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OFERTE SERVICIU
l Angajam Manager achizitii pentru 
teritoriu Ucraina si Rusia, vorbitor de 
limba Ucraina si Rusa. CHIRMANDI 
SRL strada Viile Sibiului nr.1 Sibiu 
chirmandi@yahoo.com.

l Curtea de Conturi a României, cu 
sediul în Bucureşti, str.Lev Tolstoi, 
nr.22-24, Sector 1, organizează 
concurs, în perioada 20 august-17 
octombrie 2018, pentru ocuparea 
următoarelor posturi de auditor public 
extern -posturi de specialitate specifice 
activităţii de control/audit, vacante în 
structura centrală şi teritorială a 
Curţii de Conturi, astfel: Structura 
centrală: Total posturi- 33; Structura 
teritorială: Total posturi- 87. Tematica, 
bibliografia, formularele de înscriere, 
precum şi alte informaţii legate de 
organizarea şi desfăşurarea concur-
sului se publică pe site-ul Curţii de 
Conturi a României: www.curteade-
conturi.ro.

l Societatea SD3 Salubritate si Desz-
apezire S3 SRL angajează referent, 
maistru, muncitori calificaţi, şoferi cu 
permis conducere categ.B+C/C+E şi 
muncitori necalificaţi. Verificarea apti-
tudinilor profesionale va consta în 
probă interviu. Aşteptăm CV-ul 
dumneavoastră pe adresa de e-mail: 
salubritate.s3@yahoo.com sau 
personal la sediul societăţii din Calea 
Vitan, nr.154-158, sector 3.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, 
cu sediul în localitatea Baloteşti, 
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti km.21, 
jud. Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea functiei contractuale 
vacante de: Asistent de cercetare stiin-
tifica (ACS), cu normă întreagă (8 ore/
zi) din cadrul Laboratorului Nutriţie, 
Fiziologie, Baza Furajeră (Nr. Posturi: 
1, Nivelul studiilor: S). Candidaţii 
înscrişi trebuie să îndeplinească urma-
toarele condiţii specifice pentru postul 
de Asistent de cercetare ştiinţifică 
(ACS): -Diploma de licenţă în dome-
niul Agricultură;
-Nu se solicită vechime. Condiţiile de 
participare, tematica de concurs şi alte 
informaţii se pot obţine la sediul 
I .C.D.C.B. Baloteşti ,  telefon: 
021/350.10.26.

l Primăria Comunei Cârlibaba, cu 
sediul în localitatea Cârlibaba, judeţul 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante, de: -inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Biroului 
financiar contabil din Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Cârlibaba, Judeţul Suceava, conform 
Legii nr.188/1999. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.09.2018, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
26.09.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice; b)vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 1 an. 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 Primă-
riei comunei Cârlibaba, judetul 
Suceava. Relaţii suplimentare şi coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs la sediul Primă-
riei comunei Cârlibaba, persoană de 
contact: Danciu Gabriel Michael 
-primar, telefon: 0230.575.802, e-mail: 
cirlibaba83@yahoo.com.

l Primăria Oraş Pătârlagele, cu sediul 
î n  l o c a l i t a t e a  P ă t â r l a g e l e , 
str.N.Bălcescu, nr.108, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Şofer tr.I -Compartiment Adminis-
t r a t i v  - 1  p o s t ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă: 12 
septembrie 2018, ora 10.00; -proba 
interviu: data şi ora pentru proba 
interviu vor fi comunicate ulterior. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii/studii 
generale; -permis auto categoria D; 
-atestat transport persoane; -vechime 
în muncă şi în specialitate: minim 10 
ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei oraş Pătârla-
gele, str.N.Bălcescu, nr.108, jud.Buzău. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primă-
riei oraş Pătârlagele, persoană de 
contact :  I l ie  Larisa ,  te lefon: 
0238.550.001.

l Centrul Cultural „BUCOVINA” cu 
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr.48, județul Suceava 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător func-
ției contractuale de execuție: 1.Mani-
pulant bunuri (studii medii/generale) 
la Serviciul administrativ. Condițiile 
de participare: -cetăţenie română; 
-fără antecedente penale; -cunoaşterea 
limbii române vorbit şi scris; -studii 
medii/generale; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 2 ani; -permis de 
conducere categoria B. Conform 
HGR.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, Concursul se 
va desfăşura la sediul Centrului 
Cultural “Bucovina” din Suceava, str.
Universității, nr.48, etajul III, după 
cum urmează: -Proba scrisă în data de 
12.09.2018, ora 11.00; -Interviul se va 
susține în maxim 4 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs la sediul instituției, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul Oficial 
(data afişării anunțului la sediul insti-
tuției şi pe site-ul acesteia). Relaţii 
suplimentare la sediul din str.Universi-
tății, nr.48, telefon/fax: 0230.551.372, 

e-mail: contact@centrulculturalbuco-
vina.ro.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, astfel:  
l 1 post inspector de specialitate, 
gradul II, în cadrul Serviciului Logis-
tică şi Administrativ, Direcţia Gene-
rală Economică. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Secto-
rului 6, în data de 12.09.2018. Proba 
scrisă:  se va desfăşura în data de 
12.09.2018, orele 10:00. Interviul: data 
şi ora vor fi comunicate ulterior. Data 
limită de depunere a dosarelor este: 
03.09.2018. Condiţii de participare 
stabilite pe baza fişei postului vacant 
pentru funcţia contractuală de 
inspector de specialitate, gradul II: 1) 
Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 2) Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei: 1 an. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen de 
10 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/23.03.2011. Condiţiile de partici-
pare şi bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul Primăriei Sector 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Sector 6, 
persoana de contact– Ionescu Vero-
nica– Consilier, Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane, telefon/
fax: 0376.204.438.

l Primăria comunei Prisăcani, judeţul 
Iaşi organizează concurs de recrutare 
în perioada 13.09.2018 - 17.09.2018 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției contractuale vacante 
de consilier clasa I grad asistent - 
Compartiment Buget, Finanțe, Impo-
zite şi Taxe din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului comunei 
Prisăcani, judetul Iasi. Condiții speci-
fice de participare: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice. - Vechime in muncă 1 an. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
primăriei în sat Prisăcani, com. Prisă-
cani, județul Iaşi. Depunerea dosa-
rului de concurs se va face în perioada 
20.08.2018 - 03.09.2018 ora 16.00  la 
registratura Primăriei comunei Prisă-
cani, județul Iaşi. Proba scrisă – 
13.09.2018 ora 10.00. 
Interviul - 17.09.2018 ora 10.00. Bibli-
ografia de concurs - afişată pe site-ul 
www.prisacani.ro şi la avizierul Primă-
riei comunei Prisăcani, județul Iaşi. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Prisăcani 
sau la tel: 0232.295.858.

l Unitatea Administrativ -Teritorială 
Municipiul Sebeş  organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată a unor posturi 
contractuale de execuție vacante din 

cadrul Unității de Management şi 
Implementare a proiectului “Partene-
riat pentru acces egal la educație” -cod 
proiect 107777, posturi în afara 
organigramei, după cum urmează: 
Mediator şcolar -2 posturi. Condiții de 
participare pentru posturile de Medi-
ator şcolar -personal contractual. 
-Candidatul trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 
din H.G. nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -studii 
medii/ postliceale. -vechime în specia-
litatea studiilor: minim 1 an; -Certi-
ficat absolvire Curs de formare 
profesională cu specializarea mediator 
şcolar sau echivalent; -Vechime speci-
fică în mediere şcolară: minim 1 an. 
Consilier şcolar -2 posturi. Condiții de 
participare pentru posturile de Consi-
lier  şcolar - personal contractual. 
Candidatul trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 
din H.G. nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an; 
-Certificat absolvire Curs de consiliere 
şi orientare şcolară / Program de 
pregatire psihopedagogică sau echiva-
lente; - Vechime specifică  în consiliere 
şcolară /activități didactice /psihope-
dagogie: minim 1 an; -Certificat 
ECDL /Certificat absolvire curs 
Analist programator sau echivalent. 
Învățător -4 posturi. Condiții de parti-
cipare pentru posturile de  Învățător - 
personal contractual. -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului -cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii medii: liceu pedagogic/ 
institut pedagocic sau echivalent. 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 2 ani. Profesor kinetoterapeut 
-1 post. Condiții de participare pentru 
postul de profesor kinetoterapeut - 
personal contractual. -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani; -Certificat absolvire Curs 
de kinetoterapie sau echivalent; 
-Vechime specifică în kinetoterapie: 
minim 3 ani. Profesor logoped -1 post. 
Condiții de participare pentru postul 
de profesor logoped -personal contrac-
tual. -Candidatul trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute 
de art.3 din H.G. nr.286/2011pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractuaal din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
-Certificat absolvire Curs de formare 
profesională în logopedie sau echiva-
lent. -Vechime specifică în logopedie: 
minim 3 ani. Psiholog -1 post. Condiții 
de participare pentru postul de 
psiholog -personal contractual; 
-Candidatul trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 
din H.G. nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractuaal din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în Specialitatea 
Psihologie sau Socio -psihologie; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an. -Cursul de certificare în 
vederea utilizării platformei CAS++; 
-Licența de utilizare baterii de teste 
CAS++; -Certificat ECDL /Certificat 
absolvire curs Analist programator 
sau echivalent. Probele stabilite pentru 
posturile scoase la concurs sunt: proba 
scrisă şi interviul. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -11.09.2018, 
ora 10:00 Sebeş, (Parcul Arini, nr.1 
-sediul Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba scrisă; -17.09.2018,ora 10,00 
Sebeş, (Parcul Arini, nr.1 -sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) –proba 
interviu. Termenul de depunere al 
dosarului de înscriere: 04.09.2018, ora 
16,00. La depunerea dosarelor, actele 
se prezintă în copie şi în original. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Municipiului Sebeş.
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l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată a unor posturi 
contractuale de execuție vacante din 
cadrul Unității de Management şi 
Implementare a proiectului „Partene-
riat pentru acces egal la educație” - 
cod proiect 107777, posturi în afara 
organigramei, după cum urmează: 
-Expert grup țintă -inspector de speci-
alitate formare evaluare şi selectie 
profesionala, cod COR 242404, 
posturi 2, perioada 6 luni, fracţiune 
normă 2h/zi;  -Animator socio 
educativ, cod COR 516907, posturi 2, 
perioada 27 luni, fracţiune normă 4h/
zi; -Animator socio educativ, cod COR 
516907, posturi 2, perioada 12 luni, 
fracţiune normă 4h/zi; -Profesor limba 
engleză, cod COR 233002, posturi 2, 
perioada 27 luni, fracţiune normă 1h/
zi; -Coordonator activitati, cod COR 
112029, posturi 2, perioada 31 luni (nu 
mai târziu de 10.04.2018, inclusiv), 
fracţiune normă 2h/zi; -Educator, cod 
COR 234202, posturi 2, perioada 27 
luni, fracţiune normă 2h/zi; Probele 
stabilite pentru concurs: proba scrisă 
şi interviul. Data, ora şi locul organi-
zării probei scrise: 11.09.2018, ora 
10:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, 
jud. Alba (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş). Data, ora şi locul susţi-
nerii interviului: 17.09.2018, ora 10:00, 
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. 
Alba (sediul Primăriei Municipiului 
Sebeş). Condițiile generale şi specifice 
de participare pentru posturile de  
Expert grup țintă: -Candidatul trebuie 
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute  de art .3  din H.G. 
R.286/2011pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an; -Certificat ECDL / Certi-
ficat absolvire curs Analist progra-
mator sau echivalent; -Certificat 
absolvire curs Formator  sau echiva-
lent; -Certificat absolvire curs 
Inspector evaluare sau echivalent; 
-Certificat absolvire curs Evaluator 
competențe profesionale sau echiva-
lent; -Certificat absolvire curs Evalu-
ator programe şi selecție profesională 
sau echivalent; -Vechime specifică în 
formare /evaluare /selecție: minim 1 
an. Condițiile generale şi specifice de 
participare pentru posturile de  
Animator socio educativ: -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii medii liceu pedagogic 
/institut pedagocic sau echivalent; 
Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an; Certificat absolvire curs 
Animator socio educativ sau echiva-
lent. Condițiile generale şi specifice de 
participare pentru posturile de  
Profesor limba engleza: -Candidatul 
trebuie să îndeplinească condițiile 

generale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în Specialitatea Filologie – Speciali-
zare Limba engleză; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 2 ani. 
Condițiile generale şi specifice de 
participare pentru posturile de  Coor-
donator activitati: -Candidatul trebuie 
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/
2011pentru aprobarea Regulamentu-
lu i - cadru  pr iv ind  s tab i l i r ea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an; -Certificat absolvire Curs 
de specializare în management  / 
manager de proiect sau echivalente; 
-Vechime specifică in domeniul mana-
gementului: minim 1 an; -Certificat 
ECDL /Certificat absolvire curs 
Analist programator  sau echivalent. 
Condițiile generale şi specifice de 
participare pentru posturile de  
Educator: -Candidatul trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/
2011pentru aprobarea Regulamentu-
lu i - cadru  pr iv ind  s tab i l i r ea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Studii medii: liceu pedagogic/ 
institut pedagocic sau echivalent; 
Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 2 ani. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
04.09.2018, ora 16:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş, Parcul Arini, nr. 
1, Mun. Sebeş, jud. Alba, persoană de 
contact: inspector Nicoleta Irimie. 
Informații suplimentare se pot obţine 
la  sediul  ins t i tuţ ie i ,  te lefon 
0258.731.318, email secretariat@
primariasebes.ro. Încadrarea persona-
lului cu contract individual de muncă 
pe perioadă determinată, pe posturi în 
afara organigramei, se realizează cu 
respectarea condiţiilor legale privind 
numărul maxim de ore lucrate şi 
cumulul de funcţii.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Inchiriez o camera zona Piata 
Sudului, in apartament, cu gazda 
pensionara, pentru o persoana (fata). 
Toate conditiile, modern. Pret 400 lei/ 
luna + impartirea cheltuielilor de 
intretinere. Tel: 0772049499.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Țabără Gheorghe 
pentru data de 06.09.2018, ora 8.30, la 

J u d e c ă t o r i a  I a ş i ,  d o s a r  n r. 
34610/245/2017, C02, obiect divorț cu 
minori, reclamant Țabără Petronela.

l Pârâtul Colac Andrei Ionuț este 
citat la Judecătoria Iaşi, complet 
C02M, pentru data de 06 septembrie 
2018, în contradictoriu cu reclamanta 
Budeanu Ionela, având ca obiect exer-
citarea exclusivă a autorității părin-
teşti, stabilire domiciliu minor, 
stabilire pensie întreținere.

l Parohia Buna-Vestire, cu sediul în. 
mun. Piteşti, str. Justiției, nr. 3, jud. 
Argeş, CUI. 6980990, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată 
Municipiul Piteşti, str. Victoriei, nr. 24, 
jud. Argeş, CUI 4317967, prin repre-
zentant legal primarul municipiului 
Piteşti, în calitate de pârât, în dosar nr. 
20.142/280/2017, obiect uzucapiune, 
judecătoria Piteşti, bd. Eroilor, nr.5, 
jud. Argeş, complet C2-3, sala 3, ora 
12, termen 25.09.2018.

Tribunal Tel Aviv Israel De 
Afaciere Familiare. Reclamant: 
Yuval Cohen -Contra - Pârâta: 
Giora Valentina, paşaport româ-
nesc nr. 001418332. Domiciliata în 
Orasul Arad România, dupa 
cunostinta Reclamantului. Instiin-
tare de înlocuire a cererii de 
prezentare in instanta. Pe data de 
12 noiembrie 2017, Reclamantul a 
depus o cerere in Instanța de Jude-
cată a Tribunalului din Tel Aviv 
pentru a permite anularea casa-
torei. Sunteți invitată să depuneți o 
declarație de apărare, inclusiv 
documentele însoțitoare (în funcție 
de formularul 43b cerut de regula-
mentul 343 (b) (1) a codului de 
procedură civilă, 1984, în termen 
de 30 de zile de la data ultimei 
publicări. In cazul in care acest 
lucru nu se va intimpla, Recla-
mantul va avea dreptul de a soli-
cita o hotărâre in lipsa de 
prezentare a Paratului, pe baza 
declarației de mai sus a cererii de 
anulare a casatoriei. O copie a 
cererii şi a anexelor sale, pot fi 
obținute prin Oficiul subsemna-
tului la adresa specificată mai sus, 
sau în dosarul instanței. Yehuda 
Buckwald, Adv. Jabutinski 33 
R a m a t  G a n  I s r a e l .  Te l : 
9 7 2 - 3 6 4 4 2 1 7 0  e m a i l : 
buckwald-law@013.net.il.

DIVERSE  
l Andrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta fata de debitoarea Elena 
Cabana Vârful Ciucaş SRL cu sediul 
în Boldeşti-Scăeni, Str. Islazului, nr. 2, 
J u d e t u l  P r a h o v a ,  d o s a r  n r. 
3630/105/2018, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
28.09.2018; termen tabel preliminar: 
18.10.2018; termen tabel definitiv: 
12.11.2018; data sedintei adunarii 
creditorilor 23.10.2018, ora si locul 
urmand a fi stabilite de administra-
torul judiciar provizoriu, care va 
convoca toti creditorii debitoarei.

l Se comunică sentința civilă nr. 8690 
în dosar 10441/301/2017 a Judecăto-
riei sector 3 Bucureşti, pârâtei Petrea 
Anca cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com. Bîrnova, sat Todirel, jud. Iaşi 
„Admite acțiunea formulată de recla-
manta  Parnica  Vior ica  CNP 
25401172221213, domiciliată în Iaşi, 
şos. Națională, nr.184, bl.A1, sc.D, 

et.3, ap.10, județul Iaşi, cu domiciliul 
procesual ales la Cab. Av. Simionescu 
Sorina, din Iaşi, str. Sf. Lazăr, nr.2, 
județ Iaşi, în contradictoriu cu pârâta 
Petrea Anca, CNP 2790818221282, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Bîrnova, sat Todirel, județ Iaşi, citată 
prin curator special Teodorescu Luiza 
Melania, din Bucureşti, str. Moineşti, 
nr.12, bl.204, sc.A, et.2, ap.16, cam.1, 
sector 6 şi prin afişare la uşa instanței. 
Constată deschisă succesiunea 
defunctului Arnăuțu Vasile, decedat la 
data de 10.11.2004. Constată că are 
calitatea de moştenitor al defunctului 
reclamanta Parnica Viorica în calitate 
de soră. Repinge cererea de repunere 
în termenul de opțiune succesorală 
formulată de pârâtă ca neîntemeiată. 
Constată că pârâta, în calitate de 
nepoată de soră precedată, este 
străină de moştenire prin neacceptare. 
Constată că masa succesorală este 
compusă din: -Apartament situat în 
şos. Gării Cățelu, nr.170, et.4, ap.101, 
sector 3 compus din o cameră îm 
suprafață de 18,24 mp şi spații 
comune de 12,14 mp; -Apartament 
situat în şos. Gării Cățelu, nr.170, et.4, 
ap.103, sector 3 compus din o cameră 
îm suprafață de 18,24 mp şi spații 
comune de 12,14 mp. Dispune ieşirea 
din indiviziune cu privire la bunurile 
din masa succesorală. Atribuie în 
deplină proprietate şi posesie recla-
mantei imobilele ce compun masa 
succesorală. Obligă pârâta la plata 
sumei de 4751,15 lei cu titlu de cheltu-
ieli de judecată. Cu apel în 30 zile de 
la comunicare. Cererea de apel se 
depune la Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti. Pronunțată prin punerea 
soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței, astăzi, 
05.07.2018.

l Briother Mxps SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere acord de mediu pentru 
proiectul „Construire hală cu desti-
naţia de depozit materiale de 
construcţii”, propus a fi amplasat în 
T41, Parcela A348/1/10, Lot 1, com.
Ştefăneştii de Jos, jud.Ilfov. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
şi la sediul Primăriei Ştefăneştii de 
Jos, şos.Ştefăneşti, 116, Ilfov. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 191-195 din Legea 
nr.31/1990, reactualizată, privind soci-
etăţile comerciale, raportat la art. 11 
din actul constitutiv, se convoacă 
Adunarea Generală a Asociaţilor din 
cadrul Platforma Industriala SRL cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
bilanţului contabil pentru anul 2017 şi 
descărcarea de gestiune a administra-
torilor. 2. Aprobare vânzare active. 3. 
Diverse. Şedinţa de Adunare Gene-
rală va avea loc pe data de 31 august 
2018, la ora 9.30, la sediul: Platforma 
Industriala SRL, din Arad, Calea 6 
Vanatori, nr. 55/a, jud. Arad. Convo-
carea Adunării Generale se face de 
către asociatul Rares Ciobanu, care 
deţine 99.76% din capitalul social.

l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
VEST 6 S.A.: În conformitate cu 
prevederile art. 113 şi ale art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale 
prevederilor Actului Constitutiv al 
societăţii, Administratorul unic al S.C. 
VEST 6 S.A., persoană juridică 
română, cu sediul social în Bucureşti, 
Calea Crîngaşi nr. 26-28 bloc 48-49 
parter sector 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul  Bucureşt i  sub nr. 
J40/241/1991, Cod Unic de Înregis-
trare:  RO 1590163, convoacă  
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor  pentru data de 
26.09.2018, ora 9:00, la sediul social al 
socieăţii  din Bucureşti, Calea Crîn-
gaşi nr.26-28, bl.48-49, parter, sector 6, 
în prima convocare. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
24.08.2018, stabilită ca data de refe-
rinţă. În cazul în care nu se va întruni 
cvorumul necesar pentru ţinerea 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor în prima convocare, se 
reconvoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, la data 
de 27.09.2018, ora 9:00, în acelaşi loc 
şi având aceeaşi ordine de zi, pentru a 
doua convocare. Ordine de Zi. 1. 
Aprobarea intrării în societate în cali-
tate de acţionar a doamnei Valeanu 
Olga- Elena, cetăţean român, născută 
la data de 09.10.1975 în Sec.7 (Mun. 
Bucureşti), domiciliată în Bucureşti, 
Sector 5, Str. Pecineaga nr.14, bl.23, 
sc.B , et.3, ap.30, identificată cu CI 
seria RR nr. 671093, eliberată de 
SPCEP S5 biroul nr.3, la data de 
21.05.2010, CNP 2751009441530, prin 
cedarea din partea acţionarului Coca 
Lacramioara a 2.650 acţiuni nomina-
tive, în valoare nominală de 2,5 lei, în 
valoare totală de 6.625 lei,  din care: 
aport în numerar: 50,90 lei, aport în 
natură: 6.574,10 lei, reprezentând 2% 
din capitalul social al societăţii mai 
sus identificată, participarea la bene-
ficii şi pierderi fiind de 2%, către 
Valeanu Olga- Elena care devine astfel 
nou actionar, conform contractului de 
cesiune de acţiuni nr.5994 încheiat în 
data de 14.08.2018, între cedentul 
Coca Lacramioara şi cesionarul 
Valeanu Olga- Elena. 2. Aprobarea 
modificării şi actualizării Actului 
Constitutiv al societăţii privind struc-
tura acţionariatului  în urma contrac-
tului de cesiune de acţiuni nr.5994  
încheiat în data de 14.08.2018 între 
cedentul Coca Lacramioara şi cesio-
narul Valeanu Olga- Elena.  În acest 
sens se va modifică art.9- ``Structura 
acţionariatului`` al Actului Constitutiv 
al societăţii care va avea următorul 
conţinut: “Art. 9- Structura acţionari-
atului. - Coca Radu, cetăţean român, 
născut la data de 03.06.1940 în loc. 
Sadova, jud. Suceava, domiciliat în 
Bucureşti, Şos. Cotroceni nr.25, sector 
6, identificat cu CI seria RT nr. 
269663, eliberată la data de 13.06.2003 
de  Sec ţ ia  20  Po l i ţ i e ,   CNP 
1400603400364, deţine 51,50% din 
capitalul social, reprezentând 68.102 
acţiuni nominative, în valoare nomi-
nală de 2,5 lei,  în valoare totală de 
170.255  lei din care: - aport în 
numerar: 1.308,06 lei; - aport în 
natură:  168.946,94 lei.  - Coca Lacra-
mioara, cetăţean roman, născut la 
data de 23.09.1976 în mun. Iaşi jud. 
Iaşi, domiciliată în Bucureşti, Şos. 
Cotroceni nr.25, sector 6, identificată 
cu CI seria RD nr.917269, eliberată de 
SPCEP Sector  6 ,  la  data de 
20.09.2017,  CNP 2760923460011,  
deţine 26,50% din capitalul social, 
reprezentând 35.046 acţiuni nomina-
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tive, în valoare nominală de 2,5 lei, în 
valoare totală de 87.615 lei,  din care: 
- aport în numerar: 673,14 lei; - aport 
în natură: 86.941,86 lei. -Coca Paul, 
cetăţean român, născut la data de 
15.06.1975 în mun. Iaşi jud. Iaşi,domi-
ciliat în Bucureşti, Şos. Cotroceni 
nr.25, sector 6, identificat cu CI seria 
RD nr.788093, eliberată la data de 
19.07.2012 de SPCEP Sector 6, CNP 
1750615460019,  deţine 5% din capi-
talul social, reprezentând 6.612 acţiuni 
nominative, în valoare nominală de 
2,5 lei, în valoare totală de 16.530 lei, 
din care:  -aport în numerar: 127  lei; 
-aport în natură: 16.403 lei. -Coca 
Dan- Marius, cetăţean român, născut 
la data de 11.08.1986 în mun. Bucu-
reşti sector 5, domiciliat în Bucureşti, 
Şos. Cotroceni nr.25, bl.1, sc.1, et.2, 
ap.2 sector 6, identificat cu CI seria 
RX  nr. 557316, eliberată de SPCEP 
Sector 6, la data de  21.08.2014, CNP 
1860811450071, deţine 5% din capi-
talul social, reprezentând  6.612 
acţiuni nominative, în valoare nomi-
nală de 2,5 lei, în valoare totală de 
16.530 lei, din care: - aport în 
numerar: 127 lei; - aport în natură: 
16.403  lei. - Preda Georgiana, cetă-
ţean român,  domiciliată în Mun. 
Bucureşti, Drm. Valea Cricovului 
nr.89A, sector 6, identificată cu CI 
seria RK nr.048107, eliberată de 
S.P.C.E.P. Sector 6, la data de 
24.02.2017, CNP 2700913075099, 
deţine 5% din capitalul social, repre-
zentând 6.612 acţiuni nominative, în 
valoare nominală de 2,5 lei, în valoare 
totală de 16.530 lei, din care: - aport în 
numerar: 127 lei; - aport în natură:  
16.403 lei. - Graur Gheorghita, cetă-
ţean român, domiciliată în Mun. 
Bucureşti, Int. Târgu Frumos nr.9-11, 
bl.6, scara A, et.1, ap.11, sector 4, 
identificată cu CI seria RR nr. 694888, 
eliberată de SPCEP S4 biroul  nr.2, la 
d a t a  d e  0 7 . 0 7 . 2 0 1 0 ,  C N P 
2680709522527, deţine 5% din capi-
talul social, reprezentând  6.612 
acţiuni nominative, în valoare nomi-
nală de 2,5 lei, în valoare totală de 
16.530 lei, din care: - aport în 
numerar: 127  lei; - aport în natură: 
16.403 lei. - Valeanu Olga- Elena, 
cetăţean român, născută la data de 
09.10.1975 în Sec.7 (Mun. Bucureşti), 
domiciliată în Bucureşti, Sector 5, Str. 
Pecineaga nr.14, bl.23, sc.B, et.3, 
ap.30, identificată cu CI seria RR nr. 
671093, eliberată de SPCEP S5 biroul 
nr.3, la data de 21.05.2010, CNP 
2751009441530, deţine 2% din capi-
talul social, reprezentând 2.650 acţiuni 
nominative, în valoare nominală de 
2,5 lei, în valoare totală de 6.625  lei, 
din care: - aport în numerar: 50,90 lei; 
- aport în natură: 6.574,10 lei. Partici-
parea la beneficii şi pierderi a acţiona-
r i l o r  e s t e  u r m ă t o a r e a :  
Coca Radu- 51,50%; Coca Lacrami-
oara-  26,50%; Coca Paul- 5%; Coca 
Dan- Marius- 5%; Preda Georgiana- 
5%; Graur Gheorghita- 5%; Valeanu 
Olga- Elena- 2%. 3. Aprobarea împu-
ternicirii d-ului Coca Radu în calitate 
de administrator unic al societăţii şi 
acţionar pentru a semna în numele 
acţionarilor Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
precum şi Actul Constitutiv Actua-
lizat al societăţii. 4. Aprobarea împu-
ternicirii d-nei Coca Lacramioara în 
calitate de acţionar al societăţii pentru 
a reprezenta societatea în vederea 
îndeplinirii tuturor formalităţilor de 
publicitate şi înregistrare a Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, la Monitorul Oficial al 

României precum şi în faţa oricăror 
alte autorităţi publice, sens în care va 
semna oriunde este necesar în vederea 
ducerii la îndeplinire a Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor adoptate, va depune şi va 
ridica acte, va achita taxele legale. 
Acţionarii pot participa la şedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, personal sau prin repre-
zentant– în baza unei procuri speciale, 
conform Actului Constitutiv al socie-
tăţii.  Formularele de procuri speciale 
de reprezentare vor fi disponibile la 
sediul social al societăţii, începând cu 
data de 24.08.2018 în fiecare zi lucră-
toare a săptămânii, între orele 8:30-
16:30. Procurile speciale vor fi depuse 
în original la sediul social al societăţii 
până cel mai târziu la data de 
25.09.2018, ora 9:00. Documentele şi 
materialele informative referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi  vor putea 
fi consultate de către acţionari la 
sediul social al societăţii începand cu 
data de 24.08.2018.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile art.111 şi art.117, raportat 
la dispoziţiile art.119 alin.(1) din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu dispoziţiile Legii 
nr.297/2004, modificată prin Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare şi operaţiuni de piaţă 
şi ale Regulamentelor emise de ASF în 
aplicarea acesteia, ale Actului consti-
tutiv al societăţii, având în vedere 
solicitarea acţionarului majoritar– 
Statul Român, prin reprezentant, 
Ministerul Cercetării şi Inovării– 
f o r m u l a t ă  p r i n  a d r e s a  n r. 
2410/24.07.2018 înregistrată la socie-
tate cu nr. 3009/25.07.2018, Consiliul 
de Administraţie al S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi- INCER-
TRANS S.A, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul  Bucureşt i  sub nr. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la sediul societăţii din Bucu-
reşti, str. Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1: Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, pentru data de 
24/25.09.2018, ora 12:30, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
rectificării Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al S.C. Institutul de Cerce-
tări în Transporturi „INCERTRANS” 
S.A aferent anului 2018, în vederea 
suplimentării distriburii de dividende 
de la cota de 50%, conform art.1 alin.
(1) lit. f) din Ordonanța Guvernului 
nr.64/2001, la cota de 90%, potrivit 
prevederilor Memorandumului 
promovat de Ministerul Finanţelor 
Publ ice ,  urmare a  sol ic i tăr i i 
nr.2410/24.07.2018 formulate de către 
Ministerul Cercetării şi Inovării, în 
calitate de acționar majoritar al S.C. 
Institutul de Cercetări în Transporturi 
„INCERTRANS” S.A. 2. Împuterni-
cirea Directorului General al SC 
Institutul de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA pentru efectu-
area tuturor procedurilor şi formalită-
ţilor prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor 
AGOA, să depună şi să preia acte şi să 
semneze în acest scop în numele 
Societăţii în relaţiile cu Registrul 
Comerţului, ASF, BVB, Depozitarul 
Central, sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acordarea 
dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate. 3. 
Aprobarea datei de 11.10.2018 ca dată 
de înregistrare, respectiv de identifi-

care a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 86 
alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă; 4. Aprobarea 
datei de 10.10.2018 ca ex-data, 
respectiv data anterioară datei de 
înregistrare la care instrumentele 
financiare obiect ale hotărârilor, se 
tranzacţionează fără drepturile care 
derivă din hotărâri, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin.2 lit.l) din Regu-
lamentul nr. 5/2018 privind emitenții 
de instrumente financiare şi opera-
țiuni de piață.  5. Aprobarea datei de 
31.10.2018 ca data plăţii, respectiv 
data calendaristică la care distribuirea 
veniturilor aferente deţinerii de valori 
mobiliare, constând în numerar sau 
valori mobiliare, devine certă, în 
conformitate cu prevederile art.2, 
alin.2 lit.h) din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de piață 
si cu cele ale art.1, alin. (3) din Ordo-
nanta 64/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. Întrucât nu 
sunt aplicabile şedinţei AGOA din 
24/25.09.2018, acționarii nu vor decide 
asupra datei participării garantate, 
astfel cum este definită de Articolul 2 
alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de 
piață. La Adunarea Generală a Acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 14.09.2018, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor art. 123 
alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 
din Regulamentul nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață. În cazul în care 
Adunarea Generală nu se va putea 
ţine la data anunţată, din cauza neîn-
deplinirii condiţiilor de cvorum şi de 
validitate prevăzute de lege şi de Actul 
constitutiv al societăţii, aceasta se va 
ţine în data de 25.09.2018 la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine 
de zi. În conformitate cu dispozițiile 
art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, unul 
sau mai multi actionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi  b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.  
Acționarii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la art.92 alin.3) din Legea 
nr.24/2017, până la data de 04.09.2018, 
sub sancţiunea decaderii. În conformi-
tate cu dispozițiile art.198 din Regula-
mentul nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni 
de piață fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale, 
până cel târziu la data de 17.09.2018, 
termen de decadere. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea 
răspunsului pe pagina de internet a 
societatii: www.incertrans.ro, în 
format întrebare- răspuns. Propune-
rile sau întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise în scris, fie prin 
poştă sau servicii de curierat, la sediul 
societăţii menţionat mai sus, cu menţi-

unea scrisă clar, cu majuscule, 
„PENTRU Adunarea Generala a 
A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
24/25.09.2018.” Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări 
societăţii sau fac propuneri pentru 
completarea ordinii de zi, acestea vor 
anexa solicitării şi copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea şi 
calitatea de acţionar la data solicitării. 
Propunerile sau întrebările acţiona-
rilor care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., până la 
datele mai sus menţionate nu vor fi 
luate în considerare. Accesul acționa-
rilor înregistrați la data de referinţă la 
adunarea generală va fi permis în baza 
actului de identitate.  Acţionarii 
persoane juridice pot participa prin 
reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă această 
calitate (de exemplu extras/ certificat 
constatator emis de Registrul Comer-
ţului). Acţionarii înregistrați la data 
de referinţă pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezentaţi 
de către alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota prin 
corespondenţă conform procedurilor 
afişate pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea în sala 
de şedință. Votul prin reprezentant pe 
baza împuternicirii speciale. Acţio-
narii pot participa personal sau pot fi 
reprezentati în cadrul Adunării Gene-
rale a Acţionarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) căruia i s-a 
acordat o împuternicire specială, pe 
baza formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Societate, 
în condiţiile legii. Împuternicirea 
specială va fi însoţită de următoarele 
documente: a) pentru acționari 
persoane fizice: copie de pe actul de 
identitate al acţionarului, care să 
permită identificarea acestuia în lista 
acționarilor INCERTRANS la data 
de referință eliberată de SC Depozi-
tarul Central SA şi copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetățenii români, sau 
paşaport pentru cetățenii străini, cu 
CNP (cod numeric personal)– dacă 
există în țara de origine); b) pentru 
acționari persoane juridice: (i) certifi-
catul constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt 
document, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate competentă din statul în 
care acţionarul este înmatriculat legal, 
în scopul dovedirii existenței persoanei 
juridice şi a numelui/ calității de 
reprezentant legal, cu o vechime de cel 
mult 3 luni raportat la data publicării 
convocatorului adunării generale, şi 
care să permită identificarea acestora 
în lista acționarilor INCERTRANS la 
data de referință eliberată de SC 
Depozitarul Central SA; (ii) copie de 
pe actul de identitate al reprezentan-
tului (mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetățeni români, sau paşaport, 
pentru cetățeni străini cu CNP (cod 
numeric personal) vizibil- dacă există 
în țara de origine); c) documentele 
prezentate într-o limbă străină (mai 
puțin actele de identitate valabile pe 
teritoriul României, cu caractere 
latine) vor fi însoțite de traducerea 
autorizată în limba română; Împuter-
nicirea specială este valabilă doar 
pentru Adunarea Generală a Acţiona-
rilor pentru care a fost solicitată; 
reprezentantul are obligația să voteze 
în conformitate cu instrucțiunile 
formulate de acționarul care l-a 
desemnat, sub sancțiunea anulării 

votului.  Împuternicirea specială 
pentru participarea şi votarea în 
cadrul adunării generale poate fi dată 
de un acționar şi unei instituții de 
credit care prestează servicii de 
custodie. Votul prin reprezentant în 
baza unei împuterniciri generale.  
Acţionarul poate acorda o împuterni-
cire generală a cărei durată nu va 
depăşi 3 ani, permiţând reprezentan-
tului său de a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea Adunărilor Gene-
rale ale Acţionarilor, cu condiţia ca 
împuternicirea să fie acordată de către 
acţionar în calitate de client, unui 
intermediar sau unui avocat, în 
conformitate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că mandatarul 
are calitatea fie de intermediar (în 
conformitate cu prevederile Art. 92 
alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de 
avocat, iar acţionarul este client al 
acestora. Începând cu data de 
23.08.2018, formularele de împuterni-
ciri speciale, generale, precum şi 
materialele aferente punctelor aflate 
pe ordinea de zi se pot obţine de la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 10.00-14.00 sau se pot 
descărca de pe website-ul societăţii.  
Împuternicirile, în original, comple-
tate şi semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate valabil al acţiona-
rului (buletin/ carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) vor fi depuse, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului de vot 
în adunare, la sediul S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi INCER-
TRANS S.A. până la data de 
21.09.2018, ora 10.30, în plic închis, cu 
m e n ţ i u n e a  e x p r e s a  p e  p l i c :  
„PENTRU Adunarea Generală a 
A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
24/25.09.2018” (vă rugăm să aveţi în 
vedere că registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucrătoare). 
Acţionarii S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi- INCERTRANS S.A. 
înregistraţi la data de referinţă au 
posibilitatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea Generală 
a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor 
pune la dispoziţie gratuit Buletinele de 
vot prin corespondenţă începând cu 
data de 23.08.2018 la sediul societăţii 
precum şi pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Buletinul de vot 
prin corespondenţă va fi depus la 
sediul S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS S.A., 
din Bucureşti, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, în plic închis, până 
la data de 21.09.2018, ora 10.30, în 
plic închis, cu menţiunea expresă pe 
plic:  „PENTRU Adunarea Generală 
a  A c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
24/25.09.2018” (vă rugăm să aveţi în 
vedere ca registratura societăţii este 
închisă în timpul zilelor nelucrătoare). 
În cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor fizice, buletinul de vot, 
completat şi semnat în original, va fi 
însoţit de copia actului de identitate al 
acţionarului, semnat pentru conformi-
tate de acesta. În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor juridice, 
Buletinul de vot completat şi semnat 
în original, va fi însoţit de certificatul 
constator emis de Registrul Comer-
ţului, în original, nu mai vechi de 3 
luni de zile înainte de data publicării 
convocării, în original sau copie certi-
ficată conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al socie-
tăţii şi copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semnează 
Buletinul de vot prin corespondenţă. 
Buletinele de vot care nu sunt primite 
la sediul S.C. Institutul de Cercetări în 
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Transporturi- INCERTRANS S.A., 
până la data şi ora mai sus menţionate 
nu vor fi luate în considerare. Consiliul 
de Administraţie al SC Institutul de 
Cercetări în Transporturi “INCER-
TRANS” SA
Preşedinte Adrian Stefanoiu.

LICITAȚII  
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Sico 
Business SRL desemnat prin Sentinta 
Civila nr.  10086 din data de 
26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin  lici-
tatie publica cu strigare a bunului 
imobil aflat in proprietatea Sico Busi-
ness SRL constand in teren si 
constructie situat in Pantelimon, Jud.
Ilfov, T31, Parcela A286, inscris in CF 
3495, Pantelimon, identificat cu nr. 
cad. 1187/2/2/7/4 in valoare totala de 
221.570 lei. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 28.08.2018, ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul imobil nu se va 
vinde la termenul de licitatie stabilit se 
vor organiza licitatii saptamanale la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl. M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr. 35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3 sau prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Sighetu Marmaţiei organi-
zează, în data de 30.08.2018, ora 10.00, 
la sediul inspectoratului din munici-
piul Sighetu Marmației, strada Dragoş 
Vodă, nr.38, jud.Maramureş, licitație 
publică cu strigare pentru închirierea 
unor spaţii pe turnul de radiocomuni-
cații din locația Dealu Plăiasca, 
comuna Vatra Moldoviţei,  sat 
Dubiuşca, jud.Suceava, pentru insta-
larea de antene de radiofrecvență 
pentru comunicaţii mobile. În cazul 
neatribuirii contractului, datorită 

neîndeplinirii condiţiilor de partici-
pare, licitaţia se va repeta în data de 
06.09.2018, ora 09.00, în aceleaşi 
condiții de publicitate. Documentaţia 
pentru participare la licitaţie va putea 
fi achiziţionată de la sediul Inspectora-
tului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Sighetu Marmaţiei sau online, contra 
sumei de 5Lei. Persoană de contact: 
Isvoranu Romulus, tel.0262.348.372, 
fax: 0262.348.371.

l 1.Informatii generale privind conce-
dentul, in special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: denumirea: 
ORASUL ROVINARI, codul fiscal: 
5057520, adresa: Str. Florilor, nr. 2, 
oras Rovinari, judetul Gorj, numar de 
telefon: 0253371011, fax: 0253371004 
si adresa de e-mail a persoanei de 
contact: office@primariarovinari.ro. 2. 
Informatii generale privind obiectul 
concesiunii, in special descrierea si 
identificarea bunului care urmeaza sa 
fie concesionat: „Teren in suprafata de 
2500 mp”, strada Constructorilor, nr. 
35, situat in intravilanul orasului Rovi-
nari, inregistrat in domeniul public al 
orasului, aflat in administrarea Consi-
liului Local Rovinari. 3. Informatii 
privind documentatia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documenta-
tiei de atribuire: prin e-mail sau letric, 
in urma unei cereri adresate conceden-
tului. 3.2. Denumirea si adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obtine un exemplar din documentatia 
de atribuire: Biroul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primariei Rovinari, cu sediul mai sus 
mentionat. 3.3. Costul si conditiile de 
plata pentru obtinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 54/2006: 10 lei achitati 
la casieria unitatii sau prin virament. 
3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 04/09/2018, ora 16:00. 4. 
Informatii privind ofertele: 4.1. Data 
limita de depunere a ofertelor: 
10/09/2018, ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Strada 
Florilor, nr.2, Oras Rovinari, Judet 
Gorj. 4.3. Numarul de exemplare in 
care trebuie depusa fiecare oferta: 
2(doua). 5. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor: 11/09/2018, ora 10:00, 
la sediul concedentului -sala de 
sedinte. 6. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/sau 
adresa de e-mail ale instantei compe-
tente in solutionarea litigiilor aparute 
si termenele pentru sesizarea instantei: 
Tribunalul Gorj, Targu-Jiu, Str.Tudor 
Vladimirescu, nr. 34, Jud.Gorj, telefon: 
0253-218661, fax: 0253-212666, email: 
tr-gorj@just.ro. 7. Data transmiterii 
anuntului de licitatie catre institutiile 

abilitate, in vederea publicarii: 
21/08/2018, Catre R.A Monitorul 
Oficial.

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea 
Timişoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, 
CIF: RO1605469, J25/348/1991, aflata  
în procedură de reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, en 
r e d r e s s e m e n t ,  î n  d o s a r  n r. 
7395/101/2015 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,  scoate la 
vânzare: -Activ Functional format din 
Teren fără construcții SL=20.509,89 
mp, Constructii (C30 - hala mecanica 
grea P+1E, Scd = 4125,43 mp - nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala meca-
nica usoara P+2E, Scd = 2815,86 mp 
- nr. cadastral 52841-C1, C24 - hala 
sablare vopsire Sc = 1680 mp, nr. 
cadastral 52840-C1, C20 - pavilion 
administrativ P+2E, Scd = 672,85 mp, 
nr. cadastral 52842-C1, C9 – micro-
cantina, Sc=178 mp, nr. cadastral 
52839-C1, C8 - corp TS laboratoare 
P+2E, Scd = 1366,38 mp, nr. cadastral 
52845-C1, C7-Hala constructii meta-
lice, Sc = 2582 mp, nr. cadastral 
1377/7, C25-statie trafo 6kv, Sc=457 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, 
C23-castel apa, Sc = 18 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier 
instalatori, Sc=162 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C21-stocator oxigen, 
Sc=10 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc=492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie 
compresoare, Sc=116 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table 
si agregate, Sc = 41 mp (demolat) nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea 
canalizare, statie epurare SBR 16000 
L) Instalatii tehnice (Cap frezat FLN, 
Cazan basic, presa pit abcant, insta-
latii sudare, aere conditionate, insta-
larii incalzire, masini debitat, 
strunguri, masini de gaurit, compre-
soare,prese hidraulice, masini de 
frezat, poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, etc.), 
Utilaje, Mijloace de transport (Autotu-
risme Daewoo Cielo, Nubira, Auto-
trator Roman, etc.),  Mobilier, 
Aparatura, Birotica, Sisteme protectie, 
Instalatie electrica subterana de forta 
6Kv – 2 cabluri cu o lungime de 1340 
ml  (Rapor t  de  eva luare  nr. 
50/05.04.2018 intocmit de expert 
evaluator Cojocaru Marian si aprobat 
prin hotararea comitetului creditorilor 
nr. 227/20.04.2018) la pretul de 
2.647.610,00 euro. Valorile nu includ 
TVA (19%) şi plata se va face in lei la 
cursul BNR din ziua plății. -Creditori 
garantați:BCR SA, DGRFP Craiova 
A.J.F.P.Mehedinti, Electroargeş SA, 
Energomontaj SA. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea Activului 
functional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 43 din data de 
30.05.2018 de confirmare a planului de 
reorganizare modificat pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
29.08.2018 orele 14:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 1000 lei. Contul unic de 

insolvență al debitoarei este la BCR – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la şedinţa de licitaţie din data de 
29.08.2018 să depună oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 1000 lei 
până la data de 28.08.2018 orele 17,00 
la adresa menționată anterior. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra Activului functional al debi-
toarei SC Mecanoenergetica SA sa 
anunțe administratorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Raportat la dispozitiile art. 91 din 
Legea 85/2014, Activul functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA se 
vinde liber de orice sarcini, precum 
privilegii, ipoteci, gajuri, sau drepturi 
de retentie, sechestre, de orice fel. 
Relaţii la sediul administratorului 
judiciar sau la telefon 0742592183, 
0756482035, tel./fax : 0252354399 sau 
la adresa de email : office@consul-
tant-insolventa.ro.; Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
prin ec. Emil Popescu.

l Anunț de participare la licitație 
publică cu ofertă în plic închis pentru 
concesiune teren. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Comuna Gălăneşti, cu sediul 
în satul Gălăneşti, județul Suceava, str. 
Pr inc i pa l ă ,  n r.  352 ,  t e l e f on 
+4023041320, fax +40230412320, CUI 
4441352, e-mail: primariagalanesti@
yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat:  Concesio-
narea prin licitație publică cu ofertă în 
plic închis a unui teren în suprafață de 
815 mp, din domeniul privat al 
comunei Gălăneşti, județul Suceava. 3. 
Informații privind documentaţia de 
atribuire: documentația de atribuire se 
gaseşte la registratura instituției, 
sediul Primăriei Gălăneşti. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentația de atri-
buire poate fi procurată în urma unei 
solicitări. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Caietul de 
sarcini cu întreaga documentație se va 
ridica de la sediul Primăriei Gălăneşti  
-  registratură. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 54/2006: prețul unui 
exemplar al documentației de atribuire 
este de 20 de lei şi trebuie achitat în 
numerar la casieria instituției.   3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 03.09.2018, ora 16:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: oferta se va 
depune în plic sigilat, ştampilat, un 
exemplar original, care în interior va 
conține două plicuri separat: (a) docu-
mente de calificare şi (b) oferta finan-
ciară. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 11.09.2018, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primaria comunei Gălăneşti, satul 
Gălăneşti, judeţul Suceava, telefon 
+4023041320, fax +40230412320, CUI 
4441352, e-mail: primariagalanesti@
yahoo.com. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 

ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.09.2018, ora 
12:00, în Sala de şedințe a Primăriei 
Gălăneşti. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Rădăuți, județul Suceava, 
Municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii, 
nr. 64, telefon: 0230561828, fax: 
0230562952, e-mail: jud-radauti@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.08.2018.

PIERDERI  
l Pierdut atestat marfă emis de ARR 
Dolj pe numele Pîrvu Marin, cartelă 
tahograf şi atestat taxi. Se declară 
nule.

l Pierdut diploma de asistent medical 
principal sesiunea din 2017 pe numele 
Dragota Violeta.

l Pierdut card tahograf, organ 
emitent ARR Tulcea, pe numele Dinu 
Marinel, loc.M.Kog., jud.Tulcea, tel.  
0751.988.547.

l Declar pierdut Certificat de înregis-
trare în Registrul Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dâmbovița, Seria B, 
nr. 2678654, al societății Oxford Estate 
SRL, cu sediul social în Sat Crevedia, 
Comuna Crevedia, Calea Combina-
tului, Nr. 486, Corp C11, Județul 
Dâmbovița, Număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J15/60/2013, 
CUI: 31126190. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional condu-
cător auto pe numele Pătru George 
Daniel.

l Pierdut legitimaţie de student 
aliberat de Universitatea Bucureşti – 
Facultatea de Inginerie Aerospaţială, 
pe numele Sterie Maria Ştefania. Se 
declară nul.

l Pierdut doua certificate constata-
toare ONRC pentru sediul social si 
terti nr.13388/2018 pentru SC BODY 
BEBE SRL. Le declar nule.

l Peța Florin, pierdut atestat profesi-
onal conducător auto marfă seria 
0261853000, el iberat de ARR 
Teleorman. Îl declar nul.

l GDM RO ELECTRONICS SRL, 
J03/270/2001, CUI 13891859, cu sediul 
in Curtea de Arges, str. Oborului nr. 21, 
Jud. Arges, declara pierdute certificate 
constatatoare de activitate emise in 
data de 27.07.2007, 11.02.2009 si 
17.11.2008. Se declara nule.

l Pierdut certificat de  înregistrare 
firma Revanşa Com`96 SRL nr. Regis-
trul  J40/5700/04.02.1996 cod unic 
8660240 certificat constatator pentru 
sediu. Le declar nule.

l Subscrisa, Hunnebeck România 
S.R.L., cu sediul în localitatea Căpuşu 
Mare, nr. 310, jud. Cluj, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/645/2002, având CUI 14557690, 
legal reprezentată prin dl. Mircea 
Georgescu, în calitate de adminis-
trator, declar pierdut biletul la ordin 
seria BACX3AA nr. 3686350 emis la 
data de 16.02.2018, în favoarea 
subscrisei, de către societatea Ovi 
Construction & Real Estate S.R.L.


