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OFERTE SERVICIU
l Peniţa Veselă SRL angajează 
magaziner (COD COR 432102). 
Cerinţe de ocupare a postului: studii- 
bacalaureat/limba străină: engleză/
permis de conducere: catergoria B. 
Programări interviu şi test engleză la 
telefon 0740.575.881.

l Persoană juridică non-profit anga-
jează bucătar pentru sediul din locali-
tatea Cristian, județul Braşov, cu 
normă întreagă. Se oferă posibilitatea 
de masă, cazare şi decontarea cheltu-
ielilor de deplasare. Telefon: 
0757.088.374/0723.316.413.

l În data de 26-02-2018, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. Mără-
şeşti, jud. Vrancea, Concursul privind 
ocuparea unui post vacant personal 
contractual, pe perioadă nedetermi-
nată, de muncitor calificat, tr.III, în 
cadrul SPAAGISV. Condiţii de parti-
cipare: -Generale- conform art.3 din 
HG 286/2011 modificată şi comple-
tată. -Specifice:  diploma/ adeverinţa 
de absolvire minim studii gimnaziale 
şi diploma de calificare într-o meserie; 
vechimea în muncă de minim 3 ani şi 
6 luni. În perioada 02-15/02/2018, la 
sediul Primăriei se depun dosarele de 
participare, cu documentele prevă-
zute în HG 286/2011. Etapele concur-
sului: 1. Selecţia dosarelor: 16 şi 
19/02/2018; 2. Proba scrisă: 26-02-
2018, ora 9; 3. Interviul- data va fi 
anunţată ulterior. Bibliografia va fi 
afişată pe site-ul şi tabela de afişaj ale 
instituţiei. Relaţii la sediul Primăriei 
or. Mărăşeşti şi telefon 0237260550. 

l Primăria Oraşului Sinaia, cu sediul 
în localitatea Sinaia, bulevardul Carol 
I, numărul 47, judeţul Prahova, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
- I n s p e c t o r  d e  s p e c i a l i t a t e , 
gradul II, în cadrul Serviciului Public 
de Asistenţă Socială -Departament 
servicii şi prestaţii sociale =1 post, 
conform Hotărârii Guvernului 
numărul 286/23.03.2011; -Îngrijitor în 

cadrul Centrului de îngrijire de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 
=1 post, conform Hotărârii Guver-
nului numărul 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.02.2018, 
ora 11.00; -Interviul în data de 
28.02.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs/examen, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: 1.pentru funcţia de 
inspector de specialitate, gradul II: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în muncă de minim 5 
ani; 2.pentru funcţia de îngrijitor în 
cadrul Centrului de îngrijire de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc: 
-studii medii sau generale; -vechimea 
în muncă nu este necesară. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Sinaia, bule-
vardul Carol I, numărul 47, judeţul 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Sinaia, persoană de 
contact: Olaru Isabela, telefon: 
0244.311.788, interior: 132. 

l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu 
sediul în str.Prunilor, nr.8, judeţul Olt, 
organizează concurs în data de 27 
februarie 2018, ora 10.00- proba 
scrisă şi în data de 01 martie 2018, 
ora 12.00- interviul, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a postu-
rilor contractuale vacante, conform 
HG 286/2011, după cum urmează: 
Compartiment Administrativ: 
-Inspector de specialitate, grad II, 1 
post; -Muncitor calificat, grad IV 
-îngrijitor animale, inclusiv animale 
de companie, 5 posturi; Comparti-
ment Juridic, Resurse Umane, Relaţii 
cu publicul: -Consilier juridic, grad II, 
1 post. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: Compartimentul 
Juridic, Resurse Umane, Relații cu 
Publicul: Pentru postul de consilier 
juridic, grad II: -studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minimum 6 luni; Compartimentul 
Administrativ: Pentru postul de 
inspector de specialitate, grad II: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în muncă necesară 
ocupării postului: minimum 6 luni; 
Pentru postul de muncitor calificat, 
grad IV -îngrijitor animale, inclusiv 
animale de companie: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau studii generale (cu certificat de 
capacitate absolvent al învățămân-
tului de 8 clase sau 10 clase); 
-vechime în muncă necesară ocupării 
postului: nu e cazul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 05.02.2018-16.02.2018, 
inclusiv, la sediul Serviciului Public 
de Gestionare a Câinilor fără Stăpân 
al Municipiului Slatina, judeţul Olt, 
din str.Prunilor, nr.8. Bibliografia şi 
conţinutul dosarului de participare se 
afişează la sediul instituţiei şi pe site-
ul: www.spgcfs-slatiana.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine prin secre-
tarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei şi la telefon: 0249.707.408 
sau mobil: 0731.020.602.

l Liceul Tehnologic Retezat, cu 
sediul în localitatea Uricani, strada 
Republicii, numărul 16, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: secretar, 1 post, conform 
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.02.2018, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
27.02.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 28.02.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență; -Nu 

sunt condiţii de vechime; -Cunoştințe 
privind întocmirea şi administrarea 
corespondenței oficiale; -Cunoştințe 
privind încadrarea personalului; 
-Noțiuni de comunicare în relații 
publice; -Cunoştințe de utilizare şi 
operare PC: Windows, Microsoft 
Office Word, Excel, Internet baze de 
date. 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 
Liceului Tehnologic Retezat Uricani. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Retezat Uricani, 
persoană de contact: Ursu Adriana, 
t e l e f o n :  0 2 5 4 . 5 1 1 . 1 0 9 ,  f a x : 
0254.511.109, e-mail: grupscolarre-
tezat@yahoo.ro.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanţa, cu sediul în localitatea 
Palazu Mare, str. Sentinelei, nr. 40, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs, în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, pentru ocuparea urmă-
torului post contractual temporar 
vacant: -1 post economist, gradul II, 
specialitatea economist, studii superi-
oare (S) -serviciul Financiar-Contabili-
tate. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă (test-grilă) în data de 
19.02.2018, ora 10.00; -Proba practică 
(operare calculator) în data de 
19.02.2018, ora 12.00; -Proba interviu 
în data de 22.02.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -diplomă de licenţă; 
-minim 6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, la sediul spitalului, ora 
10.00, birou RUNOS. Relaţii supli-
mentare la sediul spitalului, birou 
RUNOS, persoană de contact: Paciu 
Luminita, telefon: 0241.486.338.

l Subscrisa: Primăria Comunei 
Bărăganu, judeţul Constanţa, cu 

sediul în localitatea Bărăganu, strada 
Petre Martinescu, nr.185, judeţul 
Constanţa, în baza Legii nr.188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţie publică: Denumirea postului: 
consilier juridic, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului juridic. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -condiţiile 
prevăzute în art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare: -nivelul 
studiilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se soli-
cită. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -Proba scrisă: data de 
5.03.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei; Interviul: data de 5.03.2018, ora 
14.00, la sediul instituţiei. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primăriei 
Comunei Bărăganu în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului. 
Date de contact: tel.0241.859.252, 
0722.173.980, e-mail: primariabara-
ganu@yahoo.com.

l Centrul de Protecție a Plantelor 
Bucureşti scoate la concurs următoa-
rele posturi contractuale vacante: •1 
post Contabil Șef gr. II, post contrac-
tual permanent, poziţia 3 din ştatul 
de funcţii, cu următoarele condiții: 
-nivel de studii superioare (S) econo-
mice, finalizate cu diplomă de licență; 
-minim 9 ani vechime în specialitate/ 
profesie/ domeniu economic (finan-
ciar- contabil); -minim 5 ani de 
vechime într-o funcție de conducere; 
-cunoştinte temeinice în ceea ce 
priveşte sistemul organizatoric şi 
financiar- contabil; -cunoştinţe solide 
în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare 
privind domeniul financiar- contabil; 
•1 post Auditor gr. I, post contractual 
permanent, poziția 5 din ştatul de 
funcţii din cadrul Compartimentului 
Audit Public Intern, cu  următoarele 
condiții: -nivel de studii superioare 
(S) economice/ administrative/ juri-
dice finalizate cu diploma licență. 
-minim 5 ani vechime în specialitate/ 
profesie/ domeniu; -aviz favorabil din 
partea Direcţiei de Audit Public 
Intern din cadrul Primăriei Munici-
piului Bucureşti; -constituie avantaj 
efectuarea unor specializări în dome-
niul de activitate al instituţiei, /
cursuri specifice domeniul agricol şi/ 
sau echivalenţă  atestată cu certificat/ 
atestat/ diplomă;•1 post Şef Birou gr. 
II, post contractual permanent, 
poziţia 22 din ştatul de funcţii din 
cadrul Biroului Consultantă, 
Prognoză, Logistică, Planificare 
Tratamente Fitosanitare, cu următoa-
rele condiții: -nivel de studii superi-
oare (S) economice/ administrative/ 
agronomice/ juridice finalizate cu 
diploma licență şi master; -curs 
management finalizat şi /sau certificat 
de competenţă recunoscut pentru 
ocupația Consultanţă (domeniul fito-
sanitar)/ Logistică;  -minim 5 ani 
vechime în specialitate/ profesie/ 
domeniu; -minim 5 ani de vechime 
într-o funcție de conducere; -consti-
tuie avantaj efectuarea unor speciali-
zări în domeniul de activitate al 
instituţiei, /cursuri specifice domeniul 
agricol şi/ sau echivalenţă atestată cu 
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certificat/ atestat/ diplomă; •1 post 
Inspector de specialitate gr. IA, post 
contractual permanent, poziţia 25 din 
ştatul de funcţii din cadrul Biroului 
Consultanţă, Prognoză, Logistică, 
Planificare Tratamente Fitosanitare, 
cu următoarele condiții: -nivel de 
studii superioare (S) agronomice/ 
economice/ administrative/ juridice 
finalizate cu diploma licență şi 
master; -minim 5 ani vechime în 
specialitate/ profesie/ domeniu; 
-constituie avantaj certificatul de 
competență recunoscut pentru 
ocupația Consultant (domeniul fitosa-
nitar)/ Logistică;  -constituie avantaj 
cursuri specifice domeniul agricol şi/ 
sau echivalenţă  atestată cu certificat/ 
atestat/ diplomă. •1 post Inspector de 
specialitate gr. I, post contractual 
permanent, poziţia 39 din ştatul de 
funcţii din cadrul Compartimentului 
Achiziţii Publice, cu următoarele 
condiții: -nivel de studii superioare (S) 
economice/ tehnice/ administrative/ 
juridice finalizate cu diploma de 
licență. -minim 1 ani vechime în 
profesie/ domeniu;  -certificat de 
competență recunoscut pentru 
ocupația expert achiziții publice, 
(cunoştințe utilizare SEAP); -consti-
tuie avantaj cursuri specifice dome-
niului  agricol şi/ sau echivalenţă  
atestată cu certificat/ atestat/ diplomă; 
•1 post Şofer tr. I, post contractual 
permanent, poziţia 35 din statul de 
funcţii din cadrul Biroului Consul-
tanţă, Prognoză, Logistică, Planificare 
Tratamente Fitosanitare, cu următoa-
rele condiții: -nivel studii medii/ 
generale (M; G). -minim 5 ani 
vechime în profesie/ domeniu ca 
şofer; -constituie avantaj şcoala 
pentru mecanici agricoli/ cursuri 
specifice domeniului agricol, sau echi-
valentă atestată cu certificat/ atestat/ 
diplomă; Tipul probelor, locul, data şi 
ora desfăşurării acestora: Pentru 
posturile cu nivel de studii superioare 
se vor ține proba scrisă şi proba inter-
viului iar pentru postul de şofer se va 
ține proba practică. Proba interviului 
poate fi susținută doar de către acei 
candidați declarați admişi la proba 
scrisă. 1. Proba scrisă/ practică: 26 
februarie 2018, ora 10:00/ 26 februarie 
2018 ora 13:00, la sediul instituției 
(Drumul Cooperativei, nr. 20, sector 
5, Bucureşti); 2. Proba interviului 
poate fi susținută doar de către acei 
candidați declarați admişi la proba 
scrisă, și va avea loc în data de 01 
martie 2018, la ora 10:00, la sediul 
instituției (Drumul Cooperativei, nr. 
20, sector 5, Bucureşti); Data limită şi 
ora până la care se pot depune dosa-
rele de concurs: 16 februarie 2018, 
până la ora 15:00.  Datele de contact 
ale persoanei care asigură secretari-
atul comisiei de concurs:  D-ra. 
Babescu Elena din cadrul comparti-
mentului de resurse umane: tel: 
021/413.18.56; fax 021/413.93.42, 
e-mail: contact@pmb-cpp.ro.

DISPARIȚII  
l Declarăm deschiderea procedurii 
de declarare a morţii pe cale judecăto-
rească a numitului Buzincu Dumitru, 
născut la data de 01.10.1967, fiul lui 
Buzincu Ştefan, cu ultimul domiciliu 
în com.Voitinel, sat Voitinel, jud.
Suceava, care a dispărut în cursul 
anului 1994. Invităm ca orice 
persoană care deţine date despre 
persoana dispărută să le comunice la 
Primăria Voitinel sau la Postul de 
Poliţie al Comunel Voitinel.

CITAȚII  
l Creanga Dumitru este chemat în 
calitate de pârât la Judecătoria Boto-
șani în dosarul 16061/193/2017, cu 
termen de judecată la 16.02.2018, în 
proces de partaj cu reclamantul 
Pricop Mihai.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului București, în 
temeiul Legii nr. 421/2002, citează 
public proprietarul/ deţinătorul vehi-
culului, aflat pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehiculul: 
Volkswagen Golf, culoare gri, cu 
număr de înmatriculare P 2150 PK, 
aflat în Str. Anton Bacalbaşa nr. 9, bl. 
72, sc. 4 -spate bloc.

l Boia-Oprea Florica, având domici-
liul în Satul Adunaţii-Copăceni, 
Comuna Adunaţii-Copăceni, Jud.
Giurgiu, este citată în calitate de 
pârâtă  pentru  termenul  d in 
07.02.2018, ora 8,30 la Judecătoria 
Giurgiu, în dosar nr. 3995/236/2017, 
complet CN8 privind contestaţia 
Raiffeisen Bank SA la notificare dare 
în plată imobil.

l Numitii:  Peter Todora nasc. 
Koman cas. Peter Ianos, Grad Peter 
Lehar, Grad Gavrila Lehar, Burnar 
Maria Mihalyi Vaszyilane, Grad 
Tytyana Burnar Dumitru I. Grigore, 
Grad Doka Ivasko Gyorgyne, Botta 
Gyorgye I. Stefa, Botta Ilyana I. 
Stefan, Botta Gaszia I.  Stefan, Botta 
Maria I. Stefan, Tomoyaga Mihalyi I. 
Alexa, Tomoyaga Alexa I. Alexa, 
Tomoyaga Maria Csolpan Stefanne, 
Tomoyaga Doka Tomolyaga Gyor-
gyne, Tomoyaga Iuanna Mihalyi 
Togyerne si Tomoyaga Ilyana Matyas 
Iuonne, sunt chemati la Judecatoria 
Dragomiresti, la data de 28.03.2018, 
in calitate de parati, in dosar nr. 
413/224/2017, avand ca obiect uzuca-
piune.

l Se citează pârâții: Gyorgy Groza, 
Garcsa Boris, Garcsa Gyorgy, Garcsa 
Ianos, Garcsa Demeter, Garcsa 
Miklos, să se prezinte în data de 
27.02.2018, ora 9.00, la Judecătoria 
Rupea în dosarul civil 205/293/2016, 
având ca obiect “uzucapiune” la 
cererea reclamantului  Vătav 
Gheorghe Flavius. 

l Hapca Maria şi Hapca Petru se 
citează pentru termenul de judecată 
din data de 05.03.2018, la Tribunalul 
Caraş-Severin, în dosarul nr. 
2405/290/2016** având ca obiect 
restituire cauțiune.

l Numitul Blendea Marius Cristian, 
în calitate de pârât în dosarul 
nr.9237/318/2017, este chemat în data 
de 19.02.2018 la Judecătoria Tg-Jiu, 
sala 4, ora 9.00, complet C25, în 
proces cu reclamanta Cucu Rodica, 
având ca obiect exercitarea autorității 
părinteşti.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 368/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform Incheierii 

din data de 31.01.2018 privind pe SC 
Mecca Plast Service SA, cu termenele: 
d e p u n e r e  d e c l a r a ț i i 
creanță16.03.2018, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
05.04.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 30.04.2018, prima Adunare a 
C r e d i t o r i l o r  a v a n d  l o c  i n 
data 10.04.2018, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l CII Brănici Marius, lichidator 
judiciar anunță că prin Încheierea 
nr.41/2018 din data de 19.01.2018, 
pronunţată de Tribunalul Suceava- 
Sec ţ ia  I I  c iv i lă ,  în  dosaru l 
nr.7834/86/2017, s-a dispus deschi-
derea procedurii simplificate a insol-
venţei şi trecerea la faliment 
împotriva debitoarei SC Pety Arnos 
S R L ;  C U I :  1 8 4 5 8 8 5 0 ;  R C 
J33/351/2006. Cererea de creanţă se 
va depune în două exemplare la 
Tribunalul Suceava, sub sancţiunea 
decăderii până la data de 28.02.2018. 
Termene limită : 12.03.2018- afișarea 
tabel preliminar; 09.04.2018- afișare 
tabel definitiv, 09.02.2018- Adunarea 
Generală  a Asociaţilor.  Relaţii la CII 
Brănici Marius, tel.0745.821.068.

l Lichidator Ştefănescu Veronica, 
desemnată de instanţa Judecatoriei 
Sectorului 3- lichidator al “Asociaţiei 
Social Plastics”,  conform încheierii 
de ședinţă publică din 15.12.2017 în 
dosarul 19608/301/2017, anunţă dizol-
varea “Asociaţiei Social Plastics”cu 
sediul în Bucureşti,  str.Aleea 
Madarasi, nr.11, bl.D1, sc.1, ap. 33, 
sector 3, CIF – 33613320. Telefon 
0722.727.947. 

l Lichidator Ştefănescu Veronica, 
desemnată de instanţa Judecătoriei 
Sectorului 5- lichidator al Fundaţiei 
Pro Sport Şcolar Steaua 96,  conform 
încheierii de şedinţă publică din 
06.10.2017 în dosarul 20193/302/2017, 
anunţă dizolvarea Fundaţiei Pro 
Sport Şcolar Steaua 96 cu sediul în 
București, str. Telita, nr.17, bl.121, 
sc.1, ap.10, sector 5, CIF:9526220. 
Telefon 0722.727.947. 

l Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. CNAIR prin DRDP Bucureşti 
rep. Donprest Com SRL, cu sediul în 
București, sect.6, b-dul.Iuliu Maniu, 
nr.40A, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
"Lucrări de întreţinere periodică la 
pasaj pe DN 5, km 52+346 peste C.F. 
la Daia, judeţul Giurgiu” propus a fi 
amplasat în comuna Daia, satul Daia 
(Daita), jud.Giurgiu. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Giurgiu din 
Giurgiu, Şos.București, nr.111, sc.
A+B, şi la sediul CNAIR prin DRDP 
București din București, sect.6, b-dul.

Iuliu Maniu, nr.40A. Observaţiile 
publicului se primesc la sediul APM 
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00.

ADUNĂRI GENERALE  
l Subscrisa, SC Globocon SRL, soci-
etate cu sediul social în mun.Iaşi, 
Aleea Castanilor, nr.14, demisol, 
camera 1, jud.Iași, înregistrată la 
ORC de pe lângă Tribunalul Iaşi cu 
nr. de ordine J22/21/2009, având 
CUI:24931715, reprezentată legal 
prin administrator UNIC Ghibu 
Cristian, cetăţean român, identificat 
cu CI, seria MZ, nr.481003, având 
CNP:1670510390692, domiciliat în 
mun.Iași, Şos.Bucium, nr.55G, jud.
Iaşi, în calitate de administrator unic 
al SC Engineering And General 
Constructing (ENGEKO) SA, având 
în vedere dispoziţiile art.13 din Actul 
constitutiv al societăţii şi Legea 
31/1990, prin prezenta convoc 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 05.03.2018, 
ora 11.00, la sediul secundar situat în 
Iaşi, Zona Bucium, Cartier I.C. 
Brătianu, jud.Iaşi, având următoarea 
ordine de zi: 1.Punerea în discuţie 
privind schimbarea sediului principal 
al societăţii din mun.Iaşi, strada 
Grigore Ureche, nr.1-3, bl.Walter 
Mărăcineanu, mezanin, mun.Iaşi, 
jud.Iaşi, la sediul secundar din Muni-
cipiul Iaşi, Zona Bucium, Cartier 
I.C.Brătianu, judeţul Iaşi. Eliminarea 
dispoziţiilor cu privire la sediile 
secundare. 2.Punerea în discuţie 
privind numirea unui nou adminis-
trator statutar începând cu data de 
05.03.2018, dată la care expiră 
mandatul actualului administrator 
statutar, în persoana doamnei 
BLEDEA Cristina Dana, cetăţean 
român, legitimată cu CI, seria MZ, 
nr.041048, eliberat de SPCLEP Iași, 
în 16.01.2012, CNP: 2700327221267, 
domiciliată în Iași, str.Perju, nr.8, jud.
Iaşi, şi descărcarea de gestiune a 
fostului administrator. 3.Punerea în 
discuţie privind schimbarea formei 
juridice a societăţii din societate pe 
acţiuni în societate comercială cu 
răspundere limitată. 4.Adoptarea 
următoarelor modificări ale actului 
constitutiv: Art.1. se schimbă după 
cum urmează: „Art.1.Denumirea 
Societăţii. Denumirea societăţii este 
„Engineering And General Construc-
ting (ENGEKO)” SRL în toate actele, 
facturile, anunţurile, publicaţiile şi 
alte acte emanând de la societate, 
denumirea societăţii va fi precedată 
sau urmată de cuvinte „societate cu 
răspundere limitată” sau iniţiale 
„SRL”, de sediul social, numărul de 
înregistrare în registrul comerţului, 
codul unic de înregistrare şi capitalul 
social subscris şi vărsat.” Art.3 se 
schimbă după cum urmează: 

„Art.3.Forma juridică a societăţii. 
Societatea comercială SC Enginee-
ring And General Constructing 
(ENGEKO) SRL este persoană juri-
dică română, având formă juridică de 
societate cu răspundere limitată. 
Aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu legile române şi cu 
prezentul act constitutiv.” Art.4 se 
schimbă după cum urmează: „Art.4.
Sediul societăţii. Sediul societăţii este 
în Municipiul Iaşi, Zona Bucium, 
Cartier I.C.Brătianu, judeţul Iaşi. 
Sediul societăţii poate fi schimbat în 
altă localitate din România, în condi-
ţiile actului constitutiv, cu îndepli-
nirea formalităţilor legale. Societatea 
poate înfiinţa sedii secundare- sucur-
sale, filiale, reprezentanţe, agenţii şi 
alte asemenea unităţi fără personali-
tate juridică situate şi în alte localităţi 
din ţară şi din străinătate, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în 
domeniu.” Dispoziţiile Art.12.2 pct.II 
(Adunarea Generală Extraordinară) 
lit.h, lit.I, lit.j, lit.k se elimină din actul 
constitutiv cu renumerotarea celor-
lalte dispoziţii. Art.15.2 și Art.15.3 se 
modifică după cum urmează: 
„15.2.Societatea este administrată cu 
puteri depline de administrare şi 
reprezentare de doamna Bledea Cris-
tina Dana, cetăţean român, legitimată 
cu CI, seria MZ, nr.041048, eliberat de 
SPCLEP Iași ,  în 16.01.2012, 
CNP:2700327221267, domiciliată în 
Iași ,  str.Perju,  nr.8,  jud.Iași . 
15.3.Durata mandatului administra-
torului este stabilit pentru o perioadă 
determinată, începând de la data de 
01.03 .2018 până la  data  de 
01.03.2022.” Dispoziţiile Art.15.16, 
Art.15.17 se elimină din actul consti-
tutiv cu renumerotarea celorlalte 
alineate ale articolului 15. Art.17 se 
modifică după cum urmează: 
„17.1.Societatea poate fi auditată de 
un auditor financiar, persoană fizică 
sau juridic, în condiţiile prevăzute de 
lege. 17.2.SC Engineering And 
General Constructing (ENGEKO) 
SRL va organiza auditul intern 
potrivit normelor elaborate de 
Camera Auditorilor Financiari din 
România în acest scop: -auditorul 
financiar este numit de către 
adunarea generală a asociaţilor, care 
fixează şi durata minimă a contrac-
tului de audit; -auditorul intern ales 
de către adunarea generală a asocia-
ţilor pentru o perioadă de minim un 
an; -auditorul intern este obligat să 
participe Ia şedinţele consiliului de 
administraţie la care a fost convocat; 
-auditorul intern este obligat să 
supravegheze gestiunea societăţii, să 
verifice dacă situaţiile financiare sunt 
legal întocmite şi în concordanţă cu 
registrele, dacă acestea din urmă sunt 
ţinute regulat şi dacă evaluarea 
elementelor patrimoniale s-a facut 
conform regulilor stabilite pentru 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
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financiare; -auditorul intern va 
prezenta adunării generale a asocia-
ţilor rapoarte amănunţite cu privire 
la activitatea lui, potrivit reglementă-
rilor profesiei; -auditorul intern va 
aduce la cunoştinţa membrilor consi-
liului de administraţie neregulile în 
administraţie şi încălcările dispoziţi-
iIor legale şi ale prevederilor actului 
constitutiv, pe care le constată, iar 
cazurile mai importante vor fi aduse 
la cunoştinţa adunării generale a 
asociaţilor.” De asemenea, vor fi 
modificate toate dispoziţiile privi-
toare la acţiuni şi vor fi înlocuite cu 
denumirea de „părţi sociale” şi se vor 
modifica toate dispoziţiile privitoare 
la acţionari şi vor fi înlocuite cu denu-
mirea de „asociaţi”. În cazul în care 
la prima convocare nu se îndeplinesc 
condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor se reconvoacă în data de 
07.03.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocator al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
CERTASIG -Societate De Asigurare 
şi Reasigurare S.A. Bucureşti, Str.
Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
Nr.de înregistrare în Registrul 
C o m e r ț u l u i  J 4 0 / 9 5 1 8 / 2 0 0 3 , 
C.U.I.12408250. Societate autorizată 
de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. Registrul asiguratorilor şi 
reasiguratorilor- RA-021/2003. Codul 
LEI (Legal Entity Identifier)- 
549300TNR84EPNR2QH36. În 
atenţia acţionarilor Certasig -Socie-
tate de Asigurare şi Reasigurare S.A. 
Consiliul de Administrație al 
Certasig -Societate de Asigurare şi 
Reasigurare S.A. (“Societatea”), prin 
prezentul Convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor 
Societății pentru data de 06.03.2018, 
ora 10:00, la sediul social sau, în cazul 
în care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condițiile privitoare la 
cvorum, pentru data de 07.03.2018, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, având 
aceeaşi ordine de zi, cu următoarea: 
Ordine de Zi a Adunării Generale 
Extraordinare: 1.Aprobarea majorării 
capitalului social al Societății, sub 
rezerva aprobării de către Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, de la 
valoarea actuală de 33.288.761,6 
RON (din care 286.839,8 RON şi 
7.739.118,22 EUR, calculat in lei la 
un curs valutar de 4,2643 RON/
EUR), cu suma de 10.000.000 RON, 
la suma de 43.288.761,6 RON (din 
c a r e  1 0 . 2 8 6 . 8 3 9 , 8  R O N  ş i 
7.739.118,22 EUR, calculat în lei la 
un curs valutar de 4,2643 RON/EUR) 
prin emiterea a 50.000.000 de noi 
acțiuni nominale, în formă demateri-
alizată, cu valoarea nominală de 0,2 
RON /acțiune la prețul de emisiune 

de 0,2 RON/acțiune. –Fracțiunile de 
acțiuni egale sau care depăşesc 0,5 se 
rotunjesc devenind o acțiune, iar cele 
sub 0,5 nu se iau în considerare. 
-Actiunile emise pentru majorarea 
capitalului social vor fi oferite în 
primul rând spre subscriere acționa-
rilor înregistrați în registrul acționa-
rilor al CERTASIG -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare S.A. la data 
de referință de 01.03.2018, proporți-
onal cu numărul de acțiuni deținute 
de acestia la data de referință. 
-Termenul de exercitare a dreptului 
de preferință al acționarilor va fi de o 
lună, cu începere din ziua publicării 
Hotărârii Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor pentru majo-
rarea capitalului social în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
-Plata acțiunilor nou emise de către 
acționarii subscriitori se va face la 
data subscrierii ,   în numerar,  
în contul Societății  numărul 
RO03CITI0000000650107039 
deschis la Citibank Romania SA. -În 
termen de 15 zile de la data expirării 
perioadei de o lună de exercitare a 
dreptului de preferință mai sus 
menționată (“Prima Perioadă de 
Subscriere”), Consiliulul de Adminis-
trație va determina numărul acțiu-
nilor rămase nesubscrise dupa 
finalizarea Primei Perioade de 
Subscriere („Acțiunile Nesubscrise”) 
şi va decide oferirea spre subscriere a 
Acțiunilor Nesubscrise, la acealaşi 
pret de 0,2 RON/acțiune, acționarilor 
Societății ce şi-au exercitat dreptul de 
preferință în cadrul Primei Perioade 
de Subscriere. –Acționarii pot 
subscrie Acțiunile Nesubscrise cu titlu 
reductibil, în conformitate cu proce-
dura stabilită mai jos, în termen de 1 
lună de la data publicării Hotărârii 
Consiliului de Administrație în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a („A Doua Perioadă de 
Subscriere”). –Fracțiunile de actiuni 
egale sau care depăşesc 0,5 se rotun-
jesc devenind o acțiune, iar cele sub 
0,5 nu se iau în considerare. -În 
cadrul celei de-a Doua Perioade de 
Subscriere, fiecare acționar îndrep-
tățit poate subscrie pentru un număr 
de Acțiunile Nesubscrise cuprins 
între 1 (o) Acțiune Nesubscrisă şi 
numărul total al Acțiunilor Nesub-
scrise. -Prin transmiterea formula-
rului de subscriere pentru un număr 
de Acțiuni Nesubscrise mai mare 
decât numărul de acțiuni care li se 
cuvin corespunzător pro rata cu 
numărul de acțiuni deținute la data 
de referință, acționarii îşi manifestă 
acordul tacit pentru reducerea numă-
rului de Acțiuni Nesubscrise solici-
tate, conform procedurii de mai jos. 
Ca urmare a aceastei reduceri însă 
numărul de Acțiuni Nesubscrise 
alocate efectiv fiecărui acționar 

îndreptățit nu va putea coborâ sub 
numărul minim de Acțiuni Nesub-
scrise la care respectivul acționar este 
îndreptătit pro rata cu numărul de 
acțiuni deținute la data de referință 
(cu excepția cazului în care acțio-
narul a aplicat pentru un număr mai 
mic de Acțiuni Nesubscrise decât 
avea dreptul). -La sfârşitul celei de-a 
Doua Perioade de Subscriere, Consi-
liul de Administrație va efectua 
următoarele operațiuni: a)Consiliul 
de Administrație va aloca Acțiunile 
Nesubscrise catre acționarii ce au 
subscris, conform cotei de participare 
la capitalul social sau în conformitate 
cu cererea acționarilor subscriitori ce 
au solicitat subscrierea unui număr 
mai mic de Acțiuni Nesubscrise decât 
aveau dreptul; b)Consiliul de Admi-
nistratie va scădea numărul Acțiu-
ni lor  Nesubscrise  alocate în 
conformitate cu prevederile mențio-
nate la lit.a) de mai sus din numărul 
total de Acțiuni Nesubscrise, determi-
nând astfel numărul de “Acțiuni 
Nealocate”; c)Acțiunile Nealocate vor 
fi distribuite către acționarii care au 
aplicat pentru un număr mai mare de 
Acțiuni Nesubscrise decât aveau 
dreptul, pro rata cu numărul de 
acțiuni deținute la data de referință, 
raportat la numărul total de acțiuni 
deținute la data de referință de acțio-
narii care au solicitat mai multe 
Acțiuni Nesubscrise decât aveau 
dreptul; d)Pentru evitarea oricărui 
dubiu, dacă un singur acționar 
subscrie toate Acțiunile Nesubscrise, 
toate Acțiunile Nesubscrise se vor 
aloca respectivului acționar. e)Acțiu-
nile Nesubscrise alocate în conformi-
tate cu prevederile lit.c) de mai sus se 
vor adăuga, pentru acționarii ce au 
solicitat un număr mai mare de 
Acțiuni Nesubscrise decât cele la care 
aveau dreptul, la Acțiunile Nesub-
scrise alocate în conformitate cu 
litera a) de mai sus, astfel determi-
nându-se numărul de Acțiuni Nesub-
scrise cuvenite fiecărui acționar. 
-După îndeplinirea operațiunilor mai 
sus menționate, Consiliul de Admi-
nistrație va comunica numărul de 
Acțiuni Nesubscrise alocate tuturor 
acționarilor. -Plata Acțiunilor Nesub-
scrise alocate se va face, la data 
s u b s c r i e r i i ,  î n  n u m e r a r,  
în contul Societății  numărul 
RO03CITI0000000650107039 
deschis la Citibank Romania SA. 2.
Împuternicirea Consiliului de Admi-
nistrație să stabilească, la implinirea 
termenului de subscriere pentru toți 
acționarii, valoarea cu care se majo-
rează capitalul social, precum şi să 
anuleze acțiunile rămase nesubscrise 
după expirarea celei de-a Doua Peri-
oade de Subscriere. -Pentru evitarea 
oricărui dubiu, capitalul social al 
Societății se va putea majora în cuan-

tumul subscrierilor primite. 3.Modifi-
carea actului constitutiv al Societății 
pentru a reflecta noul capital social al 
Societății după majorarea acestuia, 
după cum urmează: Art.6 „Capital 
Social” se va modifica şi se va citi 
după cum urmează: „ARTICOLUL 6 
Capital Social. 6.1 Capitalul social al 
Societății este în valoare de [l] RON, 
divizat în [l] acțiuni nominale cu 
valoarea nominală de 0,2 RON 
fiecare. Întregul capital social este 
subscris şi vărsat. 6.2 Structura capi-
talului social al Societății este după 
cum urmează: [l] plătit în numerar 
din care [l] RON şi [l] EUR, 
calculat în lei la un curs valutar de 
[l] RON/EUR.” Art. 11 „Acționari. 
Structura Acționariatului” se va 
modifica şi se va citi după cum 
urmează: „ARTICOLUL 11 Acțio-
nari. Structura Acționariatului 11.1  
La data încheierii Actului Consti-
tutiv, acționarii Societății sunt urmă-
torii: Certasig Holdings S.A., o 
societate constituită şi organizată în 
baza legislației din Luxemburg, cu 
numărul de înregistrare B 90170 la 
R.C.S. Luxemburg, cu sediul în 
Luxemburg, str.Charles Martel nr.58, 
L-2314 Luxemburg, deținând un 
număr de [l] acțiuni, fiecare acțiune 
având valoare de 0,2 RON, corespun-
zând unei contribuții la capitalul 
social de [l] RON, din care [l] RON 
şi [l] EUR la un curs valutar de [l] 
RON/EUR, reprezentând [l]% din 
capitalul social; şi Alți 100 acționari, 
care dețin împreună un număr de [l] 
acțiuni, fiecare cu o valoare nominală 
de 0,2 RON, corespunzând unei 
contribuții la capitalul social de [l] 
RON şi [l] EUR, reprezentând [l]% 
din capitalul social. 11.2 Structura 
completă a acționariatului este 
prezentată în Anexa 1, care urmează 
să fie considerată ca făcând parte 
integrantă din prezentul Act Consti-
tutiv.” 4.Numirea şi împuternicirea 
unor reprezentanți ai Societății şi ai 
acţionarilor pentru a întreprinde 
toate acţiunile necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării Generale a Acţionarilor 
convocate prin prezenta şi efectuarea 
tuturor formalităţilor aferente nece-
sare. Toate documentele relevante cu 
privire la sus-menţionata ordine de zi 
vor fi disponibile pentru a fi consul-
tate la sediul Societăţii. Actionarii 
Societății pot participa la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor CERTASIG -Societate De 
Asigurare Şi Reasigurare S.A. 
personal sau prin intermediul unui 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, conform legii şi Actului 
Constitutiv al Societății. Procurile 
speciale în original, vor fi depuse la 
sediul Societății cu 48 de ore înainte 
de data stabilită pentru Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționa-
rilor Societății. Data: 19.01.2018. 
Ivan Vohlmuth. Preşedintele Consi-
liului de Administrație

LICITAȚII  
l Compania De Pază Unias Security 
SRL-in faliment, cu sediul social în 
Ploiesti, str. Rafinorilor, nr. 4, modulul 
E1, etaj, jud. Prahova, J29/2907/2007, 
CUI 22722127 prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 50% 
autoturism M1 Dacia Logan an 2013 
(13.400 lei). Valorile de evaluare nu 
contin TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei .  Licitaţia va avea loc în 
06.02.2018, ora 16:00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
13.02.2018 si 20.02.2018 aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l SC Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunului imobil, repre-
zentand teren intravi lan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, numar cadastral  32129 
– teren in suprafata de 11.652 mp,  
cadastral constructii 32129-C1 , 
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 
32129-C5, situat administrativ in 
Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. 
Caras-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 100% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.629.024 Lei + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot achi-
zitiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 15.02.2018, orele 13.00, 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
28.02.2018, orele 13.00.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de vanzare 
fiind  in cuantum de 2.353.126,80 lei 
(respectiv 531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Activul nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, jud.
Iasi cu front la E583, avand supra-
fata de 8.558 mp. Pretul de vanzare 
fiind in cuantum de 682.619,40lei 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
07.02.2018 orele 11.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, ÎN data de 08 februarie 
2018 orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 24.03.2017. Adjude-
carea se va face în conformitate cu 
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prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de vanzare, 
o garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  jud. 
Iaşi, până la data de 08.02.2018, orele 
11.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
nele: 0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei deschise, cu strigare, a mijlocului 
fix „Autogreder AG 180” aflat în 
patrimoniul Comunei Bicazu Arde-
lean, judeţul Neamţ. Organizatorul 
licitaţiei: Primăria Comunei Bicazu 
Ardelean, cu sediul în comuna Bicazu 
Ardelean, satul Bicazu Ardelean, 
nr.211, judeţul Neamț, cod fiscal: 
2614414, telefon/fax: 0233.255.301, 
e-mail: conlocba@hotmail.com. Data 
şi  ora desfăşurării  l icitaţiei : 
15.02.2018, ora 14.00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: la Primăria Comunei 
Bicazu Ardelean, cu sediul în 
Comuna Bicazu Ardelean, sat Bicazu 
Ardelean, nr.211, județul Neamț. 
Tipul licitaţiei: licitație publică 
deschisă, cu strigare, aprobat prin 
HCL nr.4 din 30.01.2018 a Consiliului 
Local al Comunei Bicazu Ardelean. 
Temeiul legal al organizării şi desfă-
şurării licitaţiei: HG nr.841 din 23 
octombrie 1995, privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de valori-
ficare a bunurilor aparţinând institu-
ţ i i lor  publ ice ,  modif icată ş i 
completată. Documentele de partici-
pare la licitaţie se primesc începând 
cu data de 9 februarie 2018 până la 
data de 15 februarie 2018, ora 10.00. 

Preţul de pornire la licitaţie: 9.000Lei, 
fără TVA, stabilit prin Raportul de 
evaluare nr.80 din 23.12.2017, 
întocmit de evaluator în imobiliare şi 
mobile- Vulpe I.Ștefan. Pasul de lici-
taţie: 1% din valoarea de pornire la 
licitaţie, respectiv 90Lei. Taxă de 
participare: 50 Lei. Documente obli-
gatorii: a)chitanţa de achitare a taxei 
participare la licitaţie, eliberată de 
casieria instituţiei publice; b)copie de 
pe certificatul de înmatriculare la 
Registrul comerţului şi codul fiscal, 
pentru persoanele juridice române, 
sau actul de identitate, pentru persoa-
nele fizice. Date licitaţia a II-a: în caz 
de neadjudecare după prima licitaţie, 
se va organiza o nouă licitaţie în data 
de 21.02.2018, ora 14.00, pentru care 
preţul de pornire va fi 7.200Lei, pasul 
de licitaţie 1%, respectiv 72Lei, iar 
documentele se vor depune până la 
data de 21 februarie 2018, ora 10.00. 
Date licitaţia a III-a: în caz de 
neadjudecare după a doua licitaţie, se 
va organiza o nouă licitaţie în data de 
28.02.2018, ora 14.00, pentru care 
preţul de pornire va fi 5.400Lei, pasul 
de licitaţie 1%, respectiv 54Lei, iar 
documentele se vor depune până la 
data de 28 februarie 2018, ora 10.00. 
Lipsa dovezilor privind depunerea 
documentelor obligatorii determină 
interzicerea participării la licitaţie. 
Participanţii la licitaţie pot formula 
contestaţii care se depun la sediul 
primăriei, în termen de 24 de ore de 
la încheierea licitaţiei. Câştigătorul 
licitaţiei este obligat să semneze 
contractul de vânzare-cumpărare şi 
să achite integral preţul adjudecat al 
bunului în termen de 10 zile de la 
data licitaţiei. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: persoană de 
contact: consilier juridic Jolteag 
Gicuța, telefon/fax: 0233.255.301, 
interior: 27, e-mail: conlocba@
hotmail.com.

l Noi Dinca Stelian Emil executor 
judecătoresc in cadru Birou 
Executor Judecatoresc Stelian Emil 
Dinca cu sediul in Brasov, B-dul 15 
noiembrie nr. 43, sc. A, ap. 4, jud. 
Brasov, numit in functie prin ordinul 

685/2001 al Ministrului Justitiei. In 
conformitate cu art 838 alin. 1 Cod 
Procedura Civila aducem la cunos-
tinta generala ca in data de 
09.02.2018 ora 10:00 va avea loc la 
sediul Birou Executor Judecatoresc 
Stelian Emil Dinca cu sediul in 
Brasov, B-dul 15 noiembrie nr. 43, sc. 
A, ap. 4, jud. Brasov, vanzarea la 
licitatie publica a imoblilului situat 
in Brasov - 500233, Str. Ceferistilor, 
nr. 43, Judetul Brasov, avand CF: 
2 1 7 9 2  B r a s o v ,  n r.  T O P : 
13641/8431/2/2, compus din teren si 
constructie pe nivel de inaltime P+M 
in suprafata totala de 870mp. Preţul 
de pornire la licitaţie este de: 
137.000,00 EUR. Prezenta publicatie 
de vanzare a for intocmita in confor-
mitate cu dispozitiile art. 838 Cod 
Procedura civila si afisata la data de 
15.01.2018 la sediul Biroului execu-
torului judecatoresc, al Primarie 
Primariei Brasov, la locul unde se 
afla imobilul  si la JudecatoriaJude-
catoria Brasov. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului urmarit sa-l anunte pe 
executorul judecatoresc inaintea 
datei stabilite pentru vanzare. 
Invitam pe toti cei care doresc sa 
cumpere imobilul urmarit sa se 
prezinte la data, locul si ora stabilita 
pentru vanzare, avand asupra lor 
cartea de identitate si pana la 
aceasta data sa prezinte oferte de 
cumparare. Potrivit dispozitiilor art. 
838 ali. 1, lit l) Cod Procedura civila 
ofertantii trebuie sa consemnezela 
dispozitia executorului judecatoresc, 
cel mai tarziu pana la termeenul de 
vanzare, o garantie de participare de 
cel putin 10% din pretul de pornire a 
licitatiei in cuantum de 13.700  Euro.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator nr. 
23779, eliberat de ORC Arad,  pentru 
RDF Srl.Il declar nul.

l Pierdut Legitimatie de serviciu 
seria 3071 pe numele Muntianu 
Antonela Diana  emisa de DGRFP 
Timisoara pentru Biroul Vamal 
Jimbolia.O declar nula.

l Pierdut certificat de înregistrare 
pentru S.C. Izostal Construct SRL, 
seria B, nr. 2503797, cui 26500999. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat Manager Transport 
emis de ARR la data de 29.08.2009, 
având seria: AMMI, nr.40881, pe 
numele de Teodorescu Alexandra-Mi-
haela. Îl declar nul.

l Beauty Day By Day SRL, cu sediul 
în  Bucureşti, sector 1, Drumul 
Pădurea Pustnicu, nr. 121, corp A, 
bloc OX03, ap.3, J40/10770/2017, 
CUI: 37859182, pierdut certificat 
constatator pentru punctul de lucru 
situat în Otopeni, Calea Bucureştilor, 
nr. 82 (fosta nr.20), bl.B2-2, parter, 
judeţul Ilfov. Declar nul.

l Declar pierdut şi nul atestat profe-
sional, atestat marfă şi card tahograf, 
emise de ARR Bucureşti, pe numele 
Nine Iulian.

l Declar pierdută şi nulă legitimaţia 
nr. 11663/23.11.2017 emisă de 
DGASPC Ilfov, pe numele Milco-
veanu Cătălin Răzvan.

l Declar pierdută legitimaţia de 
student eliberată de Universitatea 
Crestină Dimitrie Cantemir, Facul-
tatea de Relaţii Economice Internaţi-
onale, pe numele Stoian Corina 
Maria.

l Fire Credit SRL, reclamant, 
cheamă în judecată pe pârâta 
Gâlcescu Silvia –Nicoleta, cu ultimul 
domiciliu în jud.Călăraşi, in dosar nr. 
3797/269/2017 la Judecătoria Olte-
niţa în data de 21.02.2018.

l Declar pierdut proces verbal de 
predare -primire recepţie, încheiat în 
11 decembrie 1972 între Oficiul 
pentru construire locuinţe de proprie-
tate personală cu sediul în Bucureşti, 
str. Gutemberg nr. 1, sector 6, în cali-
tate de predător şi Staicu Nicolae şi 
Staicu Ana în calitate de primitor,do-
miciliat în Bucureşti str. Ungheni 
nr.22, sector 6.

l S.C. Conduent Business Services 
Romania S.R.L. fosta S.C. Xerox 
Business Services Romania S.R.L., 
cu sediul in Municipiul Iasi, Sos.
Pacurari nr.138, Spatiul B103 
-Centrul de Sprijinire si Dezvoltare 
a Afacerilor IDEO, etaj 1, Judet 
Iasi, Numar de inregistrare in 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i 
J22/1667/2009, Cod unic de inregis-
trare: RO 26094688, declar pierdut 
Certificatul constatator emis pe 
numele Xerox Business Services 
Romania S.R.L., pentru activitati 
care se  desfasoara la  sediul 
secundar situat in Municipiul Iasi, 
Judetul Iasi, Strada Pacurari nr.138, 
Centrul de Sprijinire si Dezvoltare a 
Afacerilor IDEO, spatiile A120, 
B101, A118, A119, etaj 1, emis in 
temeiul art.17 indice 1 alin 1 lit. b) 
din Legea nr. 359/2004, de ORC de 
pe langa Tribunalul Iasi.

l SC Rotunda SRL, Pta: Libertatii, 
n r.8 ,  jud .  Hargh i ta ,  C .U. I . 
RO22102770, J19/650/2007 declaram 
pierdut Certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Harghita nr. 
11280/2008.05.06,  2 file, referitor 
pentru sediul social si pentru sediul 
din afara societatii.

ANUNȚ DIN 01.02.2018


