 0761.502.417.

CITAȚII  
l Se citează pentru data de 
09.09.2016, ora 10,00 la sediul 
Societăţii Profesionale Notariale 
“Notariatul Public Olteniţa” din 
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, 
nr.2, judeţul Călăraşi, doamna 
Erceanu Veronica, pentru dezba-
terea succesiunii defunctului sau 
tată, Erceanu Dumitru, CNP 
1411228400099, decedat la data de 
08.04.2009, cu ultim domiciliu în 
localitatea Radovanu, judeţul 
Călăraşi.

l Parohia Boereşti, cu sediul în 
comuna Suseni, satul Suseni, 
judeţul Argeş, cod de înregistrare 
fiscală 9187590/24.02.1997, în cali-
tate de reclamantă, cheamă în 
judecată unitatea administrativ-te-
ritorială Comuna Suseni, cu sediul 
în comuna Suseni, satul Suseni, nr. 
301, judeţul Argeş, cod fiscal 
4469523, prin reprezentantul său 
legal, Primarul comunei Suseni, în 
calitate de pârâtă, în Dosarul nr. 
669/214/2016, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Costeşti, ce are ca obiect 
uzucapiune, cu termen de judecată 
la data de 28.09.2016.

l Parohia Ţuţuleştii vechi, cu 
sediul în comuna Suseni, satul 
Ţuţuleşti, judeţul Argeş, cod de 
î n r e g i s t r a r e  f i s c a l ă 
9655284/07.08.1997, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată 
unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Suseni, cu sediul în 
comuna Suseni, satul Suseni, nr. 
301, judeţul Argeş, prin reprezen-
tantul său legal, Primarul comunei 
Suseni, în calitate de pârâtă, în 
Dosarul nr. 667/214/2016, aflat pe 
rolul Judecătoriei Costeşti, ce are 
ca obiect uzucapiune, cu termen de 
judecată la data de 28.09.2016.

l Parohia Burdeşti, cu sediul în 
comuna Suseni, satul Burdeşti, 
judeţul Argeş, cod de înregistrare 
fiscală 9388179/30.04.1997, în 
calitate de reclamantă, cheamă în 
judecată unitatea administra-
tiv-teritorială Comuna Suseni, cu 
sediul în comuna Suseni, satul 
Suseni, nr. 301, judeţul Argeş, prin 
reprezentantul său legal, Primarul 
comunei Suseni, în calitate de 
p â r â t ă ,  î n  D o s a r u l  n r. 
665/214/2016, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Costeşti, ce are ca obiect 
uzucapiune, cu termen de jude-
cată la data de 28.09.2016.

l Parohia Găleşeşti, cu sediul în 
comuna Suseni, satul Găleşeşti, 
judeţul Argeş, cod de înregistrare 
fiscală 6092259/25.08.1994, în cali-
tate de reclamantă, cheamă în 
judecată unitatea administrativ-te-
ritorială Comuna Suseni, cu sediul 
în comuna Suseni, satul Suseni, nr. 
301, judeţul Argeş, prin reprezen-
tantul său legal, Primarul comunei 
Suseni, în calitate de pârâtă, în 
Dosarul nr. 666/214/2016, aflat pe 
rolul Judecătoriei Costeşti, ce are 
ca obiect uzucapiune, cu termen de 
judecată la data de 14.09.2016.

l Parohia Ţuţuleştii Noi, cu sediul 
în comuna Suseni, satul Odăeni, 
judeţul Argeş, cod de înregistrare 
fiscală 5486921/13.04.1994, în cali-
tate de reclamantă, cheamă în 
judecată unitatea administrativ-te-
ritorială Comuna Suseni, cu sediul 
în comuna Suseni, satul Suseni, nr. 
301, judeţul Argeş, prin reprezen-
tantul său legal, Primarul comunei 
Suseni, în calitate de pârâtă, în 

Dosarul nr. 668/214/2016, aflat pe 
rolul Judecătoriei Costeşti, ce are 
ca obiect uzucapiune, cu termen de 
judecată la data de 07.09.2016.

NOTIFICĂRI  
l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea 
Inscons SRL cu sediul în Ploiesti, 
Str. Rudului, nr. 216, Judetul 
Prahova, dosar nr. 4608/105/2016, 
Tribunalul Prahova. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de  admi te re  a  c reante lo r 
23.09.2016; termen tabel preli-
minar: 13.10.2016; termen tabel 
definitiv: 07.11.2016; 18.10.2016 
data sedintei adunarii creditorilor, 
ora si locul urmand a fi stabilite de 
administratorul judiciar provi-
zoriu, care va convoca toti credi-
torii debitoarei.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea CIBROSAT SA, 
societate pe acţiuni, de tip închis, 
cu sediul social în Judeţul Galaţi, 
str.Fraternităţii, nr.9, cam.9, 
Judeţul Galaţi, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă 
Tr ibunalu l  Galaţ i  sub  nr. 
J17/1815/2004 şi cod unic de înre-
gistrare 16937415 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 19.09.2016, ora 
9:00, în B-dul.George Coşbuc, nr. 
2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
20.09.2016, ora 9:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 19.09.2016, 
ora 11:00, în B-dul George 
Coşbuc, nr. 2 (incinta Cosbuc 
Bussines Center), etajul 2, camera 
211, Galaţi, Judeţul Galaţi. În 
situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGEA la 
data  pr imei  convocăr i ,  se 
convoacă o nouă AGEA pentru 
data de 20.09.2016, ora 11:00, 
având aceeaşi ordine de zi. Au 
dreptul să participe şi să voteze în 
cadrul adunării generale toți acţi-
onarii înregistraţi înregistrati în 
evidenţele Societăţii- în registrul 
acţionarilor şi în evidenţele 
Oficiului Registrului Comerţului 
la sfârşitul zilei de 01.09.2016, 
considerată, în conformitate cu 
prevederile art. 123 alin. (2) din 
Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordinea de zi AGOA: 
1.Discutarea privind reînnoirea /
prelungirea mandatului adminis-
tratorului unic pe o perioadă de 
încă 4 ani, de la 16.11.2016 la 
16.11.2020. 2.Stabilirea formei 
contractului de mandat şi a remu-
neraţiei administratorului unic. 3. 
Punerea în discuție a valorii 
asigurării de răspundere profesio-
nală a administratorului unic. 4. 
Alegerea auditorului financiar al 
societăţii şi fixarea duratei 
contractului de audit. 5. Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului curent. 6. Punerea în discuție 
privind împuternicirea, cu posibi-

litate de substituire a doamnei Ala 
Procopenco să redacteze şi să 
semneze hotărârea AGOA adop-
tată şi să efectueze orice formali-
tăţi necesare pentru a menţiona /
înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului şi pentru 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Ordinea de zi AGEA: 1.Punerea 
în discuție privind delegarea exer-
citiului atributiilor prevazute de 
art.113 lit.b şi lit.c din Legea 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale către administratorul unic 
până la expirarea mandatului 
acestuia. 2. Modificarea /comple-
tarea Actului Constitutiv: 2.1. 
Înlocuirea în Actul Constitutiv al 
sintagmei «societate comercială» 
cu sintagma «societate» ca 
urmare a modificărilor legislative 
intervenite şi încheierea unui act 
constitutiv în forma actualizată. 
2.2. Articolul 4 alin. 11 ,,Adminis-
tratorul unic poate fi autorizat ca 
într-o perioadă ce nu poate depăşi 
5 ani de la data înmatriculării 
societăţii să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,, 
devine: ,,Administratorul unic 
este autorizat ca într-o perioadă 
de 4 ani de la data înregistrării 
modificării actului constitutiv,, să 
majoreze capitalul social subscris 
până la o valoare nominală deter-
minată (capital autorizat), prin 
emiterea de noi  acţiuni în 
schimbul aporturilor,,. 3. Punerea 
în discuție privind împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire, a 
d-nei Ala Procopenco pentru a 
redacta şi semna hotărârile 
AGEA adoptată, precum şi forma 
modificată şi actualizată a Actului 
Constitutiv şi orice alte docu-
mente în legătură cu acestea şi să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona /înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comertului şi pentru publicare 
hotararii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Acţio-
narii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi repre-
zentant la adunările generale. 
Reprezentarea acţionarilor se 
poate face şi prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de 
procuri  speciale.  Procurile 
speciale şi buletinele de vot prin 
corespondență completate şi 
semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
16.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/
t r a n s m i t e  ş i  l a  t e l e f o n 
0336.802.813 şi/sau email: proco-
pencoala@yahoo.com

l Societatea EPSOMATIC SA, 
societate pe acţiuni, de tip închis, 
cu sediul social în Judeţul Galaţi, 
str.Narciselor, nr.47, cam.2, 
Judeţul Galaţi, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă 
Tr ibuna lu l  Gala ţ i  sub  nr. 
J17/1785/2005 şi cod unic de 
înregistrare 17972232 (denumită 
în continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform 
Legii nr. 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum 
şi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 19.09.2016, ora 
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13:00, în B-dul.George Coşbuc, 
nr.2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
20.09.2016, ora 13:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
n a r i l o r  p e n t r u  d a t a  d e 
19.09.2016, ora 15:00, în B-dul.
George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 
2, camera 211, Galaţi, Judeţul 
Galaţi. În situaţia neîndeplinirii 
condiţiilor legale pentru ţinerea 
AGEA la data primei convocări, 
se convoacă o nouă AGEA 
pentru data de 20.09.2016, ora 
15:00, având aceeaşi ordine de zi. 
Au dreptul să participe şi să 
voteze în cadrul adunării gene-
rale toți acţionarii înregistraţi 
înregistrati în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor şi în 
evidenţele Oficiului Registrului 
Comerţului la sfârşitul zilei de 
01.09.2016, considerată,  în 
conformitate cu prevederile 
art.123 alin.  (2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. Ordinea de zi AGOA: 
1.Discutarea privind reînnoirea/
prelungirea mandatului adminis-
tratorului unic pe o perioadă de 
încă 4 ani, de la 16.11.2016 la 
16.11.2020. 2.Stabilirea formei 
contractului de mandat şi a 
remuneraţiei administratorului 
unic. 3. Punerea în discuție a 
valorii asigurării  de răspun-
dere profesională a administrato-
rului unic. 4.Alegerea auditorului 
financiar al societăţii şi fixarea 
duratei contractului de audit. 
5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6.
Punerea în discuție privind 
împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire a doamnei Ala Proco-
penco să redacteze şi să semneze 
hotărârea AGOA adoptată şi să 
efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerţului şi pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Ordinea 
de zi  AGEA: 1.Punerea în 

discuție privind delegarea exerci-
ţiului atribuţiilor prevăzute de 
art.113 lit.b şi lit. c din Legea 
31/1990 privind societăţi le 
comerciale către administratorul 
unic până la expirarea manda-
tului acestuia. 2. Modificarea /
completarea Actului Constitutiv: 
2.1.Înlocuirea în Actul Consti-
tutiv a sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi înche-
ierea unui act constitutiv în 
forma actualizată. 2.2.Articolul 4 
alin.11 ,,Administratorul unic 
poate fi autorizat ca într-o peri-
oadă ce nu poate depăşi 5 ani de 
la data înmatriculării societăţii să 
majoreze capitalul social subscris 
până la o valoare nominală deter-
minată (capital autorizat), prin 
emiterea de noi  acţiuni  în 
schimbul aporturilor,, devine: 
,,Administratorul unic este auto-
rizat ca într-o perioadă de 4 ani 
de la data înregistrării modificării 
actului constitutiv,, să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul apor-
turilor,,. 3.Punerea în discuție 
privind împuternicirea, cu posibi-
litate de substituire, a d-nei Ala 
Procopenco pentru a redacta si 
semna hotărârile AGEA adop-
tata, precum şi forma modificată 
şi actualizată a Actului Consti-
tutiv şi orice alte documente în 
legătură cu acestea şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comertului 
şi pentru publicare hotararii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a.  Acţionarii se vor 
putea prezenta personal sau îşi 
pot numi reprezentant la adună-
rile generale. Reprezentarea acţi-
onarilor se poate face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe 
bază de procuri speciale. Procu-
rile speciale şi buletinele de vot 
prin corespondență completate şi 
semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul 
Societăţii până cel târziu la data 
de 16.09.2016, ora 10.00, prin 
înregistrarea acestora sau prin 
poştă cu confirmare de primire, 
astfel încât să poată fi înregis-
trate la societate până la data şi 
ora anterior menționate. Infor-

maţiile suplimentare precum şi 
solicitările se pot obţine/trans-
mite şi la telefon 0336.802.813 şi/
sau email:  procopencoala@
yahoo.com

l Societatea FIMANSAT SA, 
societate pe acţiuni, de tip închis, 
cu sediul social în Judeţul Galaţi, 
str. Constructorilor, Tiglina 2, bl. 
C9, parter, Judeţul Galaţi înmatri-
culată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Galaţi sub nr. 
J17/1817/2005 şi cod unic de înre-
gistrare 17980707 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, precum şi ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 21.09.2016, ora 09:00, în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea  AGOA la 
data primei convocări, se convoacă 
o nouă AGOA pentru data de 
22.09.2016, ora 09:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 21.09.2016, ora 
11:00, în B-dul. George Coşbuc, nr. 
2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
22.09.2016, ora 11:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 03.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin. (2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1.Discutarea privind 
reînnoirea/prelungirea mandatului 
administratorului unic pe o peri-
oadă de încă 4 ani, de la 16.11.2016 
la 16.11.2020. 2.Stabilirea formei 
contractului de mandat şi a remu-

neraţiei administratorului unic. 3. 
Punerea în discuție a valorii asigu-
rării de răspundere profesională a 
administratorului unic. 4.Alegerea 
auditorului financiar al societăţii şi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6.
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Ordinea de zi 
AGEA: 1.Punerea în discuție 
privind delegarea exerciţiului atri-
buţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi 
lit.c din Legea 31/1990 privind 
societăţile comerciale către admi-
nistratorul unic până la expirarea 
mandatului acestuia. 2. Modifi-
carea /completarea Actului Consti-
tutiv: 2.1. Înlocuirea în Actul 
Constitutiv al sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi încheierea 
unui act constitutiv în forma actu-
alizată. 2.2. Articolul 4 alin. 11 
,,Administratorul unic poate fi 
autorizat ca într-o perioadă ce nu 
poate depăşi 5 ani de la data înma-
triculării societăţii să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,, devine: ,,Administratorul 
unic este autorizat ca într-o peri-
oadă de 4 ani de la data înregis-
t ră r i i  mod i f i căr i i  ac tu lu i 
constitutiv,, să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,,. 3. 
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptată, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicare hotararii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunările generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
17.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813 
şi/ sau email: procopencoala@
yahoo.com

l Societatea GORAS CONSUL-
TING SA, societate pe acţiuni, de 
tip închis, cu sediul social în 
Judeţul Galaţi, str.Instrucţiei, nr.1, 
cam.3, Judeţul Galaţi, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/1576/2004 şi cod unic de înre-
gistrare 16810526 (denumită în 

continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 21.09.2016, ora 13:00, în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGOA la 
data primei convocări, se convoacă 
o nouă AGOA pentru data de 
22.09.2016, ora 13:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 21.09.2016, ora 
15:00, în B-dul.George Coşbuc nr. 
2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
22.09.2016, ora 15:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 02.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin. (2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1.Discutarea privind 
reînnoirea /prelungirea manda-
tului administratorului unic pe o 
perioadă de înca 4 ani, de la 
16.11.2016 la 16.11.2020. 2.Stabi-
lirea formei contractului de 
mandat şi a remuneraţiei adminis-
tratorului unic. 3. Punerea în 
discuție a valorii asigurării  de 
răspundere profesională a admi-
nistratorului unic. 4. Alegerea 
auditorului financiar al societăţii şi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6. 
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/ înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Ordinea de zi 
AGEA: 1.Punerea în discuție 
privind delegarea exerciţiului atri-
buţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi 
lit.c din Legea 31/1990 privind 
societăţile comerciale către admi-
nistratorul unic până la expirarea 
mandatului acestuia. 2. Modifi-
carea /completarea Actului Consti-
tutiv: 2.1.Înlocuirea în Actul 
Constitutiv al sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi încheierea 
unui act constitutiv în forma actu-
alizată. 2.2.Articolul 4 alin. 11 
,,Administratorul unic poate fi 
autorizat ca într-o perioadă ce nu 
poate depăşi 5 ani de la data înma-
triculării societăţii să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,, devine: ,,Administratorul 
unic este autorizat ca într-o peri-
oadă de 4 ani de la data înregis-
t ră r i i  mod i f i căr i i  ac tu lu i 

constitutiv,, să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,,. 
3.Punerea în discuție privind 
împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptată, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona /înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunarile generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
18.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obtine/
transmite şi la telefon 0336.802.813 
şi/sau email: procopencoala@
yahoo.com

l Societatea GROVAL TRADE 
SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul 
Galaţi, str.Henri Coandă, nr.5, 
cam.4, Judeţul Galaţi, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galaţi sub nr.
J17/1900/2004 şi cod unic de înre-
gistrare 16972528 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr.31/1990 privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, precum şi ale 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 23.09.2016, ora 13:00, în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, Judeţul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGOA la 
data primei convocări, se convoacă 
o nouă AGOA pentru data de 
24.09.2016, ora 13:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 23.09.2016, ora 
15:00, în B-dul.George Coşbuc, 
nr.2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
24.09.2016, ora 15:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 04.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin.(2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1. Discutarea privind 
reînnoirea/prelungirea mandatului 
administratorului unic pe o peri-

ANUNȚURI

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. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna 
septembrie, anul 2016, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC European Construct SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Drăgănești - Olt, str. Nicolae Titulescu, bl. B, sc. A, ap. 5, județul Olt, cod de 
identificare fiscală 20790125: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoutilitară MAN (OT-80-TXN), 
16.125 lei, 20%; 2. Semiremorcă Kassbohrer (OT-79-TXN), 10.875 lei, 20%. Total: 27.000 lei. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua prece-  
dentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.
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oadă de încă 4 ani, de la 16.11.2016 
la 16.11.2020. 2. Stabilirea formei 
contractului de mandat şi a remu-
neraţiei administratorului unic. 3. 
Punerea în discuție a valorii asigu-
rării de răspundere profesională a 
administratorului unic. 4. Alegerea 
auditorului financiar al societăţii şi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5. Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6. 
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicare hotararii în Moni-
torul Oficial al României- Partea a 
IV-a. Ordinea de zi AGEA: 1.
Punerea în discuție privind dele-
garea exerciţiului atribuţiilor 
prevăzute de art.113 lit.b şi lit.c din 
Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale către administratorul 
unic până la expirarea mandatului 
acestuia. 2. Modificarea /comple-
tarea Actului Constitutiv: 2.1.Înlo-
cuirea în Actul Constitutiv al 
sintagmei «societate comercială» 
cu sintagma «societate» ca urmare 
a modificărilor legislative interve-
nite şi încheierea unui act consti-
tutiv în forma actualizată. 
2.2.Articolul 4 alin.11 ,,Adminis-
tratorul unic poate fi autorizat ca 
într-o perioadă ce nu poate depăşi 
5 ani de la data înmatriculării 
societăţii să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,, 
devine: ,,Administratorul unic este 
autorizat ca într-o perioadă de 4 
ani de la data înregistrării modifi-
cării actului constitutiv,, să majo-
reze capitalul social subscris până 
la o valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,,. 3.Punerea în discuție privind 
împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptată, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona /înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicare hotararii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunările generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
20.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813 
şi/sau email: procopencoala@
yahoo.com

l Societatea LIBRON CONSUL-
TING SA, societate pe acţiuni, de 
tip închis, cu sediul social în 
Judeţul Galaţi, str. Dogariei, 
nr.133, cam.3, Judeţul Galaţi, 
înmatriculată la Registrul Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Galaţi 
sub nr.  J17/1336/2005 şi cod unic 

de înregistrare 16716830 (denu-
mită în continuare „Societatea”), 
prin administrator unic, conform 
Legii nr. 31/1990 privind societă-
ţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 26.09.2016, ora 09:00, în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galaţi, Judetul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGOA la 
data primei convocări, se convoacă 
o nouă AGOA pentru data de 
27.09.2016, ora 09:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 26.09.2016, ora 
11:00, în B-dul.George Coşbuc, nr. 
2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
27.09.2016, ora 11:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 07.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin. (2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1. Discutarea privind 
reînnoirea/prelungirea mandatului 
administratorului unic pe o peri-
oada de înca 4 ani, de la 16.11.2016 
la 16.11.2020. 2. Stabilirea formei 
contractului de mandat şi a remu-
neraţiei administratorului unic. 3. 
Punerea în discuție a valorii asigu-
rării de răspundere profesională a 
administratorului unic. 4. Alegerea 
auditorului financiar al societăţii şi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5. Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6. 
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Ordinea de zi 
AGEA: 1.Punerea în discuție 
privind delegarea exerciţiului atri-
buţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi 
lit.c din Legea 31/1990 privind 
societăţile comerciale către admi-
nistratorul unic până la expirarea 
mandatului acestuia. 2. Modifi-
carea/completarea Actului Consti-
tutiv: 2.1. Înlocuirea în Actul 
Constitutiv al sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi încheierea 
unui act constitutiv în forma actu-
alizată. 2.2. Articolul 4 alin. 11 
,,Administratorul unic poate fi 
autorizat ca într-o perioadă ce nu 
poate depăşi 5 ani de la data înma-
triculării societăţii să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,, devine: ,,Administratorul 
unic este autorizat ca într-o peri-
oadă de 4 ani de la data înregis-
t ră r i i  mod i f i căr i i  ac tu lu i 
constitutiv,, să majoreze capitalul 

social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,,. 3. 
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptată, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicare hotararii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunarile generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
23.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813 
şi/sau email: procopencoala@
yahoo.com

l Societatea LINEAS TRADE 
SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul 
Galaţi, str.Prunari, nr.17, cam.2, 
Judeţul Galaţi, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe lângă 
Tr ibunalu l  Galaţ i  sub  nr.
J17/1400/2005 şi cod unic de înre-
gistrare 17787596 (denumită în 
continuare „Societatea”), prin 
administrator unic, conform Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 26.09.2016, ora 13:00, în 
B-dul.George Coşbuc, nr.2 (incinta 
Cosbuc Bussines Center), etajul 2, 
camera 211, Galati, Judeţul Galaţi. 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor 
legale pentru ţinerea AGOA la 
data primei convocări, se convoacă 
o nouă AGOA pentru data de 
27.09.2016, ora 13:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 26.09.2016, ora 
15:00, în B-dul.George Coşbuc, 
nr.2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
27.09.2016, ora 15:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 07.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin.(2) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1.Discutarea privind 
reînnoirea/prelungirea mandatului 
administratorului unic pe o peri-
oadă de încă 4 ani, de la 16.11.2016 
la 16.11.2020. 2.Stabilirea formei 

contractului de mandat şi a remu-
neraţiei administratorului unic. 3.
Punerea în discuție a valorii asigu-
rării de răspundere profesională a 
administratorului unic. 4.Alegerea 
auditorului financiar al societăţii şi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6.
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicare hotararii în Moni-
torul Oficial al României- Partea a 
IV-a. Ordinea de zi AGEA: 1.
Punerea în discuție privind dele-
garea exerciţiului atribuţiilor 
prevăzute de art.113 lit.b şi lit. c 
din Legea 31/1990 privind societă-
ţile comerciale către administra-
torul unic până la expirarea 
mandatului acestuia. 2. Modifi-
carea /completarea Actului Consti-
tutiv: 2.1.Înlocuirea în Actul 
Constitutiv al sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi încheierea 
unui act constitutiv în forma actu-
alizată. 2.2.Articolul 4 alin.11 
,,Administratorul unic poate fi 
autorizat ca într-o perioadă ce nu 
poate depăşi 5 ani de la data înma-
triculării societăţii să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,, devine: ,,Administratorul 
unic este autorizat ca într-o peri-
oadă de 4 ani de la data înregis-
t ră r i i  mod i f i căr i i  ac tu lu i 
constitutiv,, să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,,. 
3.Punerea în discuție privind 
împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptata, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. 
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunarile generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
23.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregis-
trate la societate 
până la data şi ora 
anterior menționate. 
Informaţiile supli-
mentare precum şi 
solicitările se pot 
obţine/transmite şi la 
telefon 0336.802.813 
şi/sau email: proco-
pencoala@yahoo.
com

l  S o c i e t a t e a 
MATTERA COM 
SA, societate pe 
acţiuni, de tip închis, 

cu sediul social în Judeţul Galaţi, 
str.Strungarilor, nr. 4A, Judeţul 
Galaţi, înmatriculată la Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galaţi, sub nr. J17/784/2005 şi cod 
unic de înregistrare 17456657 
(denumită în continuare „Socie-
tatea”), prin administrator unic, 
conform Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Actului Constitutiv 
al Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 28.09.2016, ora 
09:00, în B-dul. George Coşbuc, 
nr.2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judeţul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea AGOA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGOA pentru data de 
29.09.2016, ora 09:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 28.09.2016, ora 
11:00, în B-dul.George Coşbuc, nr. 
2 (incinta Cosbuc Bussines 
Center), etajul 2, camera 211, 
Galaţi, Judetul Galaţi. În situaţia 
neîndeplinirii condiţiilor legale 
pentru ţinerea  AGEA la data 
primei convocări, se convoacă o 
nouă AGEA pentru data de 
29.09.2016, ora 11:00, având 
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să 
participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii 
înregistraţi înregistrati în eviden-
ţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor şi în evidenţele Oficiului 
Registrului Comerţului la sfârşitul 
zilei de 09.09.2016, considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 
alin. (2) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. Ordinea 
de zi AGOA: 1.Discutarea privind 
reînnoirea /prelungirea manda-
tului administratorului unic pe o 
perioadă de înca 4 ani, de la 
16.11.2016 la 16.11.2020. 2.Stabi-
lirea formei contractului de 
mandat şi a remuneraţiei adminis-
tratorului unic. 3. Punerea în 
discuție a valorii asigurării  de 
răspundere profesională a admi-
nistratorului unic. 4.Alegerea 
auditorului financiar al societăţiişsi 
fixarea duratei contractului de 
audit. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului curent. 6.
Punerea în discuție privind împu-
ternicirea, cu posibilitate de substi-
tuire a doamnei Ala Procopenco să 
redacteze şi să semneze hotărârea 
AGOA adoptată şi să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului şi 
pentru publicarea hotărârii în 
Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Ordinea de zi 
AGEA: 1.Punerea în discuție 
privind delegarea exerciţiului atri-
buţiilor prevăzute de art.113 lit.b şi 
lit. c din Legea 31/1990 privind 

societăţile comerciale către admi-
nistratorul unic până la expirarea 
mandatului acestuia. 2. Modifi-
carea /completarea Actului Consti-
tutiv: 2.1.Înlocuirea în Actul 
Constitutiv al sintagmei «societate 
comercială» cu sintagma «socie-
tate» ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite şi încheierea 
unui act constitutiv în forma actu-
alizată. 2.2.Articolul 4 alin.11 
,,Administratorul unic poate fi 
autorizat ca într-o perioadă ce nu 
poate depăşi 5 ani de la data înma-
triculării societăţii să majoreze 
capitalul social subscris până la o 
valoare nominală determinată 
(capital autorizat), prin emiterea 
de noi acţiuni în schimbul aportu-
rilor,, devine: „Administratorul 
unic este autorizat ca într-o peri-
oadă de 4 ani de la data înregis-
t ră r i i  mod i f i căr i i  ac tu lu i 
constitutiv,, să majoreze capitalul 
social subscris până la o valoare 
nominală determinată (capital 
autorizat), prin emiterea de noi 
acţiuni în schimbul aporturilor,,. 
3.Punerea în discuție privind 
împuternicirea, cu posibilitate de 
substituire, a d-nei Ala Procopenco 
pentru a redacta şi semna hotărâ-
rile AGEA adoptata, precum şi 
forma modificată şi actualizată a 
Actului Constitutiv şi orice alte 
documente în legătură cu acestea 
şi să efectueze orice formalităţi 
necesare pentru a menţiona/înre-
gistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a.  
Acţionarii se vor putea prezenta 
personal sau îşi pot numi reprezen-
tant la adunarile generale. Repre-
zentarea acţionarilor se poate face 
şi prin alte persoane decât acţio-
narii, pe bază de procuri speciale. 
Procurile speciale şi buletinele de 
vot prin corespondență completate 
şi semnate de către acționar se vor 
depune în original la sediul Socie-
tăţii până cel târziu la data de 
25.09.2016, ora 10.00, prin înregis-
trarea acestora sau prin poştă cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să poată fi înregistrate la societate 
până la data şi ora anterior menți-
onate. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite şi la telefon 0336.802.813 
şi/sau email: procopencoala@
yahoo.com

LICITAȚII  
l Subscrisa SC Expres auro SRL 
Leresti – societate in faliment – 
prin lichidator judiciar Prolex 
IPURL cu sediul in Pitesti, Str. 
Maior Gh. Sontu, bl. D1, sc. A, ap. 
20, Arges, vinde prin licitatie 
publica cu strigare Pensiunea Flora 
compusa din cladire cu suprafata 
construita la sol de 132 mp, iar 
desfasurata de 727 mp si terenul 
intravilan aferent in suprafata de 
518 mp. Regim de inaltime 
D+1E+M. Imobilul este situat in 
comuna Leresti, str. Principala nr. 

ANUNȚURI
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595, Arges. Imobilul beneficiaza de 
retea electrica, apa, gaze, canali-
zare si telefonie. Pretul de pornire 
a licitatiei este de 578.945 lei, 
exclusive TVA. Licitatiile se tin la 
datele de 16 august 2016 ora 12, 
15; 31 august 2016 ora 12,15 si 14 
septembrie 2016 in Pitesti, str. IC 
Bratianu nr. 10, bl. B2 3, mezanin, 
judetul arges. Regulamentul de 
vanzare se gaseste in dosarul nr. 
1066/1259/2013 pe rolul tribuna-
lului specializat Arges. Relatii 
supliemntare se pot obtine la 
telefon 0735-156.930 si 0747-
984.928. Lichidator judiciar, Prolix 
IPURL.

l Debitorul SC Altinis Const SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Mijloace fixe și obiecte de inventar, 
aparținând SC Altinis Const SRL 
în valoare de 35.202,35 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru mijloacele fixe și obiec-
tele de inventar, reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO95UGBI0000802004024RON 
deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
și Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 08.09.2016, 
ora 15.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de, 15.09.2016, 22.09.2016, 
29.09.2016, 06.10.2016 ora 15.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.690,50 Lei exclusiv TVA; 
2.Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.020,00 Lei exclusiv TVA; 
3.Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.020,00 Lei exclusiv TVA; 4. 
Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.020,00 Lei exclusiv TVA; 
5.Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.355,25 Lei exclusiv TVA; 
6.Autoturism Daewoo Cielo, an 
fabricație 2007, preț pornire lici-
tație- 4.020,00 Lei exclusiv TVA; 
7.Autoutilitară Dacia Double Cab. 
1.9D, an fabricație 2005, preț 
pornire licitație- 2.345,25 Lei 
exclusiv TVA; 8.Mijloace fixe, 
obiecte de inventar și stoc de 

marfă, aparținând SC PSV Indus-
tries SA în valoare de 143.626,36 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitațiilor pentru autovehicule, 
mijloace fixe, obiecte de inventar și 
stoc de marfă, aparținând SC PSV 
Industries SA reprezintă 75% din 
valoarea de piață inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un te lefon în  prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO98RZBR0000060011763080 
deschis la Raiffeisen Bank Ploiești 
până la orele 14 am din preziua  
stabilită licitației, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru autovehicule, 
mijloace fixe, obiecte de inventar și 
stoc de marfă prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
07.09.2016, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 14.09.2016; 
21.09.2016; 05.10.2016; 12.10.2016, 
ora 10.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul SC Triangle SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Autoturism VW Passat (benzina 
1.8 L / 130.000 KM), an fabricație 
2012, preț pornire licitație- 
6.000,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoturism Citroen C4, an fabri-
cație 2007, preț pornire licitație- 
1.250,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Autoturism DACIA Logan 1.6, an 
fabricație 2004, preț pornire lici-
tație- 500,00 Euro exclusiv TVA; 
4.Autoturism DAEWOO Matiz, an 
fabricație 2005, preț pornire lici-
tație- 350,00 Euro exclusiv TVA; 
5.Autoutilitară Iveco Daily 35C10, 
an fabricație 2007, preț pornire 
licitație- 3.500,00 Euro exclusiv 
TVA; 6.Mijloace fixe și obiecte de 
inventar, aparținând SC Triangle 
SRL în valoare de 46.487,50 Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru autovehi-
cule și mijloacele fixe aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Triangle 
SRL este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru autovehicule, mijloace 
fixe și obiecte de inventar aparți-
nând SC Triangle SRL reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO62UGBI0000802004919RON 
deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
și Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 

lichidatorului judiciar. Pentru 
autovehicule, mijloace fixe și 
obiecte de inventar prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
02.09.2016, ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 09.09.2016, 
16.09.2016, 23.09.2016, 30.09.2016, 
ora 14.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Ungureanu 
Instalcom SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil, teren 
situat în Mun. Ploiești, Str. Drumul 
Serii Nr. 22, Județ Prahova, având 
suprafața de 2.452,00 mp și clădire 
edificată pe acesta în regim parter 
și etaj, având suprafața construită 
de 169,18mp din care suprafață 
utilă de 135,51mp, înscris în 
Cartea funciara nr. 6505 Mun. 
Ploiești, sub nr. cadastral 6621. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 114.340,85 Euro exclusiv TVA; 
2.Imobil, teren intravilan situat în 
Ploiești, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/13, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.452,74 mp înscris în Cartea 
funciara nr. 121422 (nr. vechi 6322) 
Mun. Ploiești, sub nr. cadastral 
7935. Prețul de pornire al licitației 
este de 49.422,75Euro exclusiv 
TVA. 3.Imobil, teren intravilan 
situat în Ploiești, str. Drumul Serii, 
FN, tarlaua 12, parcela A166/14, 
Județ Prahova, având suprafața 
de 2.415,28 mp înscris în Cartea 
funciara nr. 121440 (nr. vechi 6323) 
Mun. Ploiești, sub nr. cadastral 
7932. Prețul de pornire al licitației 
este de 52.411,80 Euro exclusiv 
TVA. 4.Alte mijloace fixe și obiecte 
de inventar, aparținând SC Ungu-
reanu Instalcom SRL a căror 
valoare de piață este de 64.488,20 
Lei exclusiv TVA. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobilele aflate în 
proprietatea SC Ungureanu 
Instalcom SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitației pentru imobilul aflat la 
punctul nr. 1 din listă, reprezintă 
65% din valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în Raportul de 
evaluare. Prețul de pornire al lici-
tației pentru imobilul af lat la 
punctul nr. 2 din listă, reprezintă 
65% din valoarea de piață exclusiv 
TVA prezentată în Raportul de 
evaluare. Prețul de pornire al lici-
tației pentru imobilul af lat la 
punctul nr. 3 din listă, reprezintă 
70% din valoarea de piață exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitației 
pentru mijloacele fixe și obiectele 
de inventar reprezintă 70% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
prezentată în raportul de evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un te lefon în  prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO79BFER140000008181RO01 
deschis la Banca Comerciala Fero-
viara- Sucursala București până la 
orele 14 am din preziua stabilită 
ședinței de licitație a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-

ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietelor de sarcini și a 
Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare, pentru 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile 
imobiliare, mijloacele fixe și obiec-
tele de inventar prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de  
07.09.2016, ora 12.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 14.09.2016; 
21.09.2016; 28.09.2016; 03.10.2016 
ora 12.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
de lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44 
A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelati tel. : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Eurodo Maxim SRL desemnat 
prin Sentinta Civila nr. 1594 din 
data de 12.02.2014, pronuntata in 
Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia 
a VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Eurodo Maxim SRL 
constand in teren intravilan avand 
suprafata de 600mp, situat in  loc. 
Eforie Sud, str. Tranilvaniei, jud. 
Constanta, in valoare totala de 
32.850 euro  fara TVA. Vanzare a 
bunului imobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 
23.08.2016 ora 15,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul imobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81.

l Lichidatorul judiciar R&R 
Proinsolventa  SPRL al SC 
BACHUS SA,  organizează 
vânzarea prin licitaţie publică in 
zilele de 20, 27 septembrie, 04, 11, 
18, 25 octombrie 2016, ora 14.00 la 
sediul sau din Buzău, Str. Obor, 
Bloc 11, Sc.B, Ap. 1, pentru:1. 
Teren intravilan –679 mp, situat in 
comuna Zărnești, sat Fundeni, jud. 
Buzău, cu deschidere de 5,2 ml, 
înscris în cartea funciară nr.1029 a 
localităţii Zărnești. Preţ de pornire 
–1.580 euro +TVA (pret redus cu 
35%);2. Imobil situat in comuna 
Ciolpani, judeţul Ilfov, compus 
din: teren intravilan 3122 mp, C1– 

Locuinţa –S+P+2E+M, Sc 297,02 
mp, Sd 887 mp; C2- Fabrica de 
mezeluri– zona 1– P, Sc 105,59 mp; 
C3– Fabrica de mezeluri– zona 2– 
Sp+P+2E+M, Sc 502,80 mp, Sd 
1385 mp; C4– Chioșc, Sc 29,29 mp. 
Preţul total de pornire este de 
37.700 euro+ TVA (pret redus cu 
35%);3. Teren extravilan categorie 
de folosinta vie– 8398 mp, situat in 
comuna Blăjani, jud. Buzău, tarla 
71, parcela 1126/28, înscris în 
cartea funciară nr. 10, nr. cad 25. 
Preţ de pornire –6.230 euro +TVA 
(pret redus cu 25%); 4. Imobil 
situat in comuna Vernești, judetul 
Buzau, CF 102, nr. cad 522, cu 
deschidere la DN Buzau – Brasov 
30 ml, compus din: teren intravilan 
4.878 mp, C1 – Locuinţa la rosu, 
fara coperis, C2- anexa. Imobilul 
beneficiaza la utilitatile din zona, 
respectiv apa, gaze, curent electric. 
Preţul de pornire este de 55.500 
euro+ TVA (pret redus cu 25%); 5. 
Marca ,,Pietroasa”, cu nr.depozit 
M  2 0 0 4  0 1 7 8 6 ,  n r. m a r c a 
063097/14.02.2005, tipul indivi-
duala si combinata, acordata 
pentru clasa 33– Bauturi alcoolice 
(cu exceptia berii) conform clasifi-
carii Nisa- pret de pornire este de 
121.550 euro+ TVA (pret redus cu 
35%);6. Marca ,,Pietroasa”, cu nr.
depozit  041786,  nr.  marca 
02757/07.07.1998, tipul individuala 
si combinata, acordata pentru 45 
clase conform clasificarii Nisa– 
pret de pornire este de 121.550 
euro+ TVA (pret redus cu 35%); 7. 
Imobil situat în Calvini, sat 
Bâscenii de Sus, jud. Buzău, 
compus din teren intravilan 7274 
mp, construcţii de la C1 la C12 în 
suprafaţă construita de 1212 mp și 
11 bazine în suprafaţă de 555 mp– 
preţ de pornire 110.000 euro. Lici-
taţia cu strigare este competitiva si 
se va desfășura potrivit Regula-
mentului aprobat de adunarea 
creditorilor, care se poate procura 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pasul de licitaţie este de 5%  din 
preţul de pornire. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 500 lei si nu 
se restituie iar garantia de partici-
pare este de 10% din valoarea 
bunului licitat. Garanţia de partici-
pare se achita in contul nr. 
RO46RZBR0000060007997021 
deschis la Raiffeisen Bank– Suc 
Buzau pe numele SC Bachus SA, 
având CIF RO1167164. Înscrierile 
se vor face cel târziu cu o zi înainte 
de data licitaţiei, când se va face și 
dovada achitării garanţiei de parti-
cipare. Relaţii la: 0238/716.095; 
0745.400.275.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfa 
pe numele Nicolae Cristian emis 
de Angentia Teritoriala ARR 
Mures. Il declar nul!

l Pierdut atestat marfă nr. 
0119602001 și cartelă tahografică 
nr. 000000000451B000 pe numele 
Bombărăscu Pandele Marius.

l Pierdut legitimatie transport pe 
numele Nedelcu Cristina Maria. O 
declar nula.

l Pierdut certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului 
auto, Seria 0104960000, emis de 
ARR in data 01.02.2012, pe 
numele Davidescu Adrian. Il 
declar nul.

l Pierdut Atestat Taxi CPTX 
109679 /28.02.2015, eliberat de 
A.R.R. Argeș, pe numele Urlan 
Gabriel Ionuţ, din Pitești, jud. 

Argeș. Se declară nul.

l SC AHLAT AYBER SRL declar 
pierduta Autorizatia Turcia Terta 
cu nr. 438042 emisa in 10.05.2016

l SC Agil Group SRL,cu sediul in 
Calea Torontalului DN6km 
564+600 STG Timisoara, Romania 
anunta pierderea certificatului cu 
numarul 21071 pentru ambarcati-
unea de agrement cu numarul de 
inmatriculare 0288-TM,

l Persoana juridica: SC Iulia Boss 
SRL,cu sediul in Negresti Oas, Str. 
Victoriei, NR.1/C, Jud. Satu Mare 
avand CUI RO6783467, inregis-
trata la Registrul Comertului sub 
nr. J30/1886/1994, declar pierdute 
urmatoarele avize de insotire a 
marfii: seria SM BOS nr. 0020530, 
0020531, 0020403, 0020404, 
0020405, 0020406, 0020407,  
0020408, 0020417 seria SM BOS 
de la nr. 0020451- la nr.0020500. Le 
declaram nule.

l Societatea A&I Medical Consul-
ting & Services S.R.L., cu sediul în 
Str. Lastarului, nr.30, București, 
Sector 4, J40/4782/2005, C.U.I. 
RO17345810, declar pierdute certi-
ficate constatatoare pentru sediu și 
punctele de lucru emise de 
O.N.R.C. București. Le declar 
nule.

l Pierdut cerificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
nr. 0232271001 valabil în perioada: 
07.10.2014– 25.11.2018 și certificat 
ADR valabil până la 15.11.2018, 
eliberate de ARR Iași pe numele: 
Anechitoaie Andrei- Ștefan. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat ADR– Colete nr. 
T-00111537 L, eliberat la data de 
11.01.2014 de A.R.R. Tulcea pe 
numele: Surdu George. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională pentru transport 
mărfuri periculoase (ADR) nr. 
0068455 emis de A.R.R. Tulcea la 
data de 10.11.2012 pe numele 
Vasile Paul. Îl declar nul.

l Salberg Dezvoltare SRL, cu 
sediul social în București, Str. 
Ispravnicului, nr.42, parter, sector 
2, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. 
J40/13533/03.08.2005, având 
C.U.I. 17840150/03.08.2005, 
declară pierdut Certificatul consta-
tator nr. 88334/02.03.2007 emis 
O.R.C.T.B, pe care îl declarăm nul.

l S.C. Gateway Software S.R.L., 
J40/3738/2001, C.U.I. 13824837, 
declarăm pierdută și nulă ștampila 
societăţii în data de 08.08.2016, 
rotundă, conţinând numele socie-
tăţii „Bell Gateway Software”, 
sigla mărcii „Bell Gateway”.

l Declar pierdut (nul) contract 
vânzare- cumpărare nr. 2463 din 
16.04.1997 eliberat de S.C. Foișor 
S.A. pe numele Paraschiv Florea și 
Paraschiv Virginia.

l Declar pierdută (nulă) plăcuţă 
autorizaţie taxi nr. 348 emisă de 
P.M.B. pentru auto B-27-MOL al 
P.F.A. Molnar Alexandru.

DECESE
S-a stins din viaţă, după o 
lungă luptă cu boala, iubitul 
nostru BOGDAN OCTAVIAN. 
Dumnezeu să-l odihnească.

ANUNȚURI




