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OFERTE SERVICIU
l Angajam personal bucatarie 
cu experienta, venit foarte avan-
tajos salariu fix + bonusuri 
saptamanale  cons is tente . 
0735.869.001

l Dezmembrări auto Bucureşti 
angajează mecanic parc auto, cu 
experienţă. Detalii la telefon 
0745.037.664.

l Angajăm şoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. Condiții 
de muncă şi salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +45/25351103, 
+40/743160861. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk. SASS LOGISTICS SRL

S C  D I N  B U C U R E S T I 
SECTORUL 1, ANGAJAZA 
MONTATOR TAMPLARIE 
ALUMINIU SI USI SECTIO-
N A L E .  D E T I N E R E A 
PERMISULUI DE CONTU-
CERE CAT.B, REPREZINTA 
U N  A VA N TA J .  T E L : 
0722580090 SITE: www.rift.ro.

l Primăria Comunei Șendreni, 
cu sediul în sat Șendreni, nr. 332, 
comuna Șendreni,  județul 
Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant 
de casier, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul compartimen-
tului Contabilitate-Taxe şi 
Impozite. Concursul constă în 3 
etape: -selecția dosarelor; -proba 
scrisă; -interviul. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Șendreni, din sat 
Șendreni, nr. 332, comuna 
Șendreni, județul Galați, potrivit 
procedurii stabilite în Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, după cum urmează: 
-dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării (afişării) anun-
țului  privind organizarea 
concursului, data-limită de 
depunere este 05.09.2017, ora 
15.00; -selecția dosarelor se face 
în maximum 2 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, respectiv 
în perioada; -proba scrisă va 

avea loc în data de 12.09.2017, 
ora 10.00; -interviul se va desfă-
şura în data de 14.09.2017, ora 
10.00. Condiţiile generale de 
ocupare a funcțiilor contractuale 
vacante sunt cele prevăzute de 
art. 3 din HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, respectiv persoana care 
îndepl ineşte  următoare le 
condiții: a)are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; 
e)are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)nu a 

fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice: 
-studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -curs de 
calificare profesională de conta-
bilitate primară constituie un 
avantaj; -vechime în muncă: 
minimum 2 ani; -cunoştinţe şi 
aptitudini în utilizarea calcula-
torului (Word, Excel): nivel 
avansat. Dosarul de concurs va 
conţine următoarele documente 

conform art.6 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a) cerere 
de înscriere la concurs, care se 
pune la dispoziţia candidaţilor 
prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Șendreni; b) copia 
actului de identitate sau orice 
act care să ateste identitatea, 
potrivit legii; c) copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum şi copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului; 
d) copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei contractuale; e) cazierul 

judiciar sau o declaraţie pe 
proprie răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pe 
care candidează; f) adeverinţa 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g) curriculum 
vitae. Copiile de pe acte se 
prezintă însoţite de documentele 
originale care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs. În cazul depunerii 
declaraţiei pe proprie răspun-
dere că nu are antecedente 
penale, candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor are 
obligaţia de a completa dosarul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 

Municipal Oltenița. Nr. 30798. Data 18.08.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 

Licitația a - III-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 

Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc 

Republicii, tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 

face cunoscut că în ziua de 01, luna septembrie, anul 2017, ora 10, în localitatea Oltenița, Bulevardul 

Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 

proprietate a debitorului SC ROTRANSCOM INTERNATIONAL SRL cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, 

Județul Călărași, Bulevardul 1 decembrie, nr. 50 cod fiscal RO 30504875, dosar de executare nr. 1 din 

2015: 1. Autoutilitară MAN, 18127 lei; 2. Semiremorcă SCHMITZ, 5035 lei. Total: 23162 lei. Prețurile 

nu includ TVA. Cota de taxa pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 19%/ 

neimpozabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal. 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 precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ 

2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I 

23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane fizice române , copie 

de pe 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 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 

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: 

Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon 

numărul 0242/513166, orele: 8,30-16,30.

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. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 392314/2009. Nr. 392314 din 16.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 08, ziua 16. 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 30, luna 08, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului BADEA GHEORGHE, licitația 

a II - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ... și teren aferent în suprafață 

de …, situate în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA) ... 

lei, grevate de următoarele drepturi reali și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. b). Teren care 

nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea 

Iezeru, comuna Jegălia, str. ...., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri: 

teren extravilan arabil, în suprafață de 3000 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 

2/6, Parcela 83; suprafață de 2200 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 57/2, 

Parcela 1; suprafață de 3200 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/3, Parcela 81 

și suprafață de 1000 mp situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/1, Parcela 30 - preț de 

evaluare/ de pornire al licitației: 13.402 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 25% din prețul de 

evaluare, grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, 

Creanțe - 140.944 lei. 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 persoana 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, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 18.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 

Municipal Oltenița. Nr. 30803. Data 18.08.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 

Licitația a -I-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 

Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, 

tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 

cunoscut că în ziua de 01, luna septembrie, anul 2017, ora 11, în localitatea Oltenița, Bulevardul 

Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 

proprietate a debitorului SC TERMOURBAN SRL cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, Județul Călărași, 

Bulevardul Tineretului, nr. 159-161, cod fiscal RO 17921964, dosar de executare nr. 1 din 2016: 1. 

Utilaj compact Multifuncțional locust L 1203, 23786 lei. Total: 23786 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota 

de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 19%/ neimpozabil în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal. 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 precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria 

Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic 

de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; pentru persoane fizice române , copie de pe 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 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 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: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, 

Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon numărul 0242/513166, orele: 8,30-

16,30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Fetești. Nr. 9374/ 17.08.2017. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, 

luna 09, ziua 06. Serviciul Fiscal Municipal Feteşti. În temeiul art. 250 alin ( 2 ) din Legea 207/ 2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face 

cunoscut că în ziua 06, luna 09, anul 2017, ora 10, Serviciul Fiscal Municipal Feteşti organizează 

licitaţie publică pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului Ans. 44, Parter, proprietate 

a debitorului UDROIU PAUL cu domiciliul fiscal în localitatea Feteşti, Str. Florilor nr. 7, Bl. -, Sc. -, Apt. -, 

Jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală CNP 1710328103762. Denumirea bunurilor mobile, descriere 

sumară (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1) 

Autoturism M1, Hyundai MCT A5D11 Accent, nr. înmatriculare IL - 72 - ELI, anul fabricaţiei 2008; 

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 6.250 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 

19%. Bunul mobil susmenţionat se află pe raza localităţii Feteşti, Jud. Ialomiţa. Regimul şi cotele de 

taxa pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 

227/ 2015 privind Codul Fiscal. Licitaţia se află la al treilea termen. Preţul de pornire al licitaţiei este de 

6.250 lei, diminuat cu 50% din preţul de evaluare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare 

sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare, în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul 

de pornire a licitaţiei, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele 

juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul 

registrului comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 

locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 

instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 

conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea 207/ 2015, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin (2) lit d, din Legea 207/ 2015 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 

sau la telefon numărul 0243/364750, interior 17.
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de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei 
probe a concursului, respectiv 
data de 12.09.2017. Dosarele se 
depun la secretarul comisiei, la 
sediul Primăriei Comunei 
Șendreni, până la data de 
05.09.2017, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0236.826.375.

l Primăria Comunei Sireţel, 
judeţul Iași, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
unui post contractual vacant, cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, din 
cadrul aparatului de speciali-
tate, în conformitate cu prevede-
r i l e  H G  2 8 6 / 2 0 1 1 ,  c u 
modificările și completările 
ulterioare.  Postul vacant: 
-paznic, în cadrul compartimen-
tului Administrativ, Deservire -1 
post. Condiţiile de participare la 
concurs: Condiții generale: 
conform art.3 din HG 286 din 
2011. Condiții specifice: -absol-
vent sau să facă dovada că 
urmează cursurile în vederea 
obținerii certificatului de pază și 
protecț ie ;  -conform f i șe i 
postului. a)studii: studii gene-
rale, absolvite cu diplomă sau 
echivalentă; b)vechime: nu este 
necesară. Condiţii de desfășu-
rare a concursului: -data-limită 
de  depunere  a  dosare lor 
04.09.2017, ora 11.00; -data și 
ora organizării probei scrise: 
12.09.2017, ora 10.00; -data și 
ora organizării interviului: 
13.09.2017, ora 15.00; -locul 
organizării concursului: sediul 
Primăriei Comunei Sireţel, 
judeţul Iași. Relaţii suplimen-
tare la Secretariatul Primăriei 
Comunei Sireţel, judeţul Iași, 
t e l . 0 2 3 2 . 7 3 2 . 2 5 1 ,  f a x : 
0232.732.254, e-mail: primaria-
siretel@yahoo.com.

l Primăria Comunei Moțca, 
judeţul  Iaș i ,  organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L g .
nr.188/1999, pentru ocuparea 
unei funcţii publice vacante de 
consilier juridic clasa I, grad 
profesional debutant, studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
juridic. Concursul va avea loc la 

sediul instituţiei în data de 
20.09.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, și în data de 22.09.2017, 
ora 10.00, proba interviu. 
Termenul-limită de depunere a 
dosarelor este 11.09.2017, ora 
16.00. Persoană de contact: Insp.
U n g u r e a n u  R o x a n a , 
tel.0232.715.777.

l Primăria Comunei Sireţel, 
judeţul Iași, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
unui post contractual vacant, cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, din 
cadrul aparatului de speciali-
tate, în conformitate cu prevede-
r i l e  H G  2 8 6 / 2 0 1 1 ,  c u 
modificările și completările 
ulterioare. Postul vacant: Consi-
lier, grad profesional debutant, 
în cadrul compartimentului 
Contabilitate, Buget-Finanțe, 
Taxe și Impozite -1 post. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Condiții generale: conform art.3 
din HG 286 din 2011. Condiții 
specif ice :  -Conform fișe i 
postului; -Studii: studii superi-
oare, absolvite cu diplomă de 
l i c e n ț ă  s a u  e c h i v a l e n t ă ; 
-Vechime: nu este necesară. 
Condiţii  de desfășurare a 
concursului: -data-limită de 
depunere a dosarelor 04.09.2017, 
ora 11.00; -data și ora organi-
zării probei scrise: 12.09.2017, 
ora 13.00; -data și ora organi-
zării interviului: 13.09.2017, ora 
16.00; -locul organizării concur-
sului: sediul Primăriei Comunei 
Sireţel, judeţul Iași. Relaţii 
suplimentare la Secretariatul, 
Primăriei Comunei Sireţel, 
judeţul Iași. Tel.0232.732.251, 
fax: 0232.732.254, e-mail: 
primariasiretel@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  
urmatoarei funcţii contractuale 
de execuţie, vacante: 1 post asis-
tent medical balneofizioterapie 
debutant – perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 
19.09.2017, ora 10:00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si 
specifice de participare la 
concurs se vor afișa la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat 

www.spitalrms.ro . Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 04 
septembrie 2017 inclusiv, ora 
16:00 la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat. Relaţii 
suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561231.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
București, organizează concurs, 
în data de 12.09.2017, în vederea 
ocupării unui post vacant de 
natură contractuală de executie 
pe perioadă nedeterminată, în 
temeiul legal al H.G. 286/2011, 
cu  modificările  și completările 
ulterioare: Direcția Pentru 
Protecția Drepturilor Copilului. 
Centrul de Consiliere și Resurse 
- 1 post inspector de specialitate, 
gr. IA ; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției contractuale  – minim 6 
ani și 6 luni. Candidații vor 
depune personal dosarele de 
concurs începand cu data de 
21.08.2017 (data publicării 
anunțului)  pe o perioadă de 10 
zile lucrătoare, conform legisla-
ț ie i  în  vigoare ,  la  sediul 
D.G.A.S.P.C. S3 din Str.Parfu-
mului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L-J: 9-14; V: 9-12. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină: 1. Cerere de 
înscriere la concurs; 2. Curri-
culum Vitae – model European; 
3. Copie după actul de identi-
tate; 4. Copie după diploma de 
studii; 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor 
specializări /perfecționări; 6. 
Copie după cartea de muncă 
actualizată până la data de 
31.12.2010 și/sau adeverința 
eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor. 7. Copie după 
adeverința care să ateste 
vechimea în muncă și vechimea 
în specialitatea studiilor după 
data de 01.01.2011, eliberată de 
angajator și extras REVISAL, 
certificate conform cu originalul 
de către angajator (dupa caz, 

eliberat de ITM); 8. Cazier judi-
ciar (fără fapte penale înscrise 
în cazier); 9. Adeverintă medi-
cală, care atestă starea de sănă-
tate corespunzatoare, (eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării  concursului de către 
medicul de familie sau de către 
unități sanitare abilitate și 
trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății); NOTA: 
Copiile după actele mentionate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs, sau se prezintă copii 
legalizate de către candidați. 
Concursul constă în două probe: 
proba scrisă și interviu. Proba 
scrisă și interviul se susțin din 
bibliografia și tematica afișată pe 
site-ul instituției, www.dgaspcs3.
ro/ oportunități de angajare. 
Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 12.09.2017, 
i a r  in terv iu l  în  data  de 
18.09.2017. Informații supli-
mentare în ceea ce priveste 
locația și ora desfășurării 
concursului se pot obține la 
sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, Bucuresti 
sau la numarul de telefon 
0730.013.862.

l Spitalul Orășenesc Segarcea, 
cu sediul în orașul Segarcea, str. 
Unirii, nr. 50, din cauza unor 
vicii de procedură, anunţă 
anularea desfășurării concur-
sului de director financiar 
contabil din data de 31.08.2017, 
ora 10.00, și a concursului de 
director medical din data de 
01.09.2017, ora 10.00. Relaţii la 
tel. 0251.210.900.

CITAȚII  
l Numita Smarandoiu Elena, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Mioveni, Mihai 
Eminescu, bl. P13, sc. B, et. 4, 
ap. 37, jud. Argeș, este citată la 
Judecătoria Pitești, pe data de 
15 septembrie 2017, ora 8,30, 
complet C5-3, sala 3, în calitate 
de  pârâtă  în  dosarul  nr. 
546/280/2017, în procesul de 

divorţ cu reclamantul Smaran-
doiu Vasile.

DIVERSE  
l  S . C .  O M V  P e t r o m 
S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii raportului 
pr iv ind  impactu l  asupra 
mediului pentru proiectul 
„Lucrări de suprafaţă pentru 
foraj și echipare sonda 521 
Ţicleni” propus a fi amplasat în 
localitatea Ţicleni, extravilan, 
judeţul Gorj. Tipul deciziei posi-
bile luate de  Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Gorj poate fi 
emiterea sau respingerea acor-
dului de mediu. Raportul poate 
fi consultat la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Gorj 
din municipiul Tg. Jiu, strada 
Unirii, nr. 76 în zilele de luni 
până vineri, între orele: 09:00-
14:00. Documentul menţionat 
este disponibil și la următoarea 
adresă de internet: http://anpm.
apmgj.ro. Dezbaterea publică a 
raportului privind impactul 
asupra mediului va avea loc la 
sediul primăriei Ţicleni, în data 
de 11.09.2017, începând cu orele 
1300. Publicul interesat poate 
transmite în scris observaţii 
privind documentele menţionate 
la sediul  Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Gorj din 
municipiul Tg. Jiu, strada 
Unirii, nr. 76, până la data de 
11.09.2017.

l Tolea Elena, Vasile Angelica, 
Stoica Ion, Conteanu Maria, 
Ghenu Gherghina, Grigore 
Aurica, Petre Florina, Grigore 
Niculae, Mokhtari Anca, Rosu 
Ion, Lazar Florentina, Rosu 
Maria, Grigore Gheorghe, având 
sediul în localitatea Berceni, 
titulari ai planului “PUZ– 
Ansamblu de locuinte P+1+M si 
anexe”, pentru terenul Tarla 12, 
Parcela 32/2/4-7,8-9 comuna 
Berceni, anunţă publicul inte-
resat asupra parcurgerii etapei 
de încadrare în cadrul sedinţei 
Comitetului Special Constituit 
din data de 9 august 2017, 
urmând ca planul/ programul 
propus să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţii/ comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Ilfov, (tel. 021/430.15.23, 
021/430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunţului.

l Giba Ovidiu Laurentiu, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-,,construire ansamblu 
l o c u i n t e  c o l e c t i v e  P + 4 , 
comert-servicii’’, in localitatea 
Bragadiru, str. Alunului, nr.45, 
anunta publicul  interesat  
asupra depunerii 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 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre 
orele 09:00-11:00. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.ILFOV in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
anuntului.

l GVV Pro Junior S.R.L 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul cladire parter, spatii 
comerciale, imprejmuire si utili-
tati propus pentru a fi amplasat 
in com. Berceni, sola 7, P22/3/4. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei  pentru Protectia 
Mediului Ilfov din Bucuresti, str. 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 
si la sediul GVV Pro Junior, din 
com. Balotesti, Jud. Ilfov, str. 
Aleea Crinului nr. 9, cam.3.

l Iordan Ionut Eduard, avand 
domiciliul in Bucuresti, str. 
Izvorul Muresului, nr.9, bl.D9, 
sc.2, ap.12, sector 4, titular al 
planului P.U.Z. -ansamblu locu-
inte P+1E+M si functiuni 
complementare, amplasat in 
localitatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla 5, Parcela 18/4/39,40,41, 
anunta publicul interesat asupra 
Deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comite-
tului Special constituit din data 
de 15.02.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Mioveni 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 SILVER BYALEX CLOTHING SRL - Mioveni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Mașină de cusut J 103D-83 

Caractero Stil, 2 400 lei; Mașină de cusut 1DC Caractero Stil, 2 

300 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 RO69TREZ0495067XXX014650, 

deschis la Trezoreria Mioveni, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, 

până în ziua de 30.08.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data 

de 31.08.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. 

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 afla de la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpulung anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând MOCIOFAN ION LAURENTIU - Godeni, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Opel 

Zafira; an fabricație 2001; nr. înmatriculare AG-12-DWZ, 5.803 

lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 30.08.2017. Licitația va avea loc în data de 31.08.2017, 

ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Câmpulung, str. 

Negru Voda, nr. 117 - corp Muzeu. 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 afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 

0248.510.098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpulung anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând BALAN ION - Dragoslavele, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Construcții de locuințe în 

suprafață de 52 mp; Construcții de locuințe în suprafață de 70 

mp; Construcții anexă în suprafață de 86 mp; Construcții anexă în 

suprafață de 38 mp, situate în localitatea Dragoslavele, județul 

Argeș, Punctul "Acasă", 187.804 lei; Teren intravilan curți 

construcții, în suprafață de 684 mp și teren fâneață în suprafață 

de 820 mp, situate în localitatea Dragoslavele, județul Argeș, 

Punctul "Acasă", 16.180 lei. Prețurile menționate repre-         

zintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,      

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoa-     

rea de pornire a licitației pentru  bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 29.08.2017. Licitația va avea loc 

în data de 30.08.2017, ora 11.00, la Sediul debitorului Balan Ion, 

localitatea Dragoslavele, jud. Argeș, Punctul "Acasă". 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 afla de la Serviciul Fiscal 

Municipal Câmpulung, tel. 0248.510.098.
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procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea anuntului.

l Dumitru Gheorghe,  avand 
domiciliul in comuna Berceni, 
judetul Ilfov, titular al planului 
P.U.Z. -ansamblu locuinte 
P+1E+M si functiuni comple-
mentare, amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla 11, 
Parcela 31/27, anunta publicul 
interesat asupra Deciziei etapei 
de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
c o n s t i t u i t  d i n  d a t a  d e 
31.05.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii /
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la  publi-
carea  anuntului.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială 
Băileşti, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1, 2 şi 3 începând 
cu data de 23.08.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Municipiului Băileşti, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 

Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l CII Burcoveanu Laura 
Mihaela, cu sediul procesual ales 
in Iasi, str.Doctor Iosif Cihac 
nr.17, in calitate de adminis-
trator judiciar al SC Logistic 
Metconf SRL, CUI28548179, 
J22/1057/2011, cu sediul in loc. 
Lunca Cetatuii, com. Ciurea, str. 
Ghioceilor nr.175, jud. Iasi, 
conform sen t in te i  c i v i l e 
1092/29.06.2017 pronuntata de 
Tr ibunalu l  Ias i  in  dosar 
4039/99/2017, notifica deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei debitoarei. Creditorii 
vor depune cererile de creanta 
pana la termenul limita de 
14.08.2017.Termen limita pentru 
verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului preliminar -04.09.2017. 
Termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul preli-
minar este de 7 zile de la publi-
carea acestuia in BPI. termen 
pentru solutionarea contestatii si 
definitivare tabel -22.09.2017. 
Prima adunare a creditorilor 
-16.09.2017 ora 11 la sediul 
administratorului judiciar, cu 
ordinea de zi -alegerea comite-
tului creditorilor si a presedin-
t e l u i ,  c o n f i r m a r e a 
administratorului judiciar si a 
onorariului, aprobarea rapoar-
telor administratorului, apro-
barea propunerii de intrare in 
faliment.

l Publicaţie de vânzare imobi-
liară, Dosar execuţional nr. 
171/2015 din: 11.08.2017 . În 
conformitate cu art 838 alin. 1 
Cod Procedură Civilă aducem 
la cunoştintă generală ca în 
data de 12.09.2017 ora 10.00 va 
avea  loc  la  sediu l  Birou 
Executor Judecătoresc Stelian 
Emil Dincă cu sediul în Braşov, 

B-dul 15 noiembrie nr. 43, sc. A, 
ap. 4, jud. Braşov, vânzarea la 
licitaţie publică a următorului 
imobil :  -nuda proprietate 
imobilul compus din casă şi 
terenul aferent în suprafaţă 
totală de 466mp. în cota de 
13/16; -uzufructul viager pentru 
imobilul compus din casă şi 
terenul aferent în suprafată 
totală de 466mp în cota de 
13/16 Imobilul este compus din: 
apartamentul 2a care este situat 
la parter într-o clădire cu regim 
de înălţime "parter" şi este 
compus din  o cameră, bucă-
tărie, grup sanitar, hol şi pivniţă 
cu acces două boxe. Suprafaţă 
utilă a apartamentului este de 
32.08 mp. Structura de rezis-
tenţă este alcătuită din pereţi de 
cărămidă portanta, fundaţii din 
beton, planşeu peste pivniţă din 
beton, palnşeu peste parter din 
lemn, şarpantă de lemn, înveli-
toare de ţiglă. Pardoselile sunt 
din parchet vechi, stare "satisfă-
cătoare", tâmplăria este din 
lemn, finisajele inferioare. 
Clădirea are instalaţii electrice 
şi sanitare, obiecte sanitare, 
WC, lavoar, chiuvetă de bucă-
tărie, lipsa cadă baie. Încălzirea 
este cu gaz metan.- aparta-
mentul 2b  care este situat la 
parter într-o clădire cu regim de 
înălţime "parter"şi este compus 
din o cameră mare (fost 2 
camere),loc de bucătărie, hol şi 
terasă deschisă din beton. 
Suprafaţa utilă a apartamen-
tului este de 33.54mp., iar a 
terasei de 14.50mp. Structura 
de rezistenţă este alcăuită din 
pereţi de cărămidă portanta, 
fundaţii din beton, şarpantă de 
lemn, învelitoare de tiglă. 
Pardoselile sunt desfăcute, 
tâmplăria este din lemn, finisa-
jele inferioare, tencuieli deterio-
rate. Instalaţiile electrice şi 
sanitare sunt descompletate. 
Spaţiul nu are posiblităţi de 
încă lz i re ,  decât  e l ec t r i c . 
Conform documentelor depuse 
la dosar reiese că pe terenul 
aferent imobilului se af lă o 
construcţie neinscrisă în Cartea 
Funciară,  compusă din 3 
corpuri de clădire. Preţul de 
pornire la licitaţie este de: 
782.727,60 Lei, echivalentul a 
171.088,00 EUR din care 
134.888 euro este valoarea 
nudei proprietăţi şi 36.200 euro 
valoarea uzufructului viager. 
Prezenta publicaţie de vânzare 

a fost întocmită în conformitate 
cu dispoziţiile art. 839 Cod 
Procedură civilă şi afişată la 
data de 11.08.2017 la sediul 
Biroului executorului judecăto-
resc, al  Primăriei Braşov, la 
locul unde se află imobilul şi la 
Judecătoria Braşov. Somăm pe 
toţi cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului urmărit să-l 
anunţe pe executorul judecăto-
resc înaintea datei stabilite 
pentru vânzare. Invităm pe toţi 
cei care doresc să cumpere 
imobilul urmărit să se prezinte 
la data, locul şi ora stabilită 
pentru vânzare, având asupra 
lor cartea de identitate şi până 
la această dată să prezinte 
oferte de cumpărare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 839 alin. 1, lit 
l) Cod Procedură civilă ofer-
tanţii trebuie să consemneze la 
dispoziţia executorului judecă-
toresc, cel mai târziu până la 
termenul de vânzare, o garanţie 
de participare de cel putin 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei 
în cuantum de 13.488,80 Euro, 
respectiv 3.620 Euro.

LICITAȚII  
l Activ Insolv SPRL, lichidator 
al SC Rambela SRL anunţă 
vânzarea prin licitatie publică, 
în condiţiile art. 116 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2006, a bunurilor 
imobile proprietatea debitoarei: 
Imobil situat  in intravilanul 
Municipiului Rm.Valcea, str. 
Antim Ivireanu nr. 42 (nr. nou 
42A) jud.Valcea, compus din 
teren in suprafata de 201 mp,  ce 
reprezinta cota parte indiviza de 
½ din terenul in suprafata de 
402 mp si constructia casa 
amplasata pe acesta , cu regim 
de inaltime S+P+E, cu suprafata 
construita la sol de 106,1 mp, 
suprafata utila de 230,32 mp, la 
pretul de pornire al licitatiei de 
60.000 EURO. Sedinţa de lici-
taţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. 
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. 
CPL, sc. A, parter, in ziua de 
08.09.2017 ora 12:00. Lichida-
torul invita toate persoanele care 
pretind un drept asupra bunului 
scos la vanzare sa anunte inainte 
de data stabilita de vanzare. 
Prezentul anunt constituie si 
notificare catre creditori, debitor 
si orice persoana fizica sau juri-
dica interesata in cauza. Caietul 
de sarcini si orice informatii se 
pot obţine la sediul lichidato-
rului sau la telefon 0743050727; 
0742307351, fax 0350414880.

l Penitenciarul Bistriţa, cu 
sediul în Bistriţa, str. Tărpiului, 
nr.22, organizează   licitaţie 
publică cu strigare pentru  închi-
rierea unui spaţiu comercial, în 
suprafaţă totală de  52metri 
pătraţi, cu destinaţia  de comerci-
alizare a bunurilor către persoa-
nele private de libertate. Licitaţia 
va avea loc în data de 21.09.2017, 
ora 11.00, iar depunerea docu-
mentelor de calificare va fi până 
la ora  10.30 la sediul unităţii. 
Preţul de pornire este de 10,37 
euro/metru pătrat. Caietul de 
sarcini, informaţiile privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţiei 
precum şi alte informaţii se pot 
obţine la sediul unităţii sau la 
telefon 0263.238.175 -int. 163, 
email pbistrita@anp.gov.ro .

l Agrozootehnica Vlădeni SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică la prețul 
de evaluare de 1.354.800 lei 
(fara TVA) proprietate imobi-
liara situată în com. Șirna, sat 
Tăr icen i ,  județ  Prahova , 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 54.999 mp şi 
constructiile edificate pe acesta 
- C3, C8, C9, C10, C11, C12, 
C13, C14, C15, C16, C17, C18, 
C19. Constructiile C1, C2, C4, 
C5, C6, C7 cu care societatea 
figurează în evidențele Primă-
riei Sirna si ale OCPI Prahova 
nu exista, acestea fiind demo-
late cu mult timp înaintea 
deschiderii procedurii insol-
venței, cumpărătorul urmând a 
se obliga sa efectueze întoc-
mirea actelor şi documentației 
pentru radierea acestora din 
evidențele Primariei şi OCPI 
Prahova. Licitaţia va avea loc în 
data de 25.08.2017, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 01.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc."

l International Leasing Asset 
Solutions SA (în faliment) 
(denumită în cele ce urmează 
„Vânzătorul” sau „Societatea“), 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Iaşi 
sub numărul J22/3104/2007, cod 
unic de înregistrare: 8018909, 
prin Lichidator judiciar KPMG 
Restructuring SPRL, societate 
profesională cu sediul în Bucu-
reşti, DN1, şos.Bucureşti-Plo-
ieşt i ,  nr.69-71,  număr de 
înregistrare în Registrul Societă-
ților Profesionale al UNPIR: 
0499, desemnat conform înche-
ierii nr.620 din data de 5 aprilie 
2016, pronunțată în dosar 
nr.7535/99/2010, aflat pe rolul 
Tribunalului Iaşi, facem public 
următorul anunţ -referitor la 
pasul de supraofertare pentru 
vânzare, prevăzută de art.118, 
alin.4 din Legea 85/2006. În 
conformitate cu hotărârea 
adunări i  credi tor i lor  d in 
24.11.2016, a fost aprobată 
vânzarea prin negociere directă, 
urmată de supraofertare, cu o 
procedură de licitație publică, 
închisă, ascendentă, cu strigare, 
pentru realizarea principiului 
maximizării averii debitoarei. 
Imobilele ce fac obiectul valorifi-
cării sunt următoarele: -Imobil, 
com.Săuceşti, jud.Bacău. Teren 
în suprafaţă de 411,31mp şi 
construcţie rezidenţială cu regim 
de înălţime P+1E, având Sc de 
64,51mp. Adresa proprietăţii 
este com.Săuceşti, sola 6, parcela 
3 9 1 / 2 .  P r e ţ  d e  v â n z a r e : 
108.317Lei (scutit de TVA). 
-Teren, com.Miroslava, jud. Iaşi. 
Teren arabil în suprafaţă de 
2.193mp, înscris în CF62033, 
având nr.cad.4986, fiind situat în 
extravilanul comunei Miroslava, 
într-o zonă agricolă tradiţională. 
Preţ de vânzare: 7.144Lei (scutit 
de TVA). -Teren, com.Miroslava, 
jud.Iaşi. Teren arabil în supra-
faţă de 3.207mp, înscris în 
CF62032, având nr. cad. 4985, 
fiind situat în extravilanul 
comunei Miroslava, într-o zonă 
agricolă tradiţională, în plan 
secund, în spatele zonei indus-

t r i a l e .  P r e ţ  d e  v â n z a r e : 
10.447Euro (scutit de TVA). 
Pentru cele tei active mai sus 
prezentate s-a încheiat în data 
de 18.08.2017, ulterior parcur-
gerii procedurii de negociere, 
Promisiune de vânzare pentru 
valorile mai sus menţionate. 
Potrivit regulamentului de 
vânzare se oferă terţilor, inclusiv 
ofertanţilor care au participat la 
prima etapă, posibilitatea de a 
oferi un preţ mai mare cu cel 
puţin 5% decât cel convenit prin 
negociere directă conform 
promis iuni i  b i laterale  de 
vânzare. Astfel că Pasul de 
supraofertare este după cum 
urmează: Descriere activ; Pas de 
supraofertare: -Imobil, com.
Săuceşti, jud.Bacău; 5.416Lei. 
-Teren, com.Miroslava, jud.Iaşi, 
în suprafaţă de 2.193mp; 357Lei. 
-Teren, com.Miroslava, jud.Iaşi, 
în suprafaţă de 3.207mp; 522Lei. 
Potenţialii cumpărători vor 
depune ofertele în termen de 30 
de zile de la data apariţiei în 
presă a prezentului anunţ, prin 
cerere adresată lichidatorului 
judiciar, cu respectarea celorlalte 
condiţii prevăzute în regula-
mentul de vânzare. Garanţia 
supraofertanţilor de încheiere a 
Contractului de vânzare, repre-
zentând 5% din prețul convenit 
prin negociere directă şi menţi-
onat în Promisiunea de vânzare 
cumpărare, în echivalent RON 
la cursul RON/EUR de la data 
constituirii garanţiei, se poate 
efectua prin scrisoare de 
garanție bancară sau se poate 
achita prin ordine de plată în 
contul de insolvență al Internati-
onal Leasing Asset Solutions SA 
- î n  f a l i m e n t : 
RO74MIRO0000138558320001, 
deschis la Procredit Bank SA 
Bucureşti, CUI: 8018909. Docu-
mentele prevăzute vor fi comu-
n i c a t e / d e p u s e  l a  s e d i u l 
lichidatorului judiciar KPMG 
Restructuring SPRL, în Bucu-
reşti, DN1, şos.Bucureşti-Plo-
ieşti, nr.69-71. Documentele 
depuse cu depăşirea datei de 
20.09.2017 nu sunt luate în 
considerare (data estimată 
conform calcul al termenului de 
30 de zile de la publicarea anun-
ţurilor). Asupra bunurilor 
imobile supuse vânzării sunt 
instituite sarcini. Conform 
dispozițiilor art.53 din Legea 
insolvenței nr.85/2006, Activele 
se vând libere de orice sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asigurătorii. Detaliile privind 
documentaţia necesară în 
vederea participării la supra-
ofertare şi modul de organizare 
a procesului de vânzare, precum 
şi descrierea bunurilor imobile 
supuse procedurii de valorificare 
vor fi solicitate lichidatorului 
judiciar. Pentru informaţii supli-
mentare despre activele scoase 
la vânzare conform Regulamen-
tului de vânzare disponibil la 
cerere persoanele de contact 
sunt: Alina Ilie şi Adrian Cristea 
-reprezentanţi Lichidator Judi-
ciar, telefon: 0372.377.800; fax: 
0372.377.700; e-mail: ailie@
kpmg.com/ acristea@kpmg.com. 
International Leasing Asset 
Solutions SA (în faliment), prin 
Lichidator judiciar KPMG 
Restructuring SPRL.
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l Consiliul Local al oraşului 
Techirghiol, cu sediul în locali-
tatea Techirghiol,  judeţul 
Constanţa, str.Dr.V.Climescu, 
nr.24, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 5811mp, 
situat în oraş Techirghiol, b-dul.
Eforiei nr.7, cu destinaţia de 
Centru de Excelenţă în Sănăta-
te-Cazare, Tratament, Spa. 
Elementele de preţ ale licitaţiei 
sunt următoarele: -garanţie de 
participare licitaţie -2% din 
valoarea totală a terenului, 
respectiv -11.041Euro fără TVA; 
-taxa participare l icitaţie 
-1000Euro; -preţ de pornire 
-95,00Euro/mp. -fără TVA; 
-pasul licitaţiei este de 10% din 
preţul de pornire. Înscrierea la 
licitaţie se poate face la sediul 
Consiliului Local Techirghiol, 
începând cu data publicării 
anunţului. Ofertele vor fi depuse 
într-un singur exemplar la sediul 
Consiliului Local Techirghiol, 
până la data de 11.09.2017, ora 
12.00. Licitaţia va avea loc la 
sediul Consiliului Local Techir-
ghiol, la data de 12.09.2017, ora 
10.00.  Relaţ i i  la  te lefon: 
0241.735.622. 

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate 
imobiliară Spațiu comercial 
(parter şi subsol) situat în str. 
General Petre Popovat nr.29-31, 
sector 6, Bucureşti, suprafață 
utilă parter 256,42mp, suprafață 
subsol 22,12mp +teren în cotă 
indiviză de 1/3 din suprafața 
totală de 779mp, conform măsu-
rătorilor cadastrale, aparținând 
SC Petroconstruct Carpați SRL. 
Prețul de pornire al licitației 
pentru proprietatea imobiliară 
este de 225.053,65 euro. Prețul 
Caietului de sarcini este de 9.000 
lei, exclusiv TVA. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 
18.09.2017, ora 15.00, iar dacă 
proprietatea imobiliară nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații au fost 
fixate în data de 25.09.2017, 
0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
13.11.2017 şi 20.11.2017, la 
acelaşi preț de pornire. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO95CECEB31701RON2243676 
deschis la CEC BANK SA 
Sucursala Alexandru Obregia, 
până la data şi ora stabilite 
pentru şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achizițio-
narea până la data şi ora stabilite 
pentru şedința de licitație a Caie-
tului de sarcini ce se achită  
p r i n  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor S.C. VEST 6 S.A.: În 
conformitate cu prevederile 
art.113 şi ale art.117 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi ale prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii, Admi-
nistratorul 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, înregis-
trată 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 
Înregistrare: RO 1590163, 
convoacă  Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor  
pentru data de 27.09.2017, 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 Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze 
acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
24.08.2017, stabilită ca dată de 
referinţă. În cazul în care nu se 
va întruni cvorumul necesar 
pentru ţinerea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor în prima convocare, se 
reconvoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, la 
data de 28.09.2017, 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. Uverturii Real 
Vest S.R.L. cu sediul social în 
Bucureşti, Calea Crângaşi nr. 
26-28, bl.48-49, parter, biroul 4, 
sector 6, înmatriculată sub nr. 
J 4 0 / 2 1 0 9 9 / 2 0 0 5 ;  C U I :  
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 ,  înmatr i cu la tă  sub  nr. 
J 4 0 / 2 1 0 9 9 / 2 0 0 5 ;  C U I :  
18217941, în urma contractului 
de cesiune de părţi sociale nr. 
5297 încheiat  în  data de 
17.08.2017, prin care:  -S.C. 
VEST 6 S.A. cesionează lui Coca 
Radu 13 părţi sociale în valoare 
nominală de 10 lei, în valoare 
totală de 130 lei, numerotate de 
la 21 la 33,  reprezentând 13% 
din capitalul social total al socie-
tăţii mai sus identificată,  parti-
ciparea la beneficii şi pierderi 
fiind de 13%, 
-S.C. VEST 6 S.A. cesionează lui 
Coca Lacramioara 14 parti 
sociale în valoare nominală de 
10 lei, în valoare totală de 140 
lei, numerotate de la 7 la 20,  
reprezentând 14% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată,  participarea la 
beneficii şi pierderi fiind de 14%, 
b) Aprobarea intrării în S.C. 
Uverturii Real Vest S.R.L. în 
calitate de asociat a domnului 
Coca Paul, cetăţean român, 
născut la data de 15.06.1975 în 
Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi,  domi-
ciliat în Bucureşti, şos. Cotroceni 
nr.25, sector 6, identificat cu CI 
seria RD nr. 788093, eliberată de 
SPCEP Sector 6, la data de 

1 9 . 0 7 . 2 0 1 2 ,  C N P 
1750615460019, prin cedarea 
din partea asociatului SC VEST 
6 SA a 5 părţi sociale în valoare 
nominală de 10 lei, în valoare 
totală de 50 lei, numerotate de la 
2 la 6,  reprezentând 5% din 
capitalul social total al societăţii 
mai sus identificată,  partici-
parea la beneficii şi pierderi fiind 
de 5%, din totalul de 33 părţi 
sociale pe care SC VEST 6 SA le 
deţine în calitate de asociat al 
societăţii, către Coca Paul  care 
devine astfel nou asociat, 
conform contractului de cesiune 
de părţi sociale nr. 5297 încheiat 
în data de 17.08.2017. c) Apro-
barea modificării şi actualizării 
Actului Constitutiv al S.C. 
Uverturii Real Vest S.R.L. în 
urma contractului de cesiune de 
cesiune de părţi sociale nr.5297 
încheiat în data de 17.08.2017 
între cedentul S.C. VEST 6 S.A. 
pe de o parte şi cesionarii Coca 
Radu, Coca Lacramioara şi 
Coca Paul  pe de altă parte.  
În acest sens se va modifică arti-
colul 7 –„Capitalul social. Parti-
ciparea asociaţilor” al Actului 
Constitutiv al societăţii care va 
avea urmptorul conţinut: Arti-
colul 7 –„Capitalul social. Parti-
ciparea 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 nominală de 10(zece)lei. 
Aportur i le  asoc iaţ i lor  la 
formarea capitalul social sunt 
următoarele: -S.C. VEST 6 S.A. 
subscrie si varsa 10 lei, reprezen-
tând 1% din capitalul social 
total, deţinând 1 parte socială a 
câte 10 lei, fiecare parte socială, 
numerotată cu 1; -Coca Radu 
subscrie şi varsă 790 lei, repre-
zentând 79% din capitalul social 
total, deţinând 79 părţi sociale a 
câte 10 lei, fiecare parte socială, 
numerotate de la 21 la 99; -Coca 
Lacramioara subscrie şi varsă 
150 lei, reprezentând 15% din 
capitalul social total, deţinând 
15 părţi sociale a câte 10 lei, 
fiecare parte socială, numerotate 
de la 7 la 20 şi cu 100; -Coca 
Paul subscrie şi varsă 50 lei, 
reprezentând 5% din capitalul 
social total, deţinând 5 părţi 
sociale a câte 10 lei, fiecare parte 
socială, numerotate de la 2 la 6; 
Majorarea şi reducerea capita-
lului social se vor putea face în 
condiţiile Legii nr.31/1990, repu-
blicată. --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 
suportarea pierderilor. Partici-
parea asociaţilor la beneficii este 
următoarea: -Asociatul SC 
VEST 6 SA 1%; -Asociatul Coca 
Radu 79%; -Asociatul Coca 
Lacramioara 15%; -Asociatul 
Coca Paul  5%. Suportarea pier-
derilor se va face în aceleaşi 
proporţii.  Obligaţiile sociale 
sunt garantate cu patrimoniul 
social; asociaţii sunt obligaţi la 
plata părţilor sociale  (efectu-
area aporturilor) şi răspund 
numai în limita aportului la 
capitalul social. Patrimoniul 
societăţii nu poate fi grevat de 

datorii sau obligaţii personale 
ale asociaţilor. --În acest sens se 
va modifica articolul  13 –
„Convocarea Adunării Generale 
a Asociaţilor” al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: Articolul 
13- Convocarea Adunării Gene-
rale a Asociaţilor: Adunarea 
Generală a Asociaţilor are loc o 
data pe an sau ori de câte ori 
este necesar, la convocarea 
administratorului. Convocările 
se transmit de către adminis-
trator, prin scrisoare recoman-
dată,  la adresele indicate de 
asociaţi în actul constitutiv sau 
la ultima adresă notificată socie-
tăţii, cu cel puţin 10(zece) zile 
calendaristice 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 
h o t ă r â r e  d e  c o m p e t e n ţ a 
adunării,  fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru 
convocarea ei. 
Un asociat sau un număr de 
asociaţi care reprezintă cel puţin 
jumatate plus unu (51%) din 
capitalul social total vor putea 
cere convocarea adunării gene-
rale aratând scopul acestei 
convocări. 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 sau 
asociaţii în drept (adica care 
reprezintă cel puţin jumatate 
plus unu (51%) din capitalul 
social total), vor putea proceda 
direct la convocarea Adunării 
Generale, cu indicarea ordinii de 
zi. 
Adunarea Generală a Asocia-
ţilor se întruneşte la sediul 
societăţii, dacă nu s-a hotărât în 
mod expres alt loc. -- În acest 
sens se va modifica articolul  14 
–„Adunare Generală. Cvorum” 
al Actului Constitutiv al socie-
tăţii care va avea următorul 
conţinut: Articolul 14– Adunare 
Generală. Cvorum. Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea 
generală. Fiecare parte socială 
dă  dreptu l  l a  un  vo t  în 
adunarea generală. Fiecare 
asociat dispune de un număr de 
voturi egal cu numarul de părţi 
sociale pe care le  deţine. 
Adunarea generală decide prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care deţin(e) cel putin jumătate 
plus unu (51%) din numărul 
total de părţi sociale, adică prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care reprezintă cel puţin jumă-
tate plus unu (51%) din capi-
tatul  social  total .  Pentru 
hotărârile având ca obiect 
modificarea actului constitutiv 
este necesar votul asociaţilor 
sau asociatului care deţin(e) cel 
puţin jumătate plus unu (51%) 
din numărul total de părţi 
sociale, adică prin votul asocia-
ţilor sau asociatului care repre-
zintă cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din capitatul social 
total. Dacă adunarea asociaţilor 
legal constituită 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 asoci-
aţii 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. d) Aprobarea 
împuternicirii d-ului Coca 
Radu în calitate de adminis-
trator unic al SC VEST 6 SA 
pentru a semna în numele acţi-
onarilor SC VEST 6 SA: Hotă-
rârea  Adunăr i i  Genera le 
Extraordinare a Acţionarilor 
SC VEST 6 SA, Hotărârea 
Adunării Generale a Asociaţilor 
SC Uverturii Real Vest SRL, 
noul Actul Constitutiv Actua-
lizat al SC Uverturii Real 
VEST SRL., precum şi toate 
actele necesare.  e) Aprobarea 
împuterniciri i  d-nei  Coca 
Lacramioara în calitate de acţi-
onar al SC VEST 6 SA pentru a 
reprezenta societatea în vederea 
îndeplinirii tuturor formalită-
ţilor de publicitate şi înregis-
trare a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, la Monitorul 
Oficial al României precum şi 
în faţa oricăror alte autorităţi 
publice, sens în care va semna 
oriunde este necesar în vederea 
ducerii la îndeplinire a Hotă-
rârii Adunării Generale Extra-
o r d i n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r 
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 Business  S.R.L. cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Crin-
gaşi nr.26-28, bl.48-49, parter, 
biroul nr. 12, sector 6, înmatri-
culată sub nr. J40/8203/2009; 
CUI: 25810959:  a) Aprobarea 
intrării în S.C. Vest Top Busi-
ness  S.R.L. în calitate de 
asociat a domnului Coca Paul, 
cetăţean român, născut la data 
de 15.06.1975 în Municipiul 
Iaşi, Jud. Iaşi,  domiciliat în 
Bucureşti, şos. Cotroceni nr.25, 
sector 6, identificat cu CI seria 
RD nr. 788093, eliberată de 
SPCEP Sector 6, la data de 
1 9 . 0 7 . 2 0 1 2 ,  C N P 
1750615460019, prin cedarea 
din partea asociatului Coca 
Radu a 5 părţi  sociale în 
valoare nominală de 10 lei, în 
valoare totala de 50 lei, nume-
rotate de la 17 la 21,  reprezen-
tând 5% din capitalul social 
total al societăţii mai sus identi-
ficată,  participarea la beneficii 
şi pierderi fiind de 5% din 
totalul de 84 părţi sociale pe 
care Coca Radu le deţine în 
calitate de asociat al societăţii, 
către Coca Paul care devine 
astfel nou asociat, conform 
contractului de cesiune de părţi 
sociale nr.5298 încheiat în data 
de 17.08.2017. b) Aprobarea 
modificării  şi  actualizării 
Actului Constitutiv al S.C. Vest 
Top Business  S.R.L. în urma 
contractului de cesiune de părţi 
sociale nr. 5298 încheiat în data 
de 17.08.2017 între cedentul 
Coca Radu pe de o parte şi cesi-
onarul Coca Paul  pe de altă 
parte.   -În acest sens se va 
modifica art .9 al  Actului 

Constitutiv 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 
nominală de 10 lei. Capitalul 
social este subscris şi vărsat 
integral în numerar şi repartizat 
pe asociaţi, astfel: -1. S.C. 
VEST 6 S.A., detine 1 parte 
socială, numerotată cu 1, cu o 
valoare nominală de 10 lei şi o 
valoare totală de 10 lei, repre-
zentând 1% din capitalul social; 
-2. Coca Lacramioara, deţine 15 
parti sociale, numerotate de la 2 
la 16, cu o valoare nominală de 
10 lei şi o valoare totală de 150  
lei, reprezentând 15% din capi-
talul social; -3. Coca Radu, 
detine 79 părţi sociale, numero-
tate de la 22 la 100, cu o valoare 
nominală de 10 lei şi o valoare 
totală de  790 lei, reprezentând 
79% din capitalul social; -4. 
Coca Paul  deţine 5 părţi 
sociale, numerotate de la 17 la 
21, cu o  valoare nominală de 10 
lei şi o valoare totală de 50 lei,  
reprezentând 5% din capitalul 
social, Cota de participare a 
asociaţilor la beneficii şi pier-
deri este următoarea: -S.C. 
VEST 6 S.A.– 1%; -Coca Lacra-
mioara – 15%; -Coca Radu– 
7 9 % ;  - C o c a  P a u l  - 5 % . 
Majorarea sau reducerea capi-
talului social se va face potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 
În cazul în care capitalul social 
va fi majorat cu bunuri repre-
zentând aport în natură la 
capital, bunurile 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 urmă-
t o r u l  c o n ţ i n u t : „ A r t . 1 2 
-Adunarea Generală a Asocia-
ţilor este organul suprem de 
conducere, care hotărăşte cu 
privire la strategia societăţii, 
atât în planul general al conţi-
nutului activităţii, cât şi în cel 
al gestiunii economico- finan-
ciare. Adunarea Generală are 
următoare le  a tr ibuţ i i :  a )  
aprobă bilanţul contabil şi situ-
aţia conturilor pe profit şi pier-
deri; b) aprobă programul de 
activitate al societăţii precum şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli; 
c) hotărăşte defalcarea profi-
tului şi repartizarea lui asocia-
ţilor după constituirea fondului 
de rezervă şi plata impozitelor 
stabilite de lege; d) hotărăşte 
modificarea capitalului 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 adminis-
tratorii societăţii; g) aprobă 
contractarea 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 dizolvarea şi 
lichidarea societăţii; k) decide 
asupra altor probleme privind 
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realizarea obiectului de activi-
tate şi rentabilitate a societăţii. 
Adunarea Generală a Asocia-
ţilor are loc o dată pe an sau ori 
de câte ori este necesar, la 
convocarea administratorului. 
Convocările se transmit de 
către administrator, prin scri-
soare recomandată,  la adresele 
indicate de asociaţi în actul 
constitutiv sau la ultima adresă 
notificată societăţii, cu cel puţin 
10(zece) zile calendaristice 
înainte de data fixată, precizân-
du-se data, locul şi ordinea de zi 
a adunării.  Asociaţii reprezen-
tând întreg capitalul social vor 
putea să ţină o adunare gene-
rală şi să ia orice hotărâre de 
competenţa adunării,  fără 
respectarea formalităţi lor 
cerute pentru convocarea ei.  
Un asociat sau un număr de 
asociaţi care reprezintă cel 
puţin jumatate plus unu (51%) 
din capitalul social total vor 
putea cere convocarea adunării 
generale arătând scopul acestei 
convocări.  Dacă administra-
torul nu îşi îndeplineşte obli-
gaţia de a convoca Adunarea 
Generală în termen de 3(trei) 
z i l e  ca lendar i s t i ce  de  la 
primirea cererii prevăzute la 
alineatul precedent asociatul 
sau asociaţii în drept (adica 
care reprezintă cel puţin jumă-
tate plus unu (51%) din capi-
talul social total), vor putea 
proceda direct la convocarea 
Adunării Generale, cu indi-
carea ordinii de zi. Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea 
generală.  Fiecare parte socială 
da  dreptu l  l a  un  vo t  în 
adunarea generală. Fiecare 
asociat dispune de un numar de 
voturi egal cu numarul de parti 
sociale pe care le  detine. 
Adunarea generală decide prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care deţin(e) cel puţin jumătate 
plus unu (51%) din numarul 
total de părţi sociale, adică prin 
votul asociaţilor sau asociatului 
care reprezintaă cel puţin jumă-
tate plus unu (51%) din capi-
tatul social total.
Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea actului 
constitutiv este necesar votul 
asociaţilor sau asociatului care 
deţin(e) cel puţin jumătate plus 
unu (51%) din numarul 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 constituită 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 numarul 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 asoci-
aţii care nu au luat parte la 
Adunare sau care au votat 
contra şi care au cerut să se inse-
reze aceasta în pocesul verbal al 
şedinţei.`` c) 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 Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor 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.  
d) Aprobarea împuternicirii 
d-nei Coca Lacramioara în cali-
tate de acţionar al SC VEST 6 
SA pentru a reprezenta socie-
tatea în vederea îndeplinirii 
tuturor formalităţilor de publici-
tate şi înregistrare a Hotărârii 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, la 
Monitorul Oficial al României 
precum şi în faţa 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 retragerii din 
societate a asociatului  Graur 
Gheorghita, prin cesionarea 
totală a celor 15 părţi sociale în 
valoare nominală de 10 lei, în 
valoare totală de 150 lei, nume-
rotate de la 71 la 85,  reprezen-
tând 15 % din capitalul social 
total, participarea la beneficii şi 
pierderi fiind de 15%, deţinute 
în cadrul S.C. Vest Deluxe Grup 
S.R.L. cu sediul social în Bucu-
reşti, Calea Cringaşi nr.26-28, 
bl.48-49, parter, biroul nr.10, 
sector 6,  înmatriculată sub nr. 
J40/15855/2008; CUI: 24477156, 
către SC VEST 6 SA, Coca Paul 
şi Coca Radu, conform contrac-
tului de cesiune de parti sociale 
nr.5299  incheiat in data de 
17.08.2017 între cedentul Graur 
Gheorghita pe de o parte şi cesi-
onarii SC VEST 6 SA, Coca 
Paul şi Coca Radu SC VEST 6 
SA, pe de altă parte, astfel: b) 
Aprobarea intrării SC VEST 6 
SA în calitate de asociat în S.C. 
Vest Deluxe Grup S.R.L., prin 
cedarea din partea asociatului 
Graur Gheorghita a 1 parte 
socială în valoare nominală de 
10 lei, în valoare totală de 10 lei, 
numerotată cu 85,  reprezentând 
1% din capitalul social total al 
societăţii mai sus identificată, 
participarea la beneficii şi pier-
deri fiind de 1%, din totalul de 
15 părţi sociale pe care Graur 
Gheorghita le deţine în calitate 
de asociat al societăţii, către SC 
VEST 6 SA care devine astfel 
nou asociat, conform contrac-
tului de cesiune de părţi sociale 
nr.5299  încheiat în data de 
17.08.2017. c) Aprobarea intrării 
în S.C. Vest Deluxe Grup S.R.L. 
în calitate de asociat a domnului 
Coca Paul cetăţean român, 
nascut la data de 15.06.1975 în 
Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi,  domi-
ciliat în Bucureşti, şos. Cotroceni 
nr.25, sector 6, identificat cu CI 
seria RD nr. 788093, eliberată de 
SPCEP Sector 6 , la data de 
19.07.2012, CNP 1750615460019 
prin cedarea din partea asocia-
tului Graur Gheorghita a 5 părţi 
sociale în valoare nominală de 
10 lei, în valoare totală de 50 lei, 
numerotate de la 80 la 84,  
reprezentând 5% din capitalul 
social total al societăţii mai sus 
identificată,  participarea la 
beneficii şi pierderi fiind de 5%, 
din totalul de 15 părţi sociale pe 

care Graur Gheorghita le deţine 
în calitate de asociat al societăţii, 
catre Coca Paul  care devine 
astfel nou asociat, conform 
contractului de cesiune de părţi 
sociale nr. 5299  încheiat în data 
de 17.08.2017; d) Aprobarea 
cesiunii de părţi sociale interve-
nite între asociaţii S.C. Vest 
Deluxe Grup S.R.L., în urma 
contractului de cesiune de părţi 
sociale nr.5299  încheiat în data 
de 17.08.2017 prin care Graur 
Gheorghita cesionează lui Coca 
Radu 9 parti sociale in valoare 
nominala de 10 lei, în valoare 
totală de 90 lei, numerotate de la 
71 la 79,  reprezentând 9% din 
capitalul social total al societăţii 
mai sus identificată,  partici-
parea la beneficii şi pierderi fiind 
de 9%; e) Aprobarea modificării 
şi actualizării Actului Consti-
tutiv al S.C. Vest Deluxe Grup 
S.R.L. în urma contractului de 
cesiune de cesiune de părţi 
sociale nr.5299 încheiat în data 
de 17.08.2017 între cedentul 
Graur Gheorghita pe de o parte 
şi cesionarii Coca Radu, Coca 
Paul şi SC VEST 6 SA  pe de 
altă parte. -În acest sens se va 
modifică art.9 al Actului Consti-
tutiv al societăţii care va avea 
următorul conţinut: ``Art.9 
-Capitalul social al S.C. Vest 
Deluxe Grup S.R.L. este în 
valoare de 1000 lei, divizat în 
100 părţi sociale, cu o valoare 
nominală de 10 lei. Capitalul 
social este subscris şi vărsat inte-
gral în numerar şi repartizat pe 
asociaţi, astfel: -1. Coca Radu, 
detine 79 părţi sociale, numero-
tate de la 1 la 79, cu o valoare 
nominală de 10 lei şi o valoare 
totală de  790 lei, reprezentând 
79% din capitalul social; -2. 
Coca Lacramioara, deţine 15 
părţi sociale, numerotate de la 
86 la 100, cu o valoare nominală 
de 10 lei şi o valoare totală de 
150  lei, reprezentând 15% din 
capitalul social; -3.Coca Paul  
detine 5 parti sociale, numero-
tate de la 80 la 84, cu o  valoare 
nominală de 10 lei şi o valoare 
totală de 50 lei,  reprezentand 
5% din capitalul social, -4.S.C. 
VEST 6 S.A., detine 1 parte 
socială, numerotată cu 85, cu o 
valoare nominală de 10 lei şi o 
valoare totală de 10 lei, repre-
zentând 1% din capitalul social; 
Cota de participare a asociaţilor 
la beneficii şi pierderi este urmă-
toarea: -Coca Radu– 79%; -Coca 
Lacramioara– 15%; -Coca Paul 
-5%; -S.C. VEST 6 S.A.– 1%; 
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 reprezen-
tând aport în natură la capital, 
bunurile respective devin propri-
etatea societăţii. Bunurile consti-
tuite ca aport în natură la 
capitalul social nu sunt purtă-
toare 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 conţi-
nutului activităţii, cât şi în cel 
al gestiunii economico- finan-

ciare. Adunarea Generală are 
următoare le  a tr ibuţ i i :  a )  
aprobă bilanţul contabil şi situ-
aţia conturilor pe profit şi pier-
deri; b) aprobă programul de 
activitate al societăţii precum şi 
bugetul de venituri şi cheltuieli; 
c) hotărăşte defalcarea profi-
tului şi repartizarea lui asocia-
ţilor după constituirea fondului 
de rezervă şi plata impozitelor 
stabilite de lege; d) hotărăşte 
modificarea capitalului 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 adminis-
tratorii societăţii; g) aprobă 
contractarea 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 dizolvarea şi 
lichidarea societăţii; k) decide 
asupra altor probleme privind 
realizarea obiectului de activi-
tate şi rentabilitate a societăţii. 
Adunarea Generală a Asocia-
ţilor are loc o dată pe an sau ori 
de câte ori este necesar, la 
convocarea administratorului. 
Convocările se transmit de 
catre administrator, prin scri-
soare recomandată, la adresele 
indicate de asociaţi în actul 
constitutiv sau la ultima adresă 
notificată societăţii, cu cel puţin 
10 (zece) zile calendaristice 
înainte de data fixată, precizân-
du-se data, locul şi ordinea de zi 
a adunării. Asociaţii reprezen-
tând întreg capitalul social vor 
putea să ţină o adunare gene-
rală şi să ia orice hotărâre de 
competenţa adunării,  fără 
respectarea formalităţi lor 
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 
generale aratând scopul acestei 
convocări. Dacă administra-
torul nu îşi îndeplineşte obli-
gaţia de a convoca Adunarea 
Generală în termen de 3 (trei) 
z i l e  ca lendar i s t i ce  de  la 
primirea cererii prevăzute la 
alineatul precedent asociatul 
sau asociaţii în drept (adică 
care reprezintă cel puţin jumă-
tate plus unu (51%) din capi-
talul social total), vor putea 
proceda direct la convocarea 
Adunării Generale, cu indi-
carea ordinii de zi. Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea 
generală. Fiecare parte socială 
dă  dreptu l  l a  un  vo t  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 putin jumă-
tate plus unu (51%) din capi-
tatul  social  total .  Pentru 
hotărârile având ca obiect 
modificarea actului constitutiv 
este necesar votul asociaţilor 
sau asociatului care detin(e) cel 

puţin jumătate plus unu (51%) 
din numărul total de părti 
sociale, adică prin votul asocia-
ţilor sau asociatului care repre-
zintă cel putin jumătate plus 
unu (51%) din capitatul social 
total. Dacă adunarea asociaţilor 
legal constituită 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 adunarii 
generale sunt obligatorii şi 
pentru asociaţii absenţi sau 
reprezentaţi sau care au votat 
contra; aceste hotărari pot fi 
atacate în justiţie de către asoci-
aţii 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.`` f) Apro-
barea împuternicirii d-ului 
Coca Radu în calitate de admi-
nistrator unic al SC VEST 6 SA 
pentru a semna în numele acti-
onarilor SC VEST 6 SA: Hotă-
rarea  Adunăr i i  Genera le 
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 necesare. 
g) Aprobarea împuternicirii 
d-nei Coca Lăcrămioara în cali-
tate de actionar al SC VEST 6 
SA pentru a reprezenta socie-
tatea în vederea îndeplinirii 
tuturor formalităţilor de publi-
citate şi înregistrare a Hotărarii 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe 
lângă Tribunalul Bucuresti, la 
Monitorul Oficial al Romaniei 
precum şi în faţa oricaror 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 si va ridica 
acte, va achita taxele legale.  
Acţionarii pot participa la 
sedinta Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, 
personal sau prin reprezentant– 
în baza unei procuri speciale, 
conform Actului Constitutiv al 
societaţii.  Formularele de 
procuri speciale de reprezentare 
vor fi disponibile la sediul social 
al societaţii, începând cu data 
de 24.08.2017 în fiecare zi lucră-
toare a săptămânii, 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 
26.09.2017, ora 9:00. 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la punc-
tele de pe ordinea de zi vor 
putea fi consultate de catre acţi-
onari la sediul social al societăţii 
începand cu data de 24.08.2017. 

PIERDERI
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei  SC Alty Bety 
SRL  cu sediul in Municipiul 
Slatina, Str. Draganesti Bl. 2, Sc. 
A ,  A p . 7 ,  J u d e t u l  O l t , 
J28/337/2009, CUI 25565159, 

declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei  SC Kristal Tour 
Agency SRL cu sediul in Muni-
cipiul Slatina, B-dul Nicolae 
Titulescu Bl. 37, Sc. A, Et. P, 
Judetul Olt, J28/258/2009, CUI 
25393703, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei  SC Comodore 
Invest Oil SRL  cu sediul in 
Municipiul Slatina, Str. Elena 
Doamna Nr. 8, Bl. 8, Sc. A, Ap. 
9, Judetul Olt, J28/501/2009, 
CUI 25920749, declara certifi-
catul  de inmatriculare s i 
statutul/anexele pierdute/nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei SC Bebeto Invest 
SRL cu sediul in Oras Potcoava, 
Sat Potcoava, Judetul Olt, 
J28/799/2007, CUI 22514509, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a  d e b i t o a r e i   S C  G e o b i s 
Construct 2000 SRL cu sediul in 
Oras Scornicesti, Sat Piscani, 
Judetul Olt, J28/292/2009, CUI 
25457580, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, 
in calitate de lichidator judiciar 
a debitoarei SC Gold Expres Oil 
SRL cu sediul in Com. Vergu-
leasa Sat Poganu, Judetul Olt, 
J28/437/2009, CUI 25789679, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala locuinta, pe numele Casca-
rade Ilie. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
locuita, pe numele Dinu Vasile. 
O declar nula.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala apartament, pe numele 
Coman Nicolae si  Coman 
Eugenia. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, str. 
Ciocarlie nr. 28, sector 2, pe 
numele Stoiciu Marian si Stoiciu 
Teodora. Declar nula.

l Pierdut Atestat transport 
marfă seria 0086362001 eliberat 
de ARR Dolj pe numele Firu 
Marian. Se declară nul.

l  M a n  C o n s t r u c t  S R L , 
CUI:3317136, J40/26362/1992, 
sediu: Bucuresti, sect.2, B-dul 
Ferdinand I, nr.90, corp C4, 
birou 3 declara pierdut si nul 
Certifiacat de Inregistrare.

l Pierdut buletin identitate 
eliberat de S.P.C.E.P. Sector 5, 
p e r m i s  c o n d u c e r e  a u t o 
S.R.P.C.I.V., card sănătate 
C.N.A.S.,  pe numele Ioan 
Alexandru Emilian.

ANUNȚURI


