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OFERTE SERVICIU
l Primăria Dobroieşti -Ilfov organizează în data de 17.04.2018 concurs
recrutare pentru 2 posturi de institutor. Detalii la 021/2553320.
l Spitalul Județean de Urgență
Giurgiu, cu sediul în localitatea
Giurgiu, bulevardul București, nr.18,
județul Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
temporar vacante de: -numele funcției: registrator medical; -număr
posturi: 2 (două), conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în data
de 05.04.2018, ora 10.00, la sediul
instituției; -proba practică în data de
12.04.2018, ora 10.00, la sediul instituției; -proba interviu în data de
17.04.2018, ora 10.00, la sediul instituției. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii medii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -vechime 6 luni în activitate.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul instituției. Relații
suplimentare la sediul Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu, serviciul RUNOS, persoană de contact:
Vî l c u M a r c e l a , t e l e f o n :
0246.211.550/253.
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Creşterea Bovinelor Arad, cu
sediul în Arad, Calea Bodrogului, nr.
32, judeţul Arad, în conformitate cu
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a următorului post
contractual vacant: contabil șef,
studii superioare economice de lungă
durată şi master în specializarea
management şi finanțare în instituții
publice. Pregătire profesională:
-cunoştințe teoretice şi practice necesare exercitării funcției în domeniul
cercetare agricolă; -vechime minim 6
ani în contabilitate bugetară; -cunoştinţe de operare pe calculator
programe REVISAL, e-licitație,
OPFV, Fișe fiscal, D 112, D 300, D
394, M 500, P 4000 şi FOREXEBUG.
Concursul va avea loc în data de
16.04.2018, ora 10.00, proba scrisă,
iar interviul la ora 14.00, la sediul
SCDCB Arad, Calea Bodrogului,
nr.32. Dosarele de înscriere se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului. Informaţii se
obţin de la sediul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea
Bovinelor Arad, telefon:
0257.339.130, Serviciul Resurse
Umane.
l Școala Gimnazială „Nicolae
Groza”, cu sediul în localitatea Fibiș,
strada Principală, numărul 91,
judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: administrator financiar,
0,25 normă, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 16.04.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 18.04.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superi-

oare; -vechime: minim 5 ani în
muncă; -experiență de minim 3 ani în
domeniul financiar-contabil. 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 Nicolae Groza Fibiș. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala
Gimnazială Nicolae Groza Fibiș,
persoană de contact: Cîtu Adriana,
telefon: 0752.244.397, fax:
0256.232.064, e-mail: scoala.fibis@
gmail.com.
l Programator- Candidatul ideal: 1.
Cunostinte de SQL Server
2005/2008/2012; 2. Cunostinte foarte
bune de ASP.NET, WebForms/ ASP.
NET MVC, C#, .NET Framework
4.0/4.5; 3. Cunostinte de HTML,
CSS, Visual Basic si Javascript; 4.
Experienta demonstrata in devoltarea, implementarea si mentenanta
sistemelor informaționale de raportare și evidență a serviciilor medicale; 5. Experienta in elaborarea
arhitecturii și dezvoltarea aplicațiilor
in sistemul medical; 6. Cunoasterea
Sistemului informațional de
evidență a medicinii primare
(SIAAMP); 7. Cunoasterea Sistemului de raportare a fișelor de internare în spitale (CNAM DRG
Online); 8. Experienta in proiecte
derulate în sistemul de medicină din
R. Moldova (reprezinta un avantaj).
9. Gandire analitica si capacitate de
analiza; 10. Capacitate de comunicare. Descrierea jobului: Dezvoltare
de sisteme informatice integrate.
Descrierea companiei: GENIUS IT
SOLUTIONS este unul din cei mai
importanti furnizori de solutii IT
personalizate, in special in sectorul
medical romanesc. GENIUS IT
SOLUTIONS s-a infiintat in anul
2013 si inca de la inceput s-a dedicat
dezvoltarii si integrarii unor solutii
IT&C dezvoltate si perfect adaptate
nevoilor clientilor. Astfel, in scurt
timp s-a reusit dezvoltarea de solutii
software de verticala, dar si de
orizontala, integrabile in functie de
cerintele clientului. Limbi străine:
-engleza. Nivel carieră: -Senior
-Level (> 5 ani). Tip job: -Full time.
Oraș: -Bucuresti. E-mail: office@
genius-its.ro. Tel.: 0724.239.783.
l Primăria Comunei Lisa, cu sediul
în localitatea Lisa, str.Sf.Gheorghe,
nr.37, judeţul Teleorman, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: Inspector Debutant în cadrul compartimentului
financiar-contabil- 1 post conform
HG 611/04.06.2008. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă în data
de 20 aprilie 2018, ora 10.00, la sediul
Primariei Lisa, Proba interviu în data
de 24 aprilie2018, ora 10.00, la sediul
Primariei Lisa. Pentru a participa la
concursul de recrutare, persoanele
trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii: să fie absolvent
de studii superioare de lungă durată
cu diploma de licență în domeniul
Contabilitate. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 20 zile de la data publicării
prezentului anunt în Monitorul
Oficial, la sediul Primăriei Lisa, Str.
Sf. Gheorghe, nr. 37, Județul
Teleorman. Relaţii suplimentare la

sediul: Primăriei Lisa, Str. Sf.
Gheorghe, nr. 37, Județul Teleorman,
persoană de contact: Marinescu
Gabriela- referent, telefon:
0247.360.703, fax: 0247.360.703,
E-mail: lissa_tr@yahoo.com.
l Societatea Ocean World Company
SRL angajează în sat Românu (com.
Românu), județ Brăila: -Șef de
fermă agricolă (agrozootehnică) și
Director Adjunct. Postul Șef de
fermă agricolă (agrozootehnică)
presupune: -Organizarea/planificarea activității de producție a
fermei; -Elaborarea planului de
aprovizionare; -Organizarea fluxului
anual de producție; -Organizarea
activității de comercializare a
producției vegetale și animale a
fermei; -Instruirea echipelor de
lucru; -Coordonarea activităților
specifice de creștere a animalelor;
-Activități specifice postului. Cerințe
obligatorii: -Capacitate de lucru în
mod individual şi în echipă; -Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
-Putere de decizie, discernământ,
controlul emotivităţii; -Capacitate de
intervenţie în caz de atac şi în situaţii
deosebite; -Cunoștințe avansate de
limba engleză sau arabă, scris și
vorbit; -Experiență ≥10 ani pe poziții
similare; -Studii: Medii. Postul de
Director Adjunct presupune: -Organizarea/planificarea activității de
producție a fermei; -Organizarea
activității de comercializare a
producției a fermei; -Conducerea
întrunirilor/ședințelor de lucru;
-Activități specifice postului. Cerințe
obligatorii: -Capacitate de lucru în
mod individual şi în echipă; -Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
-Putere de decizie, discernământ,
controlul emotivităţii; -Capacitate de
intervenţie în caz de atac şi în situaţii
deosebite; -Cunoștințe avansate de
limba engleză, franceză sau arabă,
scris și vorbit; -Experiență de ≥10 ani
pe poziții similare; -Studii: Superioare. Oferim: -Contract de muncă pe
perioadă nedeterminată; -Pachet
salarial motivant; -Program de lucru
de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână; -Mediu
de lucru dinamic. CV-urile se depun
la următoarea adresă de e-mail:
office@avocat-musat.ro până cel
târziu în data de 26.03.2018.
l Casa Oamenilor de Știință cu
sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, Bucureşti, unitate reînființată prin HG. 347/1990 subordonată
Academiei Române, organizează în
condițiile Regulamentului aprobat
prin HG 286/2011 actualizat, concurs
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a unui
post contractual vacant Contabil Şef
Gradul II (S), la unitatea de alimentație publică din structura sa, Clubul
Oamenilor de Ştiinţă finanțat integral
din venituri proprii, cu sediul în
București, P-ța Lahovari, nr. 9, sector
1. Condiții specifice: Contabil Şef
Gradul II (S), funcție de conducere:
-studii universitare absolvite în domeniul economic superioare de lungă
durată, cu diploma de licență sau
echivalent studii ciclul I/II Bologna
absolvite cu diploma de master;
-vechimea în muncă efectivă în specialitatea studiilor (economist) minim 7
ani; -obligatoriu candidatul să dețină
atestat eliberat de M.F.P. în Sistemul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
European de Conturi S.E.C.
Concursul se organizează la sediul
unității Casa Oamenilor de Știință
din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector
5, București după cum urmează: 1.
Afișarea anunțului la sediul unității
se face în data de 20.03.2018; 2. Data
limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs la
sediul unității din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti este
03.04.2018 ora 13.00; 3. Etapa I–
selecție dosare –04.04.2018 ora 14.00;
4. Etapa II– proba scrisă- 11.04.2018,
ora 10.00; 5. Etapa III –interviul–
17.04.2018, ora 10.00. Secretariatul
comisiei de concurs între orele 10.0013.00 zi lucrătoare este asigurat de
dna. Rebeca Macovei, tel.
021.318.81.45, 021.318.24.40, email
rebeca.macovei@acad.ro.
l Primăria comunei Cernica, județul
Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții
contractuale de execuție vacante de
şofer în cadrul Serviciului Public de
Administrare a Domeniului Public şi
Privat al comunei din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cernica, județul Ilfov.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județul
Ilfov, în data de 16 aprilie 2018, la ora
11.00- proba scrisă şi 18 aprilie 2018
(proba orală). Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Cerințe: minim studii generale,permis conducere cateroriile B,vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 2 ani. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
I l f o v ş i l a n r. d e t e l e f o n
(021)369.53.08, persoană de contact:
Simion Paula Claudia.
l Primăria Comunei Ocniţa, judeţul
Dâmboviţa, anunţă organizarea
concursului de recrutare pentru
ocuparea a 2 funcţii publice de
execuţie vacante: -consilier juridic,
clasa I, grad profesional asistent, şi
-inspector, clasa I, grad profesional
debutant, din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei
Ocnița, după cum urmează: I.
Compartimentul consilier juridic:
consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent- 1 post; II.Serviciul
Contabilitate, Impozite şi taxe, achiziții publice, executare silită, investiții, resurse umane: inspector
debutant, clasa I, grad profesional
debutant- 1 post. Condiţii generale:
conform art.54 din Legea 188/1999,
republicată, modificată şi completată. Condiții specifice: a)pentru
funcţia de consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului juridic: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor juridice, minim
un an vechime în specialitatea studiilor; b)pentru funcţia de inspector,
clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului Contabilitate,
Impozite şi taxe, achiziții publice,
executare silită, investiții, resurse
umane: -studii universitare, respectiv
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în științe economice, științe administrative, specializarea administrație publică.
Data-limită a depunerii dosarelor de
înscriere: în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei
Comunei Ocnița, județul Dâmbovița
(10.04.2018). Data concursului: -23
aprilie 2018, ora 10.00- proba scrisă;
-proba interviu se va stabili ulterior.
Locul desfăşurării concursului: Sala
de Consiliu Local a Comunei Ocnița,
strada Principală, nr.212. Informaţii
suplimentare: Compartiment Relații
cu publicul, telefon: 0245.680.208.
l Primăria Comunei Treznea, cu
sediul în localitatea Treznea, strada
Principală, numărul 83, judeţul Sălaj,
organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: 1.
Consilier, clasa I, grad profesional
superior -în cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite și taxe
locale; 2.Consilier, clasa I, grad profesional debutant -în cadrul Compartimentului Achiziții publice și resurse
umane. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Treznea
astfel: -Proba scrisă în data de
20.04.2018, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 24.04.2018, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Consilier, clasa I,
grad profesional superior -în cadrul
Compartimentului Contabilitate,
impozite și taxe locale: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în ştiințe economice;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: 9
ani de vechime; 2.Consilier, clasa I,
grad profesional debutant -în cadrul
Compartimentului Achiziții publice și
resurse umane: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: fără condiţii de vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Treznea.
Relaţii suplimentare şi coordonatele
de contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției:
P r i m ă r i e i C o m u n e i Tr e z n e a ,
persoană de contact: Blândaș-Igreț
Ioan, secretarul comunei Treznea,
telefon/fax: 0260.650.044, e-mail:
primaria_treznea@samtv.ro

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând în Curtea de Argeş vilă,
construcţie 2006 D+ P+ E+ M. Toate
utilităţile, teren 900 metri pătraţi. Tel.
0732/436330.
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CITAȚII
l Se citează Dumitrașcu Angelica, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Mogoșești, 179, comuna Mogoșești,
județul Iași, în calitate de pârâtă, la
Judecătoria Iași, strada Anastasie
Panu 25, Iași, pentru termenul din 11
aprilie 2018, ora 8.30, camera sala 3,
complet C12M, în proces cu reclamantul Dumitrașcu Constantin, în
dosarul 24154/245/2017, având ca
obiect: “Divorț cu minori, exercitarea
autorității părintești, stabilire domiciliu minor, pensie de întreținere”.
l Numita Niță Ștefania este citată în
calitate de pârâtă pentru termenul
din 19 aprilie 2018 la Judecătoria
Lehliu Gară, Complet 3a CP/F în
dosarul nr.768/249/2017 având ca
obiect succesiune dezbatere succesorală + partaj succesoral, reclamanți
fiind Costache Costina, Niță Floarea
și Niță Mihai.
l Numitul Mănăilescu Crăciun, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Sat
Scurta, Com.Orbeni, Str.Principală,
nr. 768, Jud.Bacău, este citat la Judecătoria Bacău pe data de Luni,
16.04.2018, ora 09.00, completul C.
FAMILIE 4, în calitate de părât, în
dosarul civil nr.11597/180/2017, în
procesul de divorţ cu reclamanta
Mănăilescu Ştefania-Dumitra.
l Buică Marian, cu ultimul domiciliu
în com.Ghindeni, jud.Dolj, este
chemat la Judecătoria Craiova, în
ziua de 5 aprilie 2018, completul
CMF1, ora 9.00, în calitate de pârât în
dosarul 8449/215/2017.

DIVERSE
l Bulzan Marcel Adrian si Bulzan
Adina Claudia anuntă elaborarea
primei versiuni a planului/ programului P.U.Z. zona industriala nepoluanta, extravilan Livada, şi
declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z. zona industriala
nepoluanta, extravilan Livada, zilnic
între arele 8:30 -12. Comentariile şi
sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Arad, Splaiul Muresului
FN, jud. Arad, în termen de 18 zile
calendaristice de la data ultimului
anunt.
l Cimpianu Viorica., anuntă elabo-

rarea primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. construire locuinte, şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z. construire locuinte,
intravilan Livada, zilnic între arele
8:30 -12. Comentariile şi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN, jud.
Arad, în termen de 18 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ostroveni, judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul 13, începând cu
data de 27.03.2018, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Ostroveni, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
l SC ADM Rezidential SRL din
Bragadiru, str.Libertatii 51, in calitate
de titular al planului "PUZ modificator Bragadiru, str. Nazuintei 10ansamblu locuinte; S=1518mp"
anunta publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de incadrare si
luarii deciziei de adoptare a planului
propus, fara aviz de mediu, in cadrul
sedintei Comitetului Special Constituit din data de 7.03.2018. Comentarii
privind decizia etapei de incadrare se
primesc in scris la sediul A.R.P.M.B.,
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.
l Mihailescu Florin, avand domiciliul in judetul Ilfov, Com. Berceni, str.
George Toparceanu, nr. 21A, titular al
proiectului P.U.Z.-,,costruire spatiu
comercial S+P+2E’’ in Judet Ilfov,
Com.Berceni, T81, P3941/1, 15/2 lot
1, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de oportunitate al CJ.Ilfov.
Documentatia putand fi consultata
pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr.18, sector
1 (tel. 021/212.56.93), de luni pana
vineri, intre orele 09:00-14:00, incepand cu data de 21.03.2018.

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notiﬁcă deschiderea procedurii simpliﬁcate a
insolvenţei împotriva debitorului S.C. ELECTROSOLAND VOLT TEAM S.R.L.,
prin Încheierea civilă nr 21/JS/CC/15.03.2018 pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia a II-a, în Dosarul 946/115/2018.
Debitorul S.C. ELECTROSOLAND VOLT TEAM S.R.L. are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura
insolvenţei.
Creditorii debitorului S.C. ELECTROSOLAND VOLT TEAM S.R.L cu sediul
social în loc. Reşiţa, str. TimiȘoarei, nr. 2A, jud. Caraş-Severin, Număr de
ordine în Registrul Comerţului J11/366/2013, CUI 32008924 pot să se înscrie la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de
30.04.2018. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al INCAF
S.A. Ploiesti convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor in
data de 25.04.2018, orele 14,00, la
adresa din Ploiesti, str. Laboratorului
nr.15A, cladirea C1, etaj 1, biroul nr.
9, judetul Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2018.
Daca A.G.O.A. nu va fi statutara la
data de mai sus, se fixeaza si se considera convocata o a doua A.G.O.A.
pentru data de 26.04.2018, orele
14,00, in acelasi loc. Informatii suplimentare la sediul INCAF SA, Ploiesti,
str. Laboratorului nr.15A, cladirea C1,
etaj 1, biroul nr. 9, judetul Prahova,
nr. tel. 0244/535351, in ziua de joi,
intre orele 11,00 – 13,00.
l Convocator. Consiliul de Administratie al Negreni Societate de Reparaţii Şi Construcţii S.A., cu sediul in
Bucureşti, str. Bucovăt, nr. 3, sector 4,
inregistrata in Registrul Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti sub
nr. J40/8717/1991, cod unic de inregistrare 397335, in temeiul art.117 din
Legea 31/1990 republicata, convoca
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 25.05.2018,
pentru data de 29.05.2018, ora 12:00,
in prima convocare si 30.05.2018, la
aceeasi ora, in a doua convocare, la
sediul societatii, avand urmatoarea
ordine de zi: Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierderi pe
anul 2017, dupa ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului cenzorilor.
2. Stabilirea si repartizarea dividendelor. Descarcarea de gestiune. 3.
Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru anul financiar
in curs. 4. Diverse. Actionarii
persoane juridice sunt invitati sa
depuna la sediul societatii, pana la
data de 25.05.2018, ora 16.00
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la aceeasi data vor fi
depuse si procurile speciale de reprezentare ale actionarilor personae
fizice. Documentele referitoare la
problemele inscrise pe ordinea de zi a
adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii incepand
cu data de 19.05.2018 sau la tel
0722.24.17.26. Consiliului de Administratie al Negreni Societate De
Reparaţii Şi Construcţii S.A., prin
presedinte Tudorache R. Rares
l Convocator. Administratorul unic
al ASTAR S.A., cu sediul in ClujNapoca, str. Somesului nr.5-7, jud.
Cluj, J12/60/1991, CUI 199052, in
temeiul art.117 din Legea 31/1990
republicata, convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de referinta 25.05.2018, pentru
data de 29.05.2018, ora 11:00, in
prima convocare si 30.05.2018, la
aceeasi ora, in a doua convocare, la
sediul societatii, avand urmatoarea
ordine de zi: Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierderi pe
anul 2017, dupa ascultarea si apro-
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barea raportului de gestiune al administratorului si a raportului cenzorilor.
2. Aprobarea rezultatului financiar pe
anul 2017 si luarea unei decizii
privind repartizarea acestui rezultat.
3. Descarcarea de gestiune a administratorului. 4. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli si a programului
de activitate si investitii pentru anul
financiar in curs. 5. Diverse. Actionarii persoane juridice sunt invitati sa
depuna la sediul societatii, pana la
data de 25.05.2018, ora 16.00
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la aceeasi data vor fi
depuse si procurile speciale de reprezentare ale actionarilor persoane
fizice. Documentele referitoare la
problemele inscrise pe ordinea de zi a
adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii incepand
cu data de 19.05.2018 sau la tel
0722.24.17.26. ASTAR S.A. prin
administrator Tudorache Rares.
l Convocator. Administrator unic al
S.I.M.A.R. S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.1, sector 6,
J40/284/1991, CUI 433497, in temeiul
art.117 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor inscrisi in
Registrul Actionarilor la data de referinta 25.05.2018, pentru data de
29.05.2018, ora 13:00, in prima convocare si 30.05.2018, la aceeasi ora, in a
doua convocare, la sediul societatii,
avand urmatoarea ordine de zi:
Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului contabil si a contului
de profit si pierderi pe anul 2017,
dupa ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului
si a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea
si repartizarea dividendelor. 3.
Descarcarea de gestiune a administratorului. 4. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli si a programului
de activitate si investitii pentru anul
financiar in curs. 5. Diverse. Actionarii persoane juridice sunt invitati sa
depuna la sediul societatii, pana la
data de 25.05.2018, ora 16.00
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la aceeasi data vor fi
depuse si procurile speciale de reprezentare ale actionarilor persoane
fizice. Documentele referitoare la
problemele inscrise pe ordinea de zi a
adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii incepand
cu data de 19.05.2018 sau la tel
0722.24.17.26. S.I.M.A.R. S.A., prin
administrator unic Aldea-Tudorache
Radu-Ioan.
l S.C. COMAT Filaret S.A., în reorganizare prin Evoinsol SPRL,
conform încheierii de şedinţă din data
de 22.11.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă,
în dosarul 36810/3/2013, în temeiul
legii nr. 85/2006 coroborat cu legea nr.
31/1990, având sediul social în Bucureşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5,
J40/8034/2007, Cui: RO 21614895,
prin prezenta: Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. COMAT Filaret S.A. Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va
avea loc la sediul societăţii, situat în
Bucureşti, Str. Doina, nr. 17, Sector 5,
în data de 25.04.2018 ora 12:00, cu
următoarea: Ordine de Zi: 1. Discu-
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tarea, aprobarea sau modificarea
situaţiilor financiare ale anului 2017
pe baza raportului prezentat de administratorul special şi a raportului
prezentat de comisia de cenzori,
aprobarea contului de profit şi pierderi pentru anul 2017. 2. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului special pentru perioada
01.01.2017– 31.12.2017. 3. Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2018. 4. Diverse. În cazul
neîndeplinirii cvorumului de validitate stabilit, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 26.04.2018
ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Începând cu data de
26.03.2018 documentele înscrise pe
ordinea de zi se pot consulta la sediul
societăţii de luni până vineri între
orele 10:00–14:00. Informaţii se pot
obţine la nr. de telefon 0735.608.272.
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de
10.04.2018 vor putea participa la
Adunarea Generală Ordinară prin
simpla probă a identităţii acestora
făcută cu actul de identitate sau cu
procura specială dată în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii. Formularele de
procură specială se pot obţine de la
sediul S.C. COMAT Filaret S.A. începând cu data de 06.04.2018. Procurile
speciale pentru reprezentare vor fi
depuse la registratura societăţii până
la data de 10.04.2018.
l S.C. Comatchim International
S.A., în insolvenţă prin Expert Insolventa SPRL, conform încheierii de
şedinţă din data de 08.01.2015,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
secţia a VII-a Civilă, în dosarul
43518/3/2014, în temeiul legii nr.
85/2014 coroborat cu legea nr.
31/1990, având sediul social în Bucureşti, Str. Doina, nr. 17A, Sector 5,
J40/8017/2007, Cui: RO 21614909,
prin prezenta: convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. Comatchim International S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii, situat în Bucureşti, Str. Doina,
nr. 17A, Sector 5, în data de
25.04.2018 ora 13:00, cu următoarea:
Ordine de Zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor
financiare ale anului 2017 pe baza
raportului prezentat de administratorul special şi a raportului prezentat
de comisia de cenzori, aprobarea
contului de profit şi pierderi pentru
anul 2017. 2. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorului
special pentru activitatea desfăşurată
în perioada 01.01.2017– 31.12.2017. 3.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018. 4.
Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului de validitate stabilit, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va
fi reprogramată pentru data de
26.04.2018 ora 13:00, în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu
data de 26.03.2018 documentele
înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societăţii de luni
până vineri între orele 10:00–14:00.
Informaţii se pot obţine la nr. de
telefon 0735.608.272. Acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor până
la sfârşitul zilei de 10.04.2018 vor
putea participa la Adunarea Gene-
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rală Ordinară prin simpla probă a
identităţii acestora făcută cu actul de
identitate sau cu procura specială
dată în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi actul constitutiv al societăţii. Formularele de procură specială
se pot obţine de la sediul S.C.
COMATCHIM International S.A.
începând cu data de 06.04.2018.
Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la registratura
societăţii până la data de 10.04.2018.
l Societătea CIBROSAT SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul
social în Judeţul Galați, str.Fraternității, nr.9, cam.9, Judeţul Galați,
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați
sub nr.J17/1815/2004 şi cod unic de
înregistrare 16937415 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24.04.2018,
ora 09:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 25.04.2018, ora 09.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 24.04.2018, ora 10:00,
în B-dul.George Coșbuc nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 25.04.2018,
ora 10:00, având aceeaşi ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 14.04.2018, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului

2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, vânzării sau constituirii de
ipoteci asupra unor imobile din patrimoniul societății în vederea achitării
obligațiilor la bugetul statului sau a
altor obligații și datorii restante ale
societății, conform notelor de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia
să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 4.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei
Procopenco Ala să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură cu
acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a IV-a. Ordine de zi
Adunarea Generala Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării
Actului Constitutiv al societății în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtător” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești
pronunțate în dosarele 1781/121/2015
și 2473/121/2015. 2.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire, a
doamnei Procopenco Ala pentru a
redacta și semna hotărârea AGEA
adoptată, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor
fi reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării.
Accesul acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora,
făcută cu actul de identitate sau prin
intermediul reprezentatului

desemnat cu procura depusă la Societate în condițiile de mai sus. Materialele de ședință pot fi consultate în
B-dul.George Coșbuc, nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri în intervalul orar
10.00-12.00, începând cu data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. De asemenea informații suplimentare se pot obține și prin email:
office.cccholding@yahoo.com
l Societatea EPSOMATIC SA, societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galați, str.
Narciselor, nr.47, cam.2, Judeţul
Galați, înmatriculată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr.J17/1785/2005 şi cod
unic de înregistrare 17972232 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 24.04.2018,
ora 13:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 25.04.2018, ora 13.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 24.04.2018, ora 14:00,
în B-dul.George Coșbuc nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 25.04.2018,
ora 14:00, având aceeaşi ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrați în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 14.04.2018, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, vânzării sau constituirii de
ipoteci asupra unor imobile din patrimoniul societății în vederea achitării
obligațiilor la bugetul statului sau a
altor obligații și datorii restante ale
societății, conform notelor de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia
să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 4.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei
Procopenco Ala să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură cu
acestea şi să efectueze orice formali-
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tăţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Ordine de zi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării
Actului Constitutiv al societății în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtator” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești
pronunțate în dosarele 1774/121/2015
și 2476/121/2015. 2.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire, a
doamnei Procopenco Ala pentru a
redacta și semna hotărârea AGEA
adoptată, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor
fi reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării.
Accesul acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora,
făcută cu actul de identitate sau prin
intermediul reprezentatului
desemnat cu procură depusă la Societate în condițiile de mai sus. Materialele de ședință pot fi consultate în
B-dul.George Coșbuc, nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri în intervalul orar
10.00-12.00, începând cu data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. De asemenea, informații suplimentare se pot obține și prin email:
office.cccholding@yahoo.com.
l Societatea LIBRON CONSULTING SA, societate pe acţiuni, de tip
închis, cu sediul social în Judeţul
Galați, str.Dogariei, nr.133, cam.3,
Judeţul Galați, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ț i s u b n r.
J17/1336/2005 şi cod unic de înregistrare 16716830 (denumită în continuare „Societatea”), prin
administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2018,
ora 09:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 27.04.2018, ora 09.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 26.04.2018, ora 10:00,
în B-dul.George Coșbuc nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
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primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 27.04.2018,
ora 10:00, având aceeaşi ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 16.04.2018, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, vânzării sau constituirii de
ipoteci asupra unor imobile din patrimoniul societății în vederea achitării
obligațiilor la bugetul statului sau a
altor obligații și datorii restante ale
societății, conform notelor de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia
să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 4.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei
Procopenco Ala să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură cu
acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Ordine de zi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării
Actului Constitutiv al societății în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtator” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești
pronunțate în dosarele 1778/121/2015
și 2469/121/2015. 2.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire, a
doamnei Procopenco Ala pentru a
redacta și semna hotărârea AGEA
adoptată, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor
fi reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării.
Accesul acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora,
făcută cu actul de identitate sau prin
intermediul reprezentatului
desemnat cu procura depusă la Societate în condițiile de mai sus. Materialele de ședință pot fi consultate în
B-dul.George Coșbuc, nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri în intervalul orar
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
10.00-12.00, începând cu data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. De asemenea, informații suplimentare se pot obține și prin email:
office.cccholding@yahoo.com.
l Societatea LINEAS TRADE SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galați, str.
Prunari, nr.17, cam.2, Judeţul Galați,
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați
sub nr.J17/1400/2005 şi cod unic de
înregistrare 17787596 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2018,
ora 11:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 27.04.2018, ora 11.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 26.04.2018, ora 12:00,
în B-dul.George Coșbuc nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 27.04.2018,
ora 12:00, având aceeaşi ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 16.04.2018, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, vânzării sau constituirii de
ipoteci asupra unor imobile din patrimoniul societății în vederea achitării
obligațiilor la bugetul statului sau a
altor obligații și datorii restante ale
societății, conform notelor de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia
să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 4.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei
Procopenco Ala să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură cu
acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a IV-a. Ordine de zi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării

Actului Constitutiv al societății în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtător” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești
pronunțate în dosarele 1787/121/2015
și 2467/121/2015. 2.Împuternicirea,
cu posibilitate de substituire, a
doamnei Procopenco Ala pentru a
redacta și semna hotărârea AGEA
adoptată, precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore
înainte de data stabilită pentru
adunare, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
adunare. Procurile vor fi reţinute de
Societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a
identității acestora, făcută cu actul de
identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat cu procura
depusă la Societate în condițiile de
mai sus. Materialele de ședință pot fi
consultate în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați în zilele de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12.00, începând cu
data apariției prezentului convocator
în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. De asemenea, informații suplimentare se pot obține și
prin email: office.cccholding@yahoo.
com.
l Societatea MATTERA COM SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Judeţul Galați, str.
Strungarilor, nr.4A, Judeţul Galați,
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați
sub nr. J17/784/2005 şi cod unic de
înregistrare 17456657 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator unic, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2018,
ora 13:00, în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 27.04.2018, ora 13.00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor
pentru data de 26.04.2018, ora 14:00,
în B-dul.George Coșbuc nr.2 (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale pentru ţinerea AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă
AGEA pentru data de 27.04.2018,
ora 14:00, având aceeaşi ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la

sfârşitul zilei de 16.04.2018, considerată, în conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea închirierii, vânzării sau constituirii de
ipoteci asupra unor imobile din patrimoniul societății în vederea achitării
obligațiilor la bugetul statului sau a
altor obligații și datorii restante ale
societății, conform notelor de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia
să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 4. Împuternicirea, cu
posibilitate de substituire a doamnei
Procopenco Ala să redacteze şi să
semneze hotărârea AGOA adoptată
şi orice alte documente în legătură cu
acestea şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a IV-a. Ordine de zi
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării
Actului Constitutiv al societății în
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei ,,acțiuni la
purtător” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești
pronunțate în dosarele
1783/121/2015, 2464/121/2015 și
692/44/2017. 2.Împuternicirea, cu
posibilitate de substituire, a doamnei
Procopenco Ala pentru a redacta și
semna hotărârea AGEA adoptată,
precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice
alte documente în legătură cu acestea
şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Procurile de
reprezentare vor fi depuse în original
cu 48 de ore înainte de data stabilită
pentru adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în
adunare. Procurile vor fi reţinute de
Societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al
ședinței adunării. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a
identității acestora, făcută cu actul de
identitate sau prin intermediul reprezentatului desemnat cu procura
depusă la Societate în condițiile de
mai sus. Materialele de ședință pot fi
consultate în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați în zilele de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12.00, începând cu
data apariției prezentului convocator
în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. De asemenea informații suplimentare se pot obține și
prin email: office.cccholding@yahoo.
com.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
LICITAȚII
l Lichidatorul judiciar Stefanescu
Ovidiu Alin anunta vanzarea provizorie a unei proprietati imobiliare
(spatiu de birouri cu dependinte cu
regim de inaltime parter, cu aria
construita la sol in suprafata de 96,05
mp, aria utila in suprafata de 75,36
mp si teren in suprafata de 999,73 mp
cu nr. cadastral 3863), situate in Rm
Valcea, str Stirbei Voda nr 168,
Judetul Valcea, proprietatea SC
Habitat SRL, ontra sumei de 320.000
lei. Supraofertele sunt acceptate pana
la data de 21.04.2018, ora 9.00. Pasul
de supraofertare este de 5000 lei. Data
sedintei de negociere: 21.04.2018, ora
10.00. Informatii suplimentare:
0722740176.
l Tanasa si Asociatii SPRL in calitate
de lichidator judiciar al EL.CA.RO.
Comtrading SRL, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii debitoare, valoarea
totala a acestora, conform Hotararii
Adunarii creditorilor din data de
14.03.2018, fiind de 524.737,89 lei,
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor
imobile se va efectua prin licitatie
publica cu strigare ce se va organiza in
data de 12.04.2018, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar. In cazul in care
bunurile nu se vor vinde la primul
termen de licitatie, incepand cu data
de 19.04.2018 lichidatorul judiciar va
organiza alte licitatii saptamanal, in
fiecare zi de joi, la aceeasi ora. Locul
de desfasurare a licitatiilor este la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.5, ap.47, 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. Costul unui caiet de
sarcini este de 200 lei, iar taxa de
participare la licitatie este in suma de
50 lei. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.320.14.84/85.
l SC Pisa Eco Ambiente SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii, si
anume: Magazie depozit deseuri – 2
buc la pretul de 420 lei/buc, Magazie
depozit deseuri – 2 buc la pretul de
210 lei/buc, Autospeciala Iveco, caroserie: gunoiera, an fabricatie 2002,
stare functionala, caroserie: gunoiera,
necesita reparatii ambreiaj, la pretul
de 14600 lei, Autospeciala Iveco, an
fabricatie 2003, caroserie: gunoiera,
stare functionala, necesita mici reparatii, la pretul de 14.650 lei, Autospeciala Iveco, an fabricatie 2003,
caroserie: gunoiera, stare functionala,
necesita mici reparatii, la pretul de
15.150 lei, Autospeciala Fiat, an fabricatie 1988, caroserie: transp. containere gunoi, la pretul de 8000 lei.
Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din data de
22.06.2017 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este conform regulamentului de participare la licitatie.
Licitatiile vor avea loc pe data de
26.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018,
02.04.2018, 04.04.2018, 05.04.2018,
12.04.2018, 13.04.2018, 16.04.2018,
18.04.2018, 19.04.2018, 23.04.2018,
25.04.2018, 26.04.2018, 03.05.2018,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
07.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018,
15.05.2018 si 17.05.2018 orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Racovița -Consiliul Local
Racovița, cu sediul în comuna Racovița, strada Calea Custura, nr.53,
telefon/fax: 0239.698.725/
0239.698.791, CUI: 4342839, repetă,
în condiţiile OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, şi a HG
nr.168/2007, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
acesteia, precum și în baza prevederilor art.91 și art.123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, licitaţie publică în vederea
concesionării pe o perioadă de 5 ani a
spațiului în suprafață de 36,13mp
amplasat în incinta Dispensarului
uman Racovița. Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice,
române sau străine, care au ca obiect
de activitate Cabinet medical uman şi
fac dovada achitării, prin chitanţă sau
ordin de plată, pentru: documentația
de atribuire: 100Lei. Persoanele interesate pot procura documentaţia de
atribuire de la sediul Primăriei
Comunei Racovița. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia de atribuire este
30.03.2018, ora 15.00. Ofertele vor fi
depuse la Secretariatul Primăriei
Racovița, județul Brăila, până cel
târziu în data de 12.04.2018, ora 10.00.
Numărul de exemplare în care se
depune oferta: 1 exemplar. Plicul
exterior al ofertei va purta menţiunea
numelui, adresa şi nr.de telefon al
ofertantului. Licitaţia se va desfăşura
la sediul Primăriei Com.Racovița, sala
de ședințe, în data de 12.04.2018, ora
12.00. Soluționarea litigiilor apărute
pe parcursul desfășurării procedurii
de concesionare se realizează potrivit
prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se
introduce la secția de contencios
administrativ a Tribunalului Brăila.
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 19.03.2018.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager transport
marfa nr. 0037597 din 07.03.2015,
emis pe numele Stan Constantin
Cosmin. Il declar nul.
l S.C. Fast Partners Construct
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 4,
Bdul Marasesti, nr. 125, camera 3,
inreg. la ONRC sub nr. J40/4903/1998,
CUI 10592015, pierdut certificat
constatator sediu social. Il declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator eliberat
de ORC Arad pentru Roman Vasile
“Roman Vasile” PFA. Il declar nul.
l Pierdut certificate constatatoare
pentru firma SC Unico Posto 2013
SRL, cu sediul social din Bucureşti,
strada Baltagului, nr. 3, sector 5, din
data de 05.08.2013, precum și cu
sediul secundar din str. Rostogolea
Gheorghe, nr. 8, sector 6, din data de
19.08.2014.
l Pierdut card ADR emis de ARR
Dolj pe numele Gherghe Dragoş. Se
declară nul.

