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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la
Penitenciarul Tulcea, caut loc de
muncă pe raza jud.Tulcea și împrejurimi, având calificare și experiență în următoarele domenii:
alimentație publică și turism,
construcții, pază, constultanță IT.
Disponibilitate pe timpul nopții.
Relații 0738.344.949, oferte pe
mail: oantadoru2000@gmail.com
sau la Penitenciarul Tulcea.

OFERTE SERVICIU

ANGAJEAZĂ
- Ajutor Bucătar x 6
- Bucătar x 6
- Îngrijitor spaţii hoteliere x 6
- Cameristă hotel x 6
- Ospătar x 6
- Ajutor Ospătar x 6
- Lucrător room service x 6
- Spălător vase x 6
- Lucrător bucătărie x 6
- Barman x 6
- Electrician x 6
Oferim salariu motivant, transport,
masă, card de sănătate privat.
Tel. 0725972231

l SC Tunari Salubrizare SRL
-Ilfov organizează în data de
0 7 . 0 3 . 2018 con curs pentru
ocuparea postului de Contabil şef.
Detalii la 0786.305.431.
l Primăria Comunei Slobozia
Mândra, județul Teleorman organizează concurs în vederea
ocupării funcței publice de
execuție de inspector, grad profesional asistent – operator rol, din
cadrul compartimentului contabilitate, financiar-buget. Concursul va
avea loc în data de 03.04.2018, ora
10.00 (proba scrisă), la sediul
Primăriei comunei Slobozia
Mândra, data interviului fiind
05.04.2018. Condiții de participare:
Condițiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind statutul
funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare; Studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalent în domeniul contabilitate; Vechime – 1 an
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice. Dosarele de concurs se depun la sediul
Primăriei comunei Slobozia
Mândra, județul Teleorman până
pe data de 21.03.2018 si vor
conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49, alin.
(1) din HGR.nr.611/2008, modificată și completată. Detalii privind
condițiile specifice și bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială www.slobozia-mandra.ro . Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Slobozia

Mândra, la numărul de telefon
0247.359.046, e-mail primariasloboziamandratr@gmail.com,
persoană de contact , secretar –
Andrei Daniela.
l Institutul National de Cercetare
-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomiştilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs 1
post de cercetător ştiintific, cu
următoarele cerinţe: -Studii superioare de lungă durată abvsolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
ori studii echivalente (studii
universitare de licenţă şi studii
universitare de masterat conform
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare) în
domeniul FIZICA; -Diploma de
doctor/teză de doctorat susţinută
public; -Vechime minimă în activitatea de cercetare în specialitate
sau în învăţămantul superior -2
ani sau vechime minimă în alte
activităţi -4 ani; -Cunoştinţe despre
caracterizarea straturilor subţiri
optice prin metode spectrofotometrice şi nanoindentare, modelarea
configuraţiilor optice multistrat
(software OPTILAYER), modelarea de sisteme optice şi electromagnetice (software ZEMAX şi
LORENTZ 3EM), depunerea de
straturi subţiri prin pulverizare
magnetron; -Cunoaşterea limbii
engleze (vorbit, scris); -Abilităţi de
comunicare şi lucru în echipă.
Locul desfăşurarii concursului: la
sediul INOE 2000 din str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraşul Măgurele,
Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs se
face în termen de 30 zile de la data
publicării anunţului în ziar.
Dosarul de concurs se depune la
Secretariatul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, nr. 409, Oraşul Magurele, Jud. Ilfov. Relatii la telefon:
021/ 457.45.22;
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
23.03.2018 orele 10.00 proba scrisă
și în data de 29.03.2018 interviul
pentru ocuparea unei funcţii
CONTRACTUALE de conducere:
-Director, la Directia edilitare din
cadrul Apratului de specialitate al
pimarului Municipiului Dorohoi.
Principalele cerinţe obligatorii de
participare la concurs; - Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă. - Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani; -specialitatea studiilor: inginerie și
management. Dosarele de înscriere
se pot depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10 de
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la telefon
0231/610133, interior 113.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane organizează la sediul său

din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie,
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de
execuție vacant de: -Referent de
specialitate (COR: 241104) -studii
superioare, gradul I, vechimea în
muncă și specialitate necesară:
-minim 7 ani, normă întreagă, în
cadrul Compartimentului Buget,
Financiar, Contabilitate (1 post).
Concursul va avea loc în data de
23.03.2018, ora 9:00 -proba scrisă și
în data de 29.03.2018, ora 9:00
-interviul. Dosarele de participare
la concurs vor fi depuse până la
data de 15.03.2018, ora 14:00 la
sediul instituției, biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Popescu Adriana Cristina, tel/fax.
0254/216750/212200, int. 2023.
l Primăria Municipiului Oneşti,
judeţul Bacău organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a 2
(două) posturi vacante aferente
următoarelor funcţii publice de
execuţie: inspector, clasa I, grad
profesional superior (1 post) şi
consilier, clasa I, grad profesional
superior (1 post) la Serviciul Accesare Fonduri şi Implementare
Proiecte -Direcţia Dezvoltare
Locală din cadrul Aparatului de
specialitate a Primarului Municipiului Oneşti. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei
Municipiului Oneşti, str. Oituz, nr.
17, judeţul Bacău, în data de 03
aprilie 2018, ora 10:00, proba scrisă
şi în termenul prevăzut de lege,
interviul. Condiţii generale de
participare sunt cele prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
specifice de participare la
concursul de recrutare aferente
funcţiilor publice de execuţie sunt
cele prevăzute de fişa post:
-Inspector superior: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: ştiinţe sociale, ramurile de ştiinţă: ştiinţe economice
sau ştiinţe administrative;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice, aşa cum prevede legea:
minim 9 ani. -Consilier superior:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţe
inginereşti, ramurile de ştiinţă:
inginerie civilă sau inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice, aşa cum prevede legea:
minim 9 ani. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de
20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a III-a la Serviciul resurse
umane, relaţii cu publicul din

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
cadrul Primăriei Municipiului
Oneşti, în perioada 01 martie 2018
-20 martie 2018, ora 16:00 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din HGR 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia şi relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
-Serviciul Resurse umane, relaţii
cu publicul -et. 5, cam. 503, nr.
telefon 0234.324243/ 216, persoane
de contact: consilier superior
Dochiţescu Manuela/ consilier
asistent Scripcaru Gabriela sau pe
site-ul instituţiei www.onesti.ro.
l Primăria Comunei Găgești,
județul Vaslui, cu sediul în localitatea Găgești, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant: -asistent medical comunitar din cadrul
Compartimentului Asistență
Medicală Comunitară: 1 post
vacant, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 26 martie 2018, ora 10.00;
-Proba interviu: data și ora susținerii interviului se afișează o dată
cu rezultatele la proba scrisă.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii de
specialitate: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă sau studii postliceale prin
echivalare conform HG
nr.797/1997, privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994,
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; -certificat de
membru OAMGMAMR și aviz
pentru exercitarea profesiei,
valabil; -asigurare pentru
malpraxis, vizată la zi; -vechime
minimum 1 an ca asistent medical
în specialitatea medicină generală
sau pediatrie. Condiţii generale: a)
cetăţenia română, cetățenia altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; b)cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c)vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d)capacitate deplină de exerciţiu; e)stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe bază
adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f)îndeplinirea
condiţiilor de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; h)nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situa-
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ţiei în care a intervenit reabilitarea.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Găgești,
județul Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Găgești, județul Vaslui. Persoană
de contact: Tăbăcaru Gabriela,
telefon: 0235.429.788, fax:
0235.429.788, e-mail: primariagagesti@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Știuca, cu
sediul în localitatea Știuca,
numărul 105, judeţul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-administrator financiar: 0,5
normă, perioadă nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 23.03.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 23.03.2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare de
lungă sau scurtă durată în domeniul economic; -vechime: 3 ani în
specialitate; -competențe IT:
operare PC (MS Office, operare
baze de date, navigare internet,
programe de contabilitate,
EDUSAL, SIIIR, ForExeBug).
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Școlii Gimnaziale Știuca. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Știuca, telefon:
0726.693.832, fax: 0256.338.800,
e-mail: scoala_stiuca@yahoo.co.
uk.
l Primăria Oraşului Panciu, cu
sediul în localitatea Panciu, judeţul
Vrancea, strada Titu Maiorescu,
nr.15, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant,
aprobat prin HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: post vacant
contractual: muncitor necalificat,
treapta profesională I. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-concurs organizat exclusiv pentru
persoane cu handicap; -nivelul
studiilor: studii generale absolvite
cu diplomă; -nu necesită vechime
în muncă. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba
practică -probă unică: 23 martie
2018, ora 10.00, la sediul instituţiei.
Data-limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei. Date contact: tel.0237.275.811,
e-mail: drambamihaela@gmail.
com.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică,
icoane vechi, manuscrise, auto-

II

anunțuri

grafe, statuete, porțelan, diverse
obiecte vechi, vederi vechi românești. Deplasare la domiciliu.
0751.221.166

CITAȚII
l Se citeaza prata Elias Elisabeta
(nascuta Lusting) din Pecica, jud.
Arad la Judecatoria Arad pt.
29.03.2018, ora 8.30, sala 147, in
dos.nr. 482/55/2018 pentru radiere
uzufruct viager inscris in CF nr.
307685 Pecica.
l Albert Paul Andrei, lichidator
numit în acţiunea de lichidare a SC
Bessenyei Construct SRL Zalăudosar 1044/84/2017 privind atragerea
răspunderii
administratorului- anunţă pe
administratorul statutar numitulBessenyei Robert Jozsef, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Aleea Liszt Ferenc, nr.1, et.3, ap.12,
Localitatea 2440 Szazhlombatta,
Ungaria, că este citat la dezbaterea
din data de 26 martie 2018 la
Tribunalul Sălaj.
l Grecu Elena, este citată, în dosar
nr. 1327/223/2017, la Judecătoria
Drăgășani la data de 06.03.2018,
în proces cu Grecu Dumitru Iulian
- divorț.
l Iordache Anica citeaza pe
Iordache Marian cu ultimul domiciliu in com.Bogdanita, sat Cepesti,
jud.Vaslui, in dosarul 931/189/2017,
la data de 14 martie 2018, ora
08.30 la Judecatoria Barlad, obiect
succesiune.
l Domnul Vladuț Adrian este
citat în data de 05.03.2018, ora 9.00
la Judecătoria Brașov, în dosarul
civil nr. 22476/197/2016, pentru
succesiune cu Locher Anelise.
l Numiții Kremine Maria, Nenestean Iuana și Nenestean Ierina,
toți cu domiciliul necunoscut, sunt
citați la Judecătoria Dragomirești,
jud.Maramureș, în dosar
nr.532/224/2017, având ca obiect
constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune și întabulare
în CF, în calitate de pârâți, cu
termen de judecată pe data de
17.04.2018.

DIVERSE
l Wild Ecaterina anunta pe Bauer
Anton consemnarea in 26.02.2018,
a sumei de 4.014,35 lei recipisa se
va depune la BEJ Godea
Alexandru in dos. 16/2018.
l RE-SCARPATIM, cu sediul
social în Timisoara, str Johann
Heinrich Pestalozii, nr. 20, Hala
Productie, CAD C3, jud. Timis
CUI RO38562006, Nr. ORC Timiş
J35/4581/2017 anunţă intenţia de
solicitare a autorizaţiei de mediu
pentru activităţile desfăşurate la
sediul social conform cod CAEN
rev. 2: 1520 - Fabricarea încălţămintei.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 22.02.2018
pronunţată de Tribunalul Prahova
în dosarul 709/105/2018, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolventei Pacnet Concept Solutions SRL, Ploiesti, str. Cameliei
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nr.23,bl.117,sc. E, et.2,ap.91, jud.
Prahova, CUI 32970430,
J29/438/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
10.04.2018. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
30.04.2018. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este
25.05.2018. Prima adunare a creditorilor la data de 04.05.2018.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC Gardian Grup
CDSG SRL, CIF: 27394217,
J25/270/2010, dosar nr. 1586/101
anul 2014 - Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor
suplimentare de creanţă la
21.03.2018; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
18.04.2018; Termen pentru depunerea eventualelor contestații la
creantele nascute in timpul procedurii la data 30.04.2018 şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 16.05.2018.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Subsemnatul Voicu Danut, cu
domiciliul in orasul Gaesti, Str.13
Decembrie, nr.72, judet Dambovita, in calitate de proprietar al
terenului in suprafata de
60.675mp, situat in tarla 4, parcela
106/2,(fosta S.C. Rovadis S.A.),
conform actului de vanzare-cumparare nr.1822/28.06.2011, pune in
vedere tuturor proprietarilor care
detin constructiile cu caracter
industrial de tip hala si fundatii
+elemente de structura, ce se afla
in imediata vecinatate a sediului
primariei Crangurile, sat Badulesti, judet Dambovita, identificat
cu nr.Cadastral 70108, UAT Crangurile, sa demareze urgent consolidarea/ demolarea acestora,
deoarece prezinta un risc iminent
de prabusire. Relatii la Primaria
Crangurile.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Compania Municipală Iluminat
Public București SA, cu sediul în
București, Sector 1, Str.Aristide
Demetriade, nr.2, Etaj 3, organizează achiziții pentru următoarele
produse: 1.Furnizare 1 buc. Autospecială cu remorcă transport cablu
electric. 2.Furnizare 1 buc. Camion
cu autoîncărcător. 3.Furnizare 1
buc. Buldoexcavator cu dotare
suplimentară picon. Documentele
necesare întocmirii ofertelor se
regăsesc pe situl companiei
„cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al
AEROQ S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Feleacu, nr. 14 B, sector 1,
înmatriculata la Oficiul Registrul
Comerţului sub nr. J40/2904/1991,
având Codul de Înregistrare
Fiscală RO 2785546, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi
ale Actului Constitutiv convoacă
pentru data de 02.04.3018,
Adunarea Generală a Acţionarilor
Ordinară la ora 12:00 la sediul
societăţii.
La această Adunare Generală a

Acţionarilor, sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă
30.03.2018, stabilită ca dată de
referinţă. I. Adunarea Generală a
Acţionarilor Ordinară va avea
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Situaţiilor financiare ale
societăţii pentru anul financiar
2017, în baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului cenzorilor; 2. Aprobarea
repartizării profitului net pe anul
2017, fixarea dividendului pe
acţiune şi repartizarea dividendelor; 3. Aprobarea descărcării de
gestiune a Consiliului de Administraţie pe anul financiar 2017, în
baza rapoartelor prezentate; 4.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018. 5.
Diverse. În cazul neîndeplinirii
cvorumului statutar pentru validarea deliberarilor, Adunarea
Generală se reprogrameaza pentru
03.04.2018 ora 10.00, în acelaşi loc
şi cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocator: În conformitate cu
prevederile art. 111 și art. 117,
raportat la dispoziţiile art. 119 alin.
(1) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completarile
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentelor emise de CNVM în
aplicarea Legii nr. 297/2004, modificată prin Legea nr. 24/2017
privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă şi
ale Regulamentelor emise de
CNVM în aplicarea Legii nr.
297/2004, ale Actului constitutiv al
societăţii, Consiliul de Administraţie al S.C. Institutul de Cercetări
în Transporturi- INCERTRANS
S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/17093/29.06.1993, având Cod
Unic de Înregistrare: RO4282451,
convoacă la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
pentru data de 11.04.2018, ora
11:00, cu următoarea: Ordine de
Zi: 1) Aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al SC Institutul de Cercetări în Transporturi
INCERTRANS SA pentru anul
financiar 2018. 2) Aprobarea
indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al SC Institutul de Cercetări în Transporturi
INCERTRANS SA, executivi şi
neexecutivi. 3) Aprobarea mandatării Preşedintelui CA /Director
General să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de
lege pentru aducerea la îndeplinire
a Hotărârilor AGOA, să depună şi
să preia acte şi să semneze în acest
scop în numele Societăţii în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF,
BVB, Depozitarul Central, precum
şi alte entităţi publice sau private.
Mandatarul sus menţionat va
putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus, oricărei
persoane, după cum consideră
necesar. 4) Aprobarea datei de
27.04.2018 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în
conformitate cu dispoziţiile art. 86
alin. 1 din Legea nr. 24/2017
privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă

(art.238 alin.1 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital,
cu modificările şi completările
ulterioare); 5) Aprobarea datei de
26.04.2018 ca ex-data, respectiv
data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se
tranzacţionează fără drepturile
care derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art.2 lit. F)
din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Întrucât nu sunt aplicabile
şedinţei AGOA din 11/12.04.2018,
acționarii nu vor decide asupra
datei participării garantate, astfel
cum este definită de Articolul 2
litera f indice 1) din Regulamentul
nr. 6/2009, și asupra Datei Plății,
astfel cum este definită de Articolul
2 litera g) din Regulamentul nr.
6/2009. La Adunarea Generală a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 23.03.2018,
stabilită ca dată de referinţă
conform dispozițiilor art.123 alin.2
din Legea nr.31/1990 republicată,
cu modificările și completările
ulterioare, coroborat cu disp.
Art.10 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificările și
completările ulterioare. În cazul în
care Adunarea Generală nu se va
putea ţine la data anunţată, din
cauza neîndeplinirii condiţiilor de
cvorum şi de validitate prevăzute
de lege şi de Actul constitutiv al
societăţii, aceasta se va ţine în data
de 12.04.2018 la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
În conformitate cu dispozițiile art.7
din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, coroborate cu dispoziţiile
art. 117 indice 1 din Legea
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale.
Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu
modificările și completările ulterioare, până la data de 15.03.2018,

sub sancţiunea decăderii.
În conformitate cu dispozițiile
art.13 din Regulamentul CNVM
nr.6/2009, cu modificările și
completările ulterioare, fiecare
acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale,
până cel târziu la data de
30.03.2018, termen de decadere.
Societatea poate răspunde inclusiv
prin postarea răspunsului pe
pagina de internet a societăţii:
www.incertrans.ro, în format întrebare- răspuns. Propunerile sau
întrebările acţionarilor vor putea fi
transmise în scris, fie prin poştă
sau servicii de curierat, la sediul
societăţii menţionat mai sus, cu
menţiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
11/12.04.2018.” Pentru identificarea persoanelor care adresează
întrebări societăţii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de
zi, acestea vor anexa solicitării şi
copii ale documentelor care să le
ateste identitatea şi calitatea de
acţionar la data solicitării. Propunerile sau întrebările acţionarilor
care nu sunt primite la sediul S.C.
Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., până la
datele mai sus menţionate nu vor fi
luate în considerare. Accesul acționarilor înregistrați la data de referinţă la adunarea generală va fi
permis în baza actului de identitate. Acţionarii persoane juridice
pot participa prin reprezentantul
legal pe baza unui document oficial
care îi atestă această calitate (de
exemplu extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerţului). Acţionarii înregistrați la
data de referinţă pot participa la
adunarea generală direct sau pot fi
reprezentaţi de către alte persoane,
pe baza unei procuri speciale, sau
pot vota prin corespondenţă
conform procedurilor afişate pe
website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al
procurii va fi predat la intrarea în
sala de şedință. Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii
speciale. Acţionarii pot participa
personal sau pot fi reprezentaţi în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor de un reprezentant
desemnat („Mandatar”) căruia i
s-a acordat o împuternicire
specială, pe baza formularului de
împuternicire specială pus la
dispoziţie de Societate, în condiţiile
legii. Împuternicirea specială va fi
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însoţită de următoarele documente: a) pentru acționari
persoane fizice: copie de pe actul
de identitate al acţionarului, care
să permită identificarea acestuia în
lista acționarilor INCERTRANS
la data de referință eliberată de SC
Depozitarul Central SA și copie de
pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru
cetățenii străini, cu CNP (cod
numeric personal) –dacă există în
țara de origine); b) pentru acționari
persoane juridice: (i) certificatul
constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de
Registrul Comerțului sau orice alt
document, în original sau în copie
conformă cu originalul, emis de
către o autoritate competentă din
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii
existenței persoanei juridice și a
numelui/ calității de reprezentant
legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicării
convocatorului adunării generale,
şi care să permită identificarea
acestora în lista acționarilor
INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul
Central SA; (ii) copie de pe actul
de identitate al reprezentantului
(mandatarului) (BI sau CI pentru
cetățeni români, sau paşaport,
pentru cetățeni străini cu CNP
(cod numeric personal) vizibildacă există în țara de origine); c)
documentele prezentate într-o
limbă străină (mai puțin actele de
identitate valabile pe teritoriul
României, cu caractere latine) vor
fi însoțite de traducerea autorizată
în limba română; Împuternicirea
specială este valabilă doar pentru
Adunarea Generală a Acţionarilor
pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în
conformitate cu instrucțiunile
formulate de acționarul care l-a
desemnat, sub sancțiunea anulării
votului. Împuternicirea specială
pentru participarea și votarea în
cadrul adunării generale poate fi
data de un acționar şi unei instituții de credit care prestează
servicii de custodie.
Votul prin reprezentant în baza
unei împuterniciri generale: Acţionarul poate acorda o împuternicire
generală a cărei durată nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său de a vota în toate
aspectele af late în dezbaterea
Adunării Generale a Acţionarilor,
cu condiţia ca împuternicirea să fie
acordată de către acţionar în calitate de client, unui intermediar sau
unui avocat, în conformitate cu
prevederile legale, anexându-se
dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art.2 alin.(1)
pct.(14) din Legea nr. 297/2004) fie
de avocat, iar acţionarul este client
al acestora. Începând cu data de
09.03.2018, formularele de împuterniciri speciale, generale se pot
obţine de la sediul societăţii, în
zilele lucrătoare, între orele 10.0014.00 sau se pot descărca de pe
website-ul societăţii. Împuternicirile, în original, completate şi
semnate, împreună cu o copie a
actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare
în cazul persoanelor juridice) vor fi
depuse, sub sancţiunea pierderii

exerciţiului de vot în adunare, la
sediul S.C. Institutul de Cercetări
în Transporturi INCERTRANS
S.A. până la data de 05.04.2018,
ora 16.30, în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic: „PENTRU
Adunarea Generală a Acţionarilor
din data de 11/12.04.2018” (vă
rugăm să aveţi în vedere că registratura societăţii este închisă în
timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii S.C. Institutul de Cercetări în
Transporturi- INCERTRANS S.A.
înregistraţi la data de referinta au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie
gratuit Buletinele de vot prin
corespondenţă începând cu data
de 09.03.2018 la sediul societăţii
precum şi pe website-ul societăţii:
www.incertrans.ro. Buletinul de
vot prin corespondenţă va fi depus
la sediul S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., din Bucureşti, str.
Calea Griviţei nr. 391-393, sector 1,
în plic inchis, până la data de
05.04.2018, ora 16.30, în plic
închis, cu menţiunea expresă pe
plic: „PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din data de
11/12.04.2018” (vă rugăm să aveţi
în vedere ca registratura societăţii
este închisă în timpul zilelor nelucrătoare). În cazul votului prin
corespondenţă al persoanelor
fizice, buletinul de vot, completat şi
semnat în original, va fi însoţit de
copia actului de identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin
corespondenţă al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat şi
semnat în original, va fi însoţit de
certificatul constatator emis de
Registrul Comerţului, în original,
nu mai vechi de 3 luni de zile
înainte de data publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia
certificatului de înregistrare al
societăţii şi copia actului de identitate al reprezentantului legal care
semnează Buletinul de vot prin
corespondenţă.
Buletinele de vot care nu sunt
primite la sediul S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A., până la data şi ora
mai sus menţionate nu vor fi luate
în considerare. Consiliul de Administratie al S.C. Institutul de
C e r c e t ă r i î n Tr a n s p o r t u r i
„INCERTRANS” S.A., Preşedinte
Flavius Valeriu Cladoveanu.
l Convocator pentru Şedinţa
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor S.C. MUNACTIV
S.A.: Ing. Diaconu Maricel Mihail
în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C.
MUNACTIV S.A. cu sediul în
Bucureşti, sector 6, B-dul 1 Mai
nr.53, Pavilion Administrativ,
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucureşti sub nr.
J40/10477/2008 având CUI RO
24050057, convoacă acţionarii
societăţii în vederea întrunirii acestora în cadrul şedinţei Adunării
Generale Ordinare, la sediul său,
în sala de şedinţe, etaj 3, la data de
03.04.2018, ora 13:00. Vor putea
participa şi vota în cadrul
Adunării Generale Ordinare acţionarii S.C. MUNACTIV S.A.
înscrişi în Registrul Acţionarilor
până la data de referinţă de

20.03.2018. În temeiul prevederilor
legale, acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Ordinară
personal sau pot fi reprezentaţi, în
baza unei procuri speciale care va
fi pusă la dispoziţie de Consiliul de
Administraţie al societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare
la subiectele aflate pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare din
data de 03.04.2018 sunt disponibile
la sediul societăţii începând cu
data de 26.03.2018. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv
bilanţul contabil, contul de profit şi
pierdere, date informative şi note
explicative ale situaţiilor financiare
anuale, întocmite pentru exerciţiul
financiar din anul 2017; 2. Aprobarea Raportului Administratorilor societăţii pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar
din anul 2017; 3. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul
financiar din anul 2017; 4. Aprobarea Raportului de audit financiar asupra situaţiilor financiare
anuale încheiate de societate la
data de 31.12.2017; 5. Aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pentru anul 2018; 6. Aprobarea
Programului de investiţii pentru
anul 2018; 7. Alegerea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de
Administraţie; 8. Aprobarea împuternicirii Dlui. Diaconu Maricel
Mihail– Preşedintele Consiliului de
Administraţie pentru semnarea
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi împuternic i r e a D n e i . Tu d o r M i r e l a
Adriana– consilier juridic- pentru
îndeplinirea tuturor formalităţilor
necesare pentru înregistrarea şi
publicarea hotărârii A.G.O.A. la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Municipiului
Bucureşti. În cazul în care în data
de 03.04.2018 şedinţa Adunării
Generale Ordinare nu va întruni
cvorumul necesar dezbaterii şi
adoptării hotărârilor conform
Ordinii de zi, şedinţa se va desfăşura în data de 04.04.2018, ora şi
locul de desfăşurare rămânând
neschimbate. Preşedinte C.A. Ing.
Diaconu Maricel Mihail.

LICITAȚII
l Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom,
partener de implementare al
UNHCR in cadrul Centrului De
Tranzit In Regim De Urgenta din
Timisoara (CTU) organizeaza licitatie in perioada 13.02 – 22.02.2018
in vederea stabilirii unui Acord
Cadru privind livrarea de produse
alimentare (servicii catering si
livrare alimente). Pentru mai
multe informatii va rugam sa
consultati site-ul AIDROM http://
www.aidrom.ro/category/achizitii/.
l Lichidator Carduelis Consulting
IPURL vinde la licitaţie publică
bunurile ce aparţin SC Neoserv
SRL-mijloace fixe (compresor,
aparat sudură cu plasmă, cabină
vopsitorie, maşină de dejantat BC
512, pikamer, elevator cu 4
coloane, bormaşină Bosh GMB,
rotopercutor electric GBH4-32
DFR, flex Bosh 24 23OH, etc.) şi
stocuri (sirenă, set plăcuţe frână,
şuruburi, set rulment roată, set fişe

bujii, filtru ulei, etc.). licitaţia va
avea loc in fiecare zi de marţi şi
miercuri ora 14.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, Str Cerceluş,
Nr 33. Rel. tel. 0722.634.777.
l În conformitate cu prevederile
secţiunii a-2-a, art. 29, alin.1 şi
alin. 2 lit. a din Instrucţiunile MAI
167/2009 privind scoaterea din
funcţiune, valorificarea şi casarea
bunurilor în unităţile MAI,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa cu sediul în Slobozia,
strada Aleea Jandarmeriei cedare
cu titlu gratuit către persoanele
fizice și juridice interesate, a unui
mijloc fix care nu a fost valorificat
prin procedura de licitaţie publică
deschisă cu strigare, după cum
urmează Nr. Crt. 1, Denumirea
mijlocului fix: Câine de serviciu femelă „SOWA” Nr. matricol
941000015817301, U.M Cap., Data
naşterii 01.12.2014. Informaţii
suplimentare se pot obţine zilnic
între orele 08.00-16.00 la sediul
unităţii - Tel.0724375518/fax.
0243/230704, persoană de
contact-Flavius Munteanu.
l Penitenciarul Brăila, str. Carantina nr.4A, organizează în data de
19.03.2018, ora 12:00, licitație
publica cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de
36,54 mp destinat comercializării
de bunuri şi produse, alimentare si
nealimentare. Relații privind
desfășurarea procedurii la tel.
0239/619314, int. 116. În cazul
neadjudecării licitației, documentația de calificare va fi depusă în
plic închis la data de 17.04.2018 si
licitația publica cu strigare se va
reorganiza pe data de 19.04.2018,
ora 1200 în aceleași condiții din
documentația descriptivă.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata
in faliment, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 1781 mp, situat
in com. Brebu, T30, P A1703, jud.
Prahova, inscris in Cartea funciara
nr. 22939 a com. Poiana Campina, la
pretul total de 26.700 lei fara TVA.
Terenul este situat intr-o zona rezidentiala, semicentrala, nu este
imprejmuit, forma aproximativ
regulata, accesul la proprietate se
face pe un drum de servitute de
trecere lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 ml. Daca cumparatorul
este o societate platitoare de TVA, va
opera taxarea inversa, iar pretul nu
va fi purtator de TVA. Licitatia
publica are loc in baza hotararilor
Adunarilor Creditorilor din data de
19.12.2016 si 27.07.2017 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul este redus la 50% fata de cel
mentionat in Raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 06.03.2018, 08.03.2018,
13.03.2018, 15.03.2018, 20.03.2018,
22.03.2018, 27.03.2018, 29.03.2018,
03.04.2018, 05.04.2018, 10.04.2018,
12.04.2018, 17.04.2018, 19.04.2018,
24.04.2018, 26.04.2018, 02.05.2018,
03.05.2018, 08.05.2018 si 10.05.2018,
orele 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la la sediul
lichidatorului judiciar cat si la
telefon 0344104525.
l SC Elbama Star SRL prin administrator judiciar, anunta vanzarea
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la licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii debitoare, respectiv: Dumper
Moxi an de fabricatie 1999 la
pretul de 44.703,2 lei (fara TVA),
Autoincarcator Ahlmann la pretul
de 18.132 lei (fara TVA), Eurocompactor Walzenzung la pretul
de 43520 lei (fara TVA); Rezervor
cisterna la pretul de 1.600 lei (fara
TVA), Dumper Terex la pretul de
43.520 lei (fara TVA). Vanzarea la
licitatie publica se efectueaza
conform hotararii Adunarii Creditorilor din 30.08.2016, 16.02.2017
si 26.06.2017. Pretul de pornire al
licitatiei pentru fiecare bun mobil
este in conformitate cu regulamentul de participare la licitatie;
pretul vanzarii este purtator de
TVA. Licitatiile publice vor avea
loc pe data de: 05.03.2018,
13.03.2018, 20.03.2018 si
27.03.2018 orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
l Petroluc Serv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri mobile (reductor
R75-39.511,50 lei, reductor R35
10.285 lei, Dacia Logan - 3.781,50
lei, autoutilitara Aro 320 -2.891,50
lei, autoutilitara furgon izoterm
Roman - 1.779,50 lei, autospeciala
9.075,50 lei, sistem electronic de
cantarire 7.063 lei la aparat cu jet
de apa sub presiune 1.160,50 lei,
generatoare sudura, pompa motorina, pompa descarcat motorina,
rezervoare carburant, ciocan
demolator pneumatic, sistem
calculator Comp, imprimanta
Phasser prnind de la valoarea de
evaluare redusa cu 50%. Preturile
nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în data de 06.03.2018,
ora 14/00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. In
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi
reluate la 13.03.2018 respectiv
20.03.2018 la aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l SC Intergepa Trans SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică în data de 08.03.2018
ora 14,30 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, ●
teren in suprafata de 14.854 mp cu
platforma betonata, situat in
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau
si urmatoarele constructii situate
pe acesta: Constructie sediu;
Constructie atelier; Cladire buffet;
Cladire statie carburanti; Cladire
atelier. • teren intravilan si arabil
in suprafata de 25.460 mp situat in
Oltenita, Şos, Călăraşi, Km 4, jud.
Călăraşi si urmatoarele cladiri
situate pe acesta: Cladire camin
apa; Cladire bucatarie furaje;
Cladire cantina filtru; 2 cladiri
hala; Cladire moara; Rezervor apa.
In caz de neadjudecare in data de
08.03.2018, se vor organiza licitatii
si in datele de 15.03.2018,
22.03.2018, 29.03.2018,05.04.2018
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si 12.04.2018 ora 14,30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON + TVA, garanţia de participare este de 10% din pretul oferit
plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plată în contul de
lichidare sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitatie se va face cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n D o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica cu strigare a
bunului imobil aflat in proprietatea
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L ,
constand in teren intravilan (608
mp) amplasat in com. Pantelimon,
Jud. Ilfov, tarlaua 55, parcela 524
in valoare totala de 24.000 euro
inlusiv TVA. Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
15.03.2017 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunul nu se va vinde la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza
licitatii saptamanale, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
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licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, 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 organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.
l Anunț licitație concesionare
pajiști. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de
contact: - Comuna Straja, județul
Suceava nr. 484 A, cod fiscal
4441360, telefon/fax: 0230/576947,
e-mail: primaria_straja@yahoo.
com; straja@prefecturasuceava.ro;
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
- Concesionarea pe o durata de 7
ani a pajiștilor aparținând domeniului public al comunei Straja,
județul Suceava în suprafață totală
de 221,95 ha, aflate pe raza localității Cârlibaba, județul Suceava,
crescătorilor de animale, persoane
fizice sau juridice având animale
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încrise în Registrul Național al
Exploatațiilor. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire:
- Documentația de atribuire este
pusă la dispoziție de către concedent pe suport hârtie la sediul
Primăriei comunei Straja, nr.
484A, județul Suceava. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: - Documentația
de atribuire se obține de la secretarul comunei Straja din cadrul
Primăriei comunei Straja, județul
Suceava, nr. 484A. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:
- Costul documentației de atribuire
este de 30 de lei și se achită în
numerar la casieria Primăriei
comunei Straja. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 16 martie 2018, ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: - 26
martie 2018, ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Straja - comuna
Straja, județul Suceava, nr. 484A.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: - 1
(unu) exemplar original. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: - Ședința publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 27 martie 2018, ora
10:00 la sediul Primăriei comunei
Straja, județul Suceava nr. 484A, în
sala de ședințe. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: - Tribunalul
Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62,
tel. 0230/214948; 0230/523290,fax:
0230/522296;
e-mail: trsv-registratura@just.ro.
l Debitorul Societatea de
Construcții Poduri ARPOM SA -în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: Dreptul litigios
asupra imobilului -teren situat în
str. Aeroportului FN, sector 1.
Prețul de pornire al licitației este
de 118.280 euro exclusiv TVA.
Pretul Caietului de sarcini este de
1.000 lei + TVA. Prima ședință de
licitație va avea loc în data de
15.03.2018, ora 15:00. Dacă
imobilul nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor avea loc în data de:
22.03.2018, 29.03.2018, 05.04.2018
și 12.04.2018 ora 15:00, prețul de
pornire rămânând aceleași. Toate
ședințele de licitație se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr.
71, et. 5, sector 1. Participarea la
licitație este condiționată de
consemnarea în contul nr.
RO64BSEA0070000001758962
deschis la Credit Agricole Bank,
Sucursala Victoriei pe seama debitoarei ARPOM SA, până la data și
ora stabilită pentru desfășurarea
licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației și de
achiziționarea până la aceeași dată

și oră a Caietului de sarcini. Prețul
Caietului de sarcini poate fi achitat
în contul lichidatorului judiciar nr.
RO43INGB5514999900513726
deschis la Ing Bank –Sucursala
Dorobanți sau în numerar la sediul
ales al acestuia din București str.
Buzești, nr. 71, et. 5, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon/fax: 021.318.74.25,
e-mail dinu.urse@gmail.com.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Solution Auto SRL, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7,
bl.C3, sc.1, et.3, ap.15, jud. Mehedinti, CIF: 17939392,
J25/531/2005, scoate la vanzare:
stoc de marfa – piese auto (flanse,
filtre, kit reparatii, garnituri,
bielete, bucse, inele, burduf planetare, pompe, role, cuzineti,
rulmenti, bujii, senzori, etc.).
Valoarea totala : 18.215 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, o reprezinta hotararea nr. 14 din data de 01.02.2017
de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 07.03.2018 orele
1400. Informam toti ofertanţii care
vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand
10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini. Invităm pe toti cei care vor
sa se prezinte la şedinţa de licitaţie
la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Nota: Lista detaliata a
stocului de marfa poate fi consultata pe site-ul www.consultant-insolventa.ro la rubrica dosare,
Solution Auto SRL, pozitia 10 sau
la sediul lichidatorului judiciar din
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.
7A, jud. Mehedinti. Relatii la
sediul lichidatorului judiciar,
telefon 0756482035, tel./fax :
0252354399, sau email: office@
consultant-insolventa.
ro.Lichidator Judiciar, Consultant
Insolventa SPRL.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinți, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
Solution Auto SRL, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7,
bl. C3, sc. 1, et. 3, ap. 15, jud.
Mehedinti, CIF: 17939392,
J25/531/2005, scoate la vanzare:
Proprietate imobiliara compusa
din: Teren intravilan, amplasat in
Dr. Tr. Severin, calea Targu Jiului,
jud. Mehedinti, avand ST =1.256
mp - 184 mp, Nr. cadastral 5291/1,
N r. C a r t e F u n c i a r a 1 4 7 8 4
CLÃDIRE P+1E (spatiu comercial) cu Sc la sol = 183,52 mp, Scd
= 362 mp si Su = 318,92 mp,
numar cadastral 5291/1-C1,
formata din C1 – compus din P+1
– parter compus din magazin, hala

schimb ulei, baie, casa scarii, platforma, avand SC – 183,52 mp si Su
– 161,68 mp; - etaj compus din 3
birouri, 3 camere, bucatarie, 2
holuri, 2 bai si casa scarii avand Su
– 150,29 mp+terasa cu S – 6,95
mp. Valoarea totala : 159.000 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) . Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris
anterior, o reprezinta hotararea nr.
14 din data de 01.02.2017 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4650/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 12.03.2018 orele
1400. Informam toti ofertanţii care
vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand
10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini. Invităm pe toti cei care vor
sa se prezinte la şedinţa de licitaţie
la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi pâna la acel
termen să depună oferte de
cumpărare. Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti, telefon
0756482035, tel./fax : 0252354399,
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificate constatator nr.
28644/11.08.2014 sediu si punct lucru
nr, 28644/11.08.2014 al Pasarila West
Wood SRL-D. Le declar nule
l Declar pierdut si nul Act Concesiune nr.73/1991 emis de Arhiepiscopia Bucurestilor, Parohia
Progresului pentru 2 locuri veci,
fig.13, parcela 44 in Cimitirul
Parohial Sf.Gheorghe Progresul I,
pe numele Bucur Dumitru si
Bucur Maria.
l UPC Romania SRL, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Nordului,
nr.62D, sector 1, CUI:RO12288994,
J40/5971/2003, anunţă pierderea
Certificatului Constatator pentru
punctul de lucru din localitatea
Balş, str.Ion Creangă, nr.9, etaj P,
județ Olt. Îl declarăm nul.
l Valentina Badiceanu, identificată
cu CNP2711010352656, anunță
pierederea diplomei "Management
și Marketing Bancar", seria octombrie 1999- martie 2000 emisă de
Institutul Bancar Român, pe care o
declară nulă.
l Trade Work Exim SRL, sediu
București, sect.4, Str.George Georgescu, nr.42, corp B, cam.1, Parter,
ap.1, J40/10311/2015,
CUI:34912680, declarăm pierdute
și nule Certificatul de înregistrare
și Certificatele Constatatoare cf L
359/2004 pentru sediul social și
pentru sediul secundar din Sat
Snagov, Com.Snagov, Șos.Snagov,
bl.D2, parter, Jud.Ilfov.
l Declar pierdut carnet de
student pe numele Cazan Andrei
Iulian, emis de Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de
Transporturi.

