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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic Sat Mărgăriţi, cu sediul 
în comuna Beceni, nr. 117, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante pe perioadă deter-
minată, de: coordonator proiect - „Şansă 
pentru Beceni - Împreună Reuşim”, număr 
posturi - 1, normă de 4 ore/zi, conform HG 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: - Proba scrisă în data de 29.06.2020, 
ora 9:00; - Proba interviu în data de 
01.07.2020, ora 9:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: - studii superioare cu 
licenţă recunoscută; - vechime în învăţământ 
minim 10 ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Liceului Tehnologic Sat Mărgăriţi, 
comuna Beceni, nr. 117, judeţul Buzău. 
Relaţii suplimentare la sediul: Liceului 
Tehnologic Sat Mărgăriţi, comuna Beceni, nr. 
117, judeţul Buzău, peroană de contact: 
Cucu Elena, telefon 0749.097.408, E-mail: 
liceul_beceni@yahoo.com.

l Primăria Comunei Bilca, cu sediul în 
comuna Bilca, str. Calea Bucovinei nr. 295, 
judeţul Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcţii contractuale 
vacante, de: - un post de muncitor în cadrul 
compartimentului de situații de urgență - cu 
atribuții de şofer pe maşina PSI şi maşina de 
colectare deşeuri; - un post de muncitor în 
cadrul compartimentului de gospodărire 
comunală, conform HG nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: - Proba 
scrisă în data de 19.06.2020, ora 10:00; -Proba 
practică în data de 23.06.2020, ora 10:00; - 
Proba interviu în data de 23.06.2020, ora 
14:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: - studii: Studii generale - 8 clase; - 
vechime: cu sau fără vechime. A. Pentru 
postul de muncitor în cadrul compartimen-
tului de situații de urgență -cu atribuții de 
şofer pe maşina PSI şi maşina de colectare 
deşeuri: -Domiciliu stabil în comuna Bilca; 
-Permis de conducere B, C, atestat; -Diplomă 
de absolvire a Şcolii Generale de 8 clase; 
-Cunoştințe de mecanică şi cursuri de servant 
în domeniul ISU. B. Pentru postul de 
muncitor în cadrul compartimentului de 
gospodărire comunală: - Diplomă de absol-
vire a Şcolii Generale de 8 clase; - Cunoştințe 
de mecanică pentru drujbă, cositoare. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Bilca. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei comunei Bilca, persoană de 
contact: Taciuc Viorica Rodica, telefon 
0731.831.087, E-mail: primaria_bilca@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Bozovici, cu sediul în 
comuna Bozovici, str. Mihai Eminescu, nr. 
251B, judeţul Caraş Severin, anunţă 
amânarea concursului conform temeiului 
legal HG nr. 286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de şofer 
microbuz şcolar organizat iniţial: - Proba 
scrisă în data de 10.06.2020, ora 10:00; - 
Proba interviu în data de 12.06.2020, ora 
10:00; astfel: - la o dată care se va comunica 
ulterior. Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, număr 348, pagina 7, cod 
249.236.

l Primăria Drăgăneşti de Vede, cu sediul în 
comuna Drăgăneşti de Vede, str. Gării, nr. 37, 
judeţul Teleorman, anunţă amânarea concur-
sului conform HG nr. 286/2011 pentru 
ocuparea posturilor contractual vacante de 
arhivar şi guard, organizat iniţial: - Proba 
scrisă în data de 15 iunie 2020, ora 11:00 - 
ambele posturi; - Proba practică în data de 15 

iunie 2020, ora 14:00 -pentru postul de guard; 
- Proba interviu în data de 18 iunie 2020, ora 
14:00 - pentru postul de arhivar; astfel: - la o 
dată care se va comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a numărul 
350/18.05.2020, pagina 7, cod 249312.

PRESTĂRI SERVICII
l Dr. Sbârnă Sever-Alexandru - Cabinet De 
Avocat şi-a stabilit sediul în Timişoara, Str. 
Palanca, nr. 4, ap. B.12. Avem activitate în 
toate domeniile de drept (ex. Anulare 
Amenzi abuzive Neconstituționale date de 
stat). 0721192936.

SOMAȚII
l Admite cererea formulată de reclamanta 
Tănasă (căs.Păduraru) Alexandrina-Mihaela, 
cu domiciliul procedural ales la Cabinet de 
avocat De Graeve Larisa Elena din Iaşi, str. 
Sf.Lazăr, nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu, 
mezanin, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâtul Păduraru Dan-Andrei, domiciliat în 
sat Dumbrava, str. Digului, nr. 90, comuna 
Ciurea, judeţul Iaşi. Dispune desfacerea 
căsătoriei încheiate de părţi la data de 
26.05.2018 şi înregistrată sub nr.23/26.05.2018 
la Primăria com.Ciurea, jud.Iaşi, din culpa 
comună a părţilor. Dispune revenirea recla-
mantei la numele avut anterior încheierii 
căsătoriei, respectiv acela de „Tănasă”. În 
temeiul dispoziţiilor art.453 Cod procedură 
civilă, dispune obligarea pârâtului la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 
600Lei, sumă reprezentând onorariul de 
curator, respectiv cel al apărătorului ales al 
reclamantei. Cu drept de apel în termen de 
30 zile de la comunicare. Cererea şi motivele 
de apel se depun la Judecătoria Iaşi, sub 
sancţiunea nulităţii, conform art.471 Cod 
procedură civilă. Pronunţată conform 
art.396 alin.2 Cod de procedură civilă, azi, 
20.12.2019.

CITAȚII
l Numitul Alexa Neculai având ca ultim 
domiciliu cunoscut în Iaşi str. Cişmeaua 
Păcurari nr. 2, este citat la Judecătoria Iaşi în 
dosarul nr. 36403/245/2017 al secției civile, 
Complet 2, cu termen de judecată la 
11.06.2020, ora 9:00, în calitate de pârât în 
cauza de ieşire din indiviziune şi partaj 
bunuri comune formulată de reclamanta 
Miron Viorica, fostă Alexa.

l Somație. Prin prezenta somație se aduce la 
cunoştința celor interesați faptul că recla-
manta Crangă Elena, domiciliată în sat 
Băcel, comuna Chichiş, nr. 156, jud. 
Covasna, solicită dobândirea prin uzuca-
piune, conform prevederilor art. 28 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra parcelei nr. 1 în suprafață 
de 678mp, cu nr.  top nou 2619/1, 
C.F.23726-Chichiş. Toți cei interesați pot face 
opoziție în termen de 30 de zile de la afişare, 
la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str. Kriza 
Janos, nr. 2, jud.Coavsna, cu precizarea că, în 
caz contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicații se va trece 
la judecarea cererii.  

l Moştenitorii legali ai defunctului Cupliu 
Ionel, decedat la 1 decembrie 2006, sunt 
convocaţi la 1 iunie, ora 12:00, la biroul nota-
rial SPN Popa şi Asociaţii cu sediul Brăila, 
strada Şcolilor, bloc C, parter, în vederea 
rezolvării succesiunii.

l Numitul Gagiu Gheorghe-Senti, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în oraşul Ocnele 
Mari, jud.Vâlcea, str. A.I.Cuza, nr. 162, este 
chemat la Judecătoria Craiova, complet civil 
35 (fost C17), în data de 04.06.2020, ora 
10:00, în calitate de pârât, în proces cu Gagiu 
Viorica, în calitate de reclamantă.

l Numitul Țugui Cătălin Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în orş. Anina, str. Oraş 
Nou, bl. C8, ap. 12, județ Caraş-Severin, este 
citat la Judecătoria Oravița, Complet 5, în 
data de 04.06.2020, ora 12:30, în dosarul civil 
713/273/2019, în procesul de divorț cu recla-
manta Țugui Lola Dorina.

DISPARIȚII
l Micu Mariana. Dosar nr. 1656/207/2020 - 
Judecătoria Caracal. Micu Mariana a 
formulat cerere de declarare judecătorească 
a morții fostului soț Tocea Marius, cu ultim 
domiciliu în mun.Caracal, b-dul.Antonius 
Caracalla, nr. 2, jud.Olt, despre care ştim că a 
murit în luna mai a anului 2016 în Turcia. 
Invităm ca orice persoană să comunice date 
pe care le cunoaşte cu privire la cel dispărut. 
(av. Ioan Rotaru). 

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/kg. 
0755.843.691.

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație 
Distribuție Carburanți şi Spălătorie Auto“ pe 
strada Caracalului, nr. 12-14, Corabia, jud.
Olt, privind obținere PUZ la adresa mai sus 
menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea 
intenționează să transmită fără plată bunuri 
de resortul auto piese auto (Dacia 1310, Aro 
Volkswagen Vento ) instituțiilor publice sau 
unităților de cult aparținând cultelor religi-
oase recunoscute în România care sunt inte-
resate de preluarea acestora. Instituțiile şi/
sau unitățile de Cult interesate pot obține 
informații la numărul de telefon 0237/207234 
şi poți transmite solicitarea privind preluarea 
fără plată pe adresa de email achizitii.ipjvn@
yahoo.com.

l Tehnoinvest & Co Recycling SRL, sediul 
social: Braşov, str.Brânduşelor, nr. 74, et.2, ap. 
18-19, înregistrată la ONRC -ORCT Braşov, 
J8/162/2002, CUI 14463250, informează pe 
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tatea principală 3832 recuperarea materia-
lelor reciclabile sortate şi 3811, 3831, 3812, 
3821, 3822, 4677, desfăşurată în Bucureşti, 
str. Soldat Ghețu Anghel, nr. 1, sector 3. 
Informații se pot solicita la sediul APM 
Bucureşti, sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei 
LUKOIL), între orele 9:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l SC Service Ciclop SA, cu sediul în Şos.
Giurgiului, nr.260, sector 4, Bucureşti, înre-
g i s t r a t ă  l a  O N R C  B u c u r e ş t i  c u 
J40/2545/1999, CUI nr. RO11573879, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea de Întreținerea şi repa-
rarea autovehiculelor, cod CAEN 4520, 
desfăşurată în str.Şos.Giurgiului, nr.260, 
sector 4, Bucureşti. Informații se pot solicita 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Bucureşti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzină-
riei Lukoil), între orele 9:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.  

l S.C Omv Petrom S.A anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda H30 Indepen-
denta” propus a fi amplasat in satul Schela, 

comuna Schela, jud. Galati. Proiectul acor-
dului de mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
urmatoarea adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro - reg l ementar i -acordu l   de 
mediu-drafturi acte de reglementare-proiect 
acord de mediu 2010 – 2020. Observatiile /
contestatiile publicului se primesc in scris la 
A.P.M Galati, la adresa de email:office@
apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la 
data afisarii anuntului pe pagina de internet 
a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l S.C Omv Petrom S.A anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: “Lucrari de 
suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda H34 Indepen-
denta” propus a fi amplasat in satul Schela, 
comuna Schela, jud. Galati. Proiectul acor-
dului de mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
urmatoarea adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro-reglementari-acordul de mediu - 
drafturi acte de reglementare-proiect acord 
de mediu 2010 – 2020. Observatiile /contesta-
tiile publicului se primesc in scris la A.P.M 
Galati, la adresa de email:office@apmgl.
anpm.ro, in termen de 10 zile de la data 
afisarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul unic şi acțio-
narul majoritar al SC Agromec Topoloveni 
SA, deținător a 4.849.376 acțiuni reprezen-
tând 83,07923% din capitalul social, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Agromec Topoloveni SA, înre-
gistrată la ORC Argeş la nr. J3/746/1991, 
având CUI 162665, în data de 26.06.2020, 
ora 12:00, la punctul de lucru situat în 
Bascov, Strada Serelor, Nr. 19, județul Argeş, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 25.06.2020. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menţionată, AGOA se va ţine la data de 
29.06.2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este urmă-
toarea: Art.1. Prezentarea raportului admi-
nistratorului SC Agromec Topoloveni SA cu 
privire la desfăşurarea activităţii economi-
co-financiare a anului 2019. Art.2. Prezen-
tarea raportului auditorului financiar pentru 
anul 2019. Art.3. Aprobarea raportului 
administratorului unic, acționar majoritar al 
societății Agromec Topoloveni SA, cu privire 
la desfăşurarea activității economico-finan-
ciare corespunzătoare anului 2019. Art. 4. 
Aprobarea bilanțului contabil, cont de profit 
şi pierdere şi anexe la bilanțul anului 2019. 
Art. 5. Aprobarea repartizării profitului net. 
Art.6. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2020. Art.7. Împuterni-
cirea D-rei Sterea Ioana Alina, identificată 
prin CI seria AZ, nr. 236323, în calitate de 
consilier juridic să îndeplinească procedurile 
impuse de lege în vederea publicării în Moni-
torul Oficial al României, precum şi în 
vederea îndeplinirii formalităților necesare în 
fața ORC Argeş. Acționarii pot participa 
personal sau prin reprezentanți, mandatați 
prin procură specială, potrivit legii. Acțio-
narii persoane fizice vor face dovada 
prezentei prin verificarea cu documentul de 
identitate a existenței în Registrul Acționa-
rilor la data de referință. Acționarii persoane 
juridice vor participa la adunare prin repre-
zentantul legal sau persoană fizică împuter-
nicită să-i reprezinte şi vor prezenta 
documente doveditoare în acest sens, 
respectiv document identitate şi certificat 
constatator emis de Registrul Comerțului sau 
împuternicire dată de organul de conducere 
administrativ pentru această adunare, fiind 
necesară prezența acestora în Registrul Acți-
onarilor la data de referință. Formularele 
pentru procură specială se pot solicita socie-

tății, prin e-mail, începând cu data de 
26.05.2020 şi vor fi depuse in original, după 
completare şi semnare la sediul societății, cel 
mai târziu la data de 18.06.2020, ora 11:00, 
ca fiind data limită cand se va încheia un 
proces-verbal cu procurile existente. Docu-
mentele şi materialele referitoare la ordinea 
de zi se află la dispoziția acționarilor conform 
prevederilor legale, începând cu data publi-
cării în Monitorul Oficial, consultarea aces-
tora fiind posibilă prin solicitarea prin e-mail. 
Informații pot fi obținute la telefon şi e-mail: 
0248.270.700, int.163; ion.popescu@intlazar.
ro.

l Societatea “Convest” S.A, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Valea Cascadelor nr. 3-5, 
sect. 6, înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. 
J40/1645/1991, cod unic de înregistrare RO 
3155611, prin Preşedintele Consiliului de 
Administraţie dl. Petris Mircea, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pentru data de 29.06.2020 ora 11:00, 
la sediul societăţii din Bucureşti, str. Valea 
Cascadelor nr. 3-5, sect. 6, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 27.06.2020 şi care au 
dreptul de a participa şi a vota în cadrul 
adunării generale extraordinare. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
de Legea 31/1990, republicată, cu modifică-
rile ulterioare, se reprogramează Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 30.06.2020 ora 11:00, la sediul 
societăţii mai sus rubricat. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor va fi următoarea: 1.Aprobarea valorifi-
cării terenului în suprafaţa de 1.317 mp. şi a 
construcţiilor existente pe acesta, respectiv 
C1 în suprafata construită la sol de 
267,07m.p., C2 în suprafaţa construită la sol 
de 99,10m.p., C3 în suprafaţa construită la 
sol de 129,09m.p., C4 în suprafaţa construită 
la sol de 140,88m.p., situate în Bucureşti, str. 
Valea Cascadelor nr. 3-5, sect. 6, Bucureşti, 
prin orice formă de colaborare (vânzare, 
asociere, schimb, închiriere, schimbarea 
destinaţiei, superficie şi altele....) în funcţie de 
oportunităţile de afaceri identificate. 
Imobilul a fost intabulat în Cartea funciară 
n r. 2 1 0 6 6 7  c u  Î n c h e i e r e a  n r. 
169198/03.03.2008. 2. Împuternicirea 
membrilor Consiliului de administraţie, toţi 
împreună să negocieze, să semneze promi-
siuni de vânzare, contracte de vânzare, 
asociere, schimb, închiriere, superficie..etc., 
după caz, în faţa notarului, în numele şi pe 
seama acţionarilor, precum şi pentru a 
efectua orice alte demersuri aferente reali-
zării valorificarii imobilului mai sus indicat. 
3.Discutarea, stabilirea şi aprobarea pretului 
de vânzare a bunului imobil, şi aprobarea de 
catre acţionari a încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare până la data de 
29.07.2020, la pretul şi în condiţiile stipulate 
în Antecontractul de vânzare-cumpărare 
autentificat sub nr. 1110 de catre Biroul Indi-
vidual Notarial Andreea Dana Radulescu la 
data de 21.05.2020.  4.Prezentarea şi 
aprobarea modificarii art. 17 al actului 
constitutiv al societăţii şi depunerea acestuia 
spre înregistrare la ORC Bucureşti. Conţi-
nutul art. 17 va fi următorul: Art.17 Atribu-
ţiile Consiliului de Administraţie: Consiliul 
de administraţie are următoarele competenţe 
de bază, care nu pot fi delegate directorilor: 
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate 
şi de dezvoltare ale societăţii; b) stabilirea 
politicilor contabile şi a sistemului de control 
financiar, precum şi aprobarea planificării 
financiare; c) numirea şi revocarea directo-
rilor şi stabilirea remuneraţiei lor; d) suprave-
gherea activităţii directorilor; e) pregătirea 
raportului anual, organizarea adunării gene-
rale a acţionarilor şi implementarea hotărâ-
rilor acesteia; f) introducerea cererii pentru 
deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, 
potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. g)aprobă încheierea de contracte 
de închiriere (luarea sau darea cu chirie); h) 
adoptarea strategiei şi politicile privind 
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dezvoltarea Societăţii, inclusiv organigrama 
Societătii şi stabilirea departamentelor opera-
ţionale; i) aprobarea regulamentelor interne 
ale Consiliului de Administraţie, ale Comite-
tului Executiv si alte acte de organizare 
internă; j) aprobarea deschiderii de sucursale, 
agenţii şi alte unităţi fără personalitate juri-
dică. k) mutarea sediului Societăţii (prin 
delegare de la Adunarea Generală a Acţiona-
rilor pe baza articolului 114 din Legea Socie-
tăţilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificările 
şi completările ulterioare); l)dobandirea si/
sau instrainarea unor bunuri ale societatii, cu 
aprobarea prelabila A.G.E.A, si incheierea de 
acte juridice in acest sens; m)adoptarea 
oricărei alte decizii cu privire la adminis-
trarea Societăţii sau la o chestiune delegată 
de către adunarea generală. De asemenea, nu 
pot fi delegate directorilor atribuţiile primite 
de către consiliul de administraţie din partea 
adunării generale a acţionarilor, în conformi-
tate cu art. 114. 5. Prezentarea si aprobarea 
modificarii art.19 al actului constitutiv al 
societăţii şi depunerea acestuia spre înregis-
trare la ORC Bucuresti. Conţinutul art.19 va 
fi următorul: Art.19 Membrii comitetului 
executiv şi Comitetul Executiv: Fiecare 
membru al Comitetului Executiv este învestit 
de către Consiliul de Administraţie cu putere 
de decizie în ceea ce priveşte organizarea şi 
administrarea anumitor departamente 
operaţionale din cadrul Societăţii. Astfel el/ea 
va avea urmatoarele atribuţiuni şi răspun-
deri: 1. propune Comitetului Executiv stra-
tegia şi politicile de dezvoltare pentru 
respectivul departament operational şi 
implementează decizia Comitetului Executiv 
în acest sens; 2. angajează şi concediază, 
stabileşte sarcinile şi responsabilităţile perso-
nalului societăţii încadrat în departamentul 
respectiv; 3. vor informa consiliul de admi-
nistrație , în mod regulat şi cuprinzător, 
asupra operațiunilor întreprinse alte atribu-
ţiuni şi sarcini aferente administrării zilnice a 
fiecărui departament sau delegate de către 
adunarea generală, consiliul de adminis-
traţie, preşedintele consiliului de adminis-
traţie, sau Comitetul Executiv; 4. iau toate 
măsurile aferente conducerii societății, în 
limitele obiectului de activitate al societății; 5. 
alte atribuţiuni şi sarcini aferente adminis-
trării zilnice a fiecărui departament sau 
delegate de către adunarea generală, consiliul 
de administraţie, preşedintele consiliului de 
administraţie, sau Comitetul Executiv. 6. 
Împuternicirea dlui. Petriş Mircea să 
semneze în numele acţionarilor hotărârile 
Adunării Generale Extraordinare şi să înde-
plinească oricare şi toate formalităţile impuse 
de lege în vederea obţinerii aprobării autori-
tăţilor competente, a înregistrării hotărârilor 
adoptate la ORC, a executării şi a asigurării 
opozabilităţii acestora faţă de terţi. Dl. Petriş 
Mircea are dreptul să delege îndeplinirea 
mandatului menţionat mai sus altor 
persoane. Persoanele care au calitatea de 
acţionar la data de referinţă, respectiv data 
de 27.06.2020 pot exercita dreptul de a parti-
cipa la Adunarea Generală Extraordinară, 
precum şi dreptul de vot personal sau prin 
reprezentare. Reprezentarea poate fi asigu-
rată şi prin alte persoane decât acţionarii în 
baza unei procuri speciale, care se vor depune 
la sediul societăţii până la data de 29.06.2020 
inclusiv, ora 9:00. Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Valea 
Cascadelor nr. 3-5, sect. 6. Preşedinte 
Consiliu de Administraţie, Mircea Petris.

l Convocator: În conformitate cu prevederile 
Art. 111, Art. 113 şi Art. 117 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu dispozi-
ţiile Legii nr.297/2004, modificată prin Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regula-
mentelor emise de ASF în aplicarea acesteia, 
Consiliul de Administraţie al  Institutul de 
Cercetări în Transporturi - Incertrans - S.A, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod Unic de 
Înregistrare: RO4282451, convoacă la adresa 
punctului de lucru situat în Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti nr. 42-44, Băneasa 
Business & Technology Park, clădirea B, 
aripa B1, et. 1 şi 2, sector 1, următoarele 
adunări generale ale acţionarilor: I. Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 29.06.2020, ora 11:30, cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Aprobarea Raportului de 
Evaluare Clădiri -INCERTRANS S.A.- 
pentru impozitare- nr. 1815/21.05.2020. 2. 
Împuternicirea Directorului General al Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi– Incertrans 
–S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor 
şi formalităţilor 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 Regis-
trul 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 17.07.2020 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identificare a acţio-
narilor 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 opera-
ţiuni de piaţă (art. 238 alin.1 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modifi-
cările şi completările ulterioare). 4. Aprobarea 
datei de 16.07.2020 ca ex-data, respectiv data 
anterioară datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect ale hotărârilor, se 
tranzacţionează fără drepturile care derivă 
din hotărâri, în conformitate cu prevederile 
art.2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață. Întrucât nu sunt aplica-
bile şedinţei Agoa din 29.06.2020, acționarii 
nu vor decide asupra datei participării garan-
tate, astfel cum este definită de Articolul 2 
alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață. II. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 
29.06.2020, ora 12:30, cu următoarea Ordine 
de Zi: 1. Aprobarea completării domeniului 
secundar de activitate al Institutul de Cerce-
tări în Transporturi– Incertrans S.A. cu noi 
activităţi clasificate conform CAEN, după 
cum urmează: Cod CAEN: 0161 - Activități 
auxiliare pentru producția vegetală; 0811 - 
Extracția pietrei ornamentale şi a pietrei 
pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 - Extracția 
pietrişului şi nisipului; extracția argilei şi 
caolinului; 2611 - Fabricarea subansamblu-
rilor electronice (module); 2612 - Fabricarea 
altor componente electronice; 2620 - Fabri-
carea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice; 2630  - Fabricarea echipamentelor 
de comunicații; 2640 - Fabricarea produselor 
electronice de larg consum; 2651 - Fabricarea 
de instrumente şi dispozitive pentru măsură, 
verificare, control, navigație; 2711 - Fabricarea 
motoarelor, generatoarelor şi transformatoa-
relor electrice; 2712 - Fabricarea aparatelor de 
distribuţie şi control a electricităţii; 2731 - 
Fabricarea de cabluri cu fibră optică; 2732 - 
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi 
electronice; 2733 - Fabricarea dispozitivelor de 
conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi 
electronice; 2740 - Fabricarea de echipamente 
electrice de iluminat; 2790 - Fabricarea altor 
echipamente electrice; 2823 - Fabricarea maşi-
nilor şi echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice); 2824 - Fabricarea maşinilor- unelte 
portabile acţionate electric; 2829 - Fabricarea 
altor maşini şi utilaje de utilizare generală 
n.c.a.; 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor 
pentru agricultură şi exploatări forestiere; 
2849 - Fabricarea altor maşini- unelte n.c.a.; 
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale şi stomatologice; 3299 
- Fabricarea altor produse manufacturiere 

n.c.a.; 3314 - Repararea echipamentelor elec-
trice; 3319 - Repararea altor echipamente; 
3511 - Producția de energie electrica; 3512 - 
Transportul energiei electrice; 3513  - Distri-
buţia energiei electrice; 3514 - Comercializarea 
energiei electrice; 3530 - Furnizarea de abur şi 
aer condiţionat; 3811 - Colectarea deşeurilor 
nepericuloase; 3812 - Colectarea deşeurilor 
periculoase;   3822 - Tratarea şi eliminarea 
deşeurilor periculoase; 3831 - Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor 
scoase din uz pentru recuperarea materia-
lelor; 3900 - Activități şi servicii de deconta-
minare; 4212 - Lucrări de construcții a căilor 
ferate de suprafaţă şi subterane; 4213 - 
Construcția de poduri şi tuneluri; 4531 - 
Comerț cu ridicata de piese şi accesorii pentru 
autovehicule; 4532 - Comerț cu amănuntul de 
piese şi accesorii pentru autovehicule; 4611 - 
Intermedieri în comerțul cu materii prime 
agricole, animale vii, materii prime textile şi 
cu semifabricate; 4612 - Intermedieri în 
comerțul cu combustibili, minereuri, metale şi 
produse chimice pentru industrie; 4613 - 
Intermedieri în comerțul cu material lemnos 
şi materiale de construcții; 4614 - Interme-
dieri în comerțul cu maşini, echipamente 
industriale, nave şi avioane; 4618 - Interme-
dieri în comerțul specializat în vânzarea 
produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - 
Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, 
echipamentelor periferice şi software- ului; 
4652 - Comerț cu ridicata de componente şi 
echipamente electronice şi de telecomunicații; 
4661 - Comerț cu ridicata al maşinilor agri-
cole, echipamentelor şi furniturilor; 4662 - 
Comerț cu ridicata al maşinilor- unelte; 4669 
- Comerț cu ridicata al altor masini şi echipa-
mente; 4671 - Comerț cu ridicata al combusti-
bililor solizi, lichizi şi gazosi şi al produselor 
derivate; 4673 - Comerț cu ridicata al materi-
alului lemnos şi al materialelor de construcții 
şi echipamentelor sanitare; 4674 - Comerț cu 
ridicata al echipamentelor şi furniturilor de 
fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încăl-
zire; 4675 - Comerț cu ridicata al produselor 
chimice; 4676 - Comerț cu ridicata al altor 
produse intermediare; 4677 - Comerț cu ridi-
cata al deşeurilor şi resturilor; 4690 - Comerț 
cu ridicata nespecializat; 4730 - Comerț cu 
amănuntul al carburanţilor pentru autovehi-
cule în magazine specializate; 4741 - Comerț 
cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor 
periferice şi software-ului în magazine specia-
lizate; 4752 - Comerț cu amănuntul al artico-
lelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a 
celor pentru vopsit, în magazine specializate; 
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor 
farmaceutice, în magazine specializate; 4774 
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale 
şi ortopedice, în magazine specializate; 4920 - 
Transporturi de marfă pe calea ferată; 4941 
-Transporturi rutiere de mărfuri; 4950 - Trans-
porturi prin conducte; 5020 - Transporturi 
maritime şi costiere de marfă; 5210 - Depozi-
tări; 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; 
6120 - Activități de telecomunicații prin reţele 
fără cablu (exclusiv prin satelit); 6130 - Acti-
vități de telecomunicații prin satelit; 6810 - 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 7211 - Cercetare - dezvoltare în 
biotehnologie; 7410 - Activități de design 
specializat; 7731 - Activități de închiriere şi 
leasing cu maşini şi echipamente agricole; 
7732 - Activități de închiriere şi leasing cu 
maşini şi echipamente pentru construcții; 
8121 - Activități generale de curăţenie a clădi-
rilor; 8122 - Activități specializate de cură-
ţenie; 8129 - Alte activități de curăţenie; 8230 
- Activități de organizare a expoziţiilor, 
târgurilor şi congreselor; 8532 - Învăţământ 
secundar, tehnic sau profesional; 9511 -Repa-
rarea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice; 9512 - Repararea echipamentelor 
de comunicații; 9609 - Alte activități de 
servicii n.c.a. 2. Aprobarea modificărilor 
Actului constitutiv al Institutul de Cercetări 
în Transporturi- Incertrans S.A. în forma şi 
conţinutul avizate de către Consiliul de 
Administraţie: Dispoziţiile Art.1 din Actul 
Constitutiv , “Denumirea şi emblema”, se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 1.1 
Denumirea societăţii este: Institutul de Cerce-
tări în Transporturi - Incertrans - S.A. 1.2 În 
desfăşurarea activităţii societăţii, pe orice fel 
de document emanând de la societate se va 
înscrie în mod obligatoriu: denumirea socie-
tăţii, forma juridică, emblema, sediul social, 
punctul de lucru, numărul de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerțului, codul unic de 
înregistrare şi capitalul social subscris şi 
vărsat potrivit ultimei situaţii financiare 
anuale aprobate de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Dispoziţiile Art.2 din Actul 
Constitutiv, “Forma juridică”, pct.2.1, se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: „2.1 
Societatea este o persoană juridică română, 
având forma juridică de societate pe acţiuni, 
administrată în sistem unitar. Dispoziţiile 
Art.3 din Actul Constitutiv, “Tipul societăţii”, 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„Societatea este emitent de valori mobiliare, 
acţiuni, negociate pe piaţa de capital şi tranz-
acţionate pe sistemul alternativ de tranzacţio-
nare administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S.A. Societatea se supune normelor juridice 
instituite de dispoziţiile legii privind piaţa de 
capital şi reglementărilor Autorității de 
Supraveghere Financiară -ASF, adoptate în 
aplicarea legii, legii societăților şi prevederilor 
Ordonanței urgență nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice.” La Art.4 din Actul Constitutiv, 
“Sediul societăţii”, se introduce alineatul 3 cu 
următoare redactare: „(3) Societatea are înfi-
ințat un punct de lucru, fără personalitate 
juridică, respectiv: Punct de lucru în Bucu-
reşti, Şoseaua Bucureşti- Ploieşti nr. 42-44, 
Băneasa Business & Technology Park, 
Clădirea B, aripa B1, et.1 şi 2, Sector 1.” 
Dispoziţiile Art.6 din Actul Constitutiv , 
“Scopul societăţii”, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Scopul societăţii este de a 
realiza beneficii din executarea de lucrări, 
prestarea de servicii, precum şi acte de 
comerț, ȋn condiţii de eficienţă şi eficacitate, 
care rezultă din desfăşurarea activităţii prin-
cipale şi activităţilor secundare conform 
obiectului de activitate şi autorizate potrivit 
legii.” Dispoziţiile Art.7 din Actul Constitutiv 
, “Obiectul de activitate”, se completează cu 
noile activităţi propuse spre aprobare la pct. 1 
de pe ordinea de zi; Dispoziţiile ART. 8 din 
Actul Constitutiv, “Capitalul social”, se modi-
fică şi vor avea următorul cuprins: „Capitalul 
social subscris şi vărsat în totalitate este în 
valoare de 2.970.195,00 lei, divizat în 
1.188.078 acţiuni, cu o valoare nominală de 
2,50 lei fiecare. Structura acţionariatului 
societății este următoarea: a) Statul Român 
prin Ministerul Educației şi Cercetării, cod 
fiscal 13729380, deţine un număr de 766.372 
acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei 
fiecare, în valoare totală de 1.915.930 lei, 
reprezentând 64,5052% din capitalul social; 
b) SIF Muntenia S.A. deţine un număr de 
270.392 acţiuni, cu o valoare nominală de 
2,50 lei fiecare, în valoare totală de 675.980 
lei, reprezentând 22,7588% din capitalul 
social; c) Alți acţionari (persoane fizice) dețin 
un număr de 151.314 acţiuni, cu o valoare 
nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală 
de 378.285 lei, reprezentând 12,7360% din 
capitalul social;” Dispoziţiile Art.9 din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: Articolul 9: „Acţiunile societăţii sunt 
emise în formă dematerializată, sunt admise 
la tranzacţionare pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti S.A. şi evidenţiate în conturi elec-
tronice în sistemul depozitarului central, S.C. 
Depozitarul Central SA, înmatriculată în 
registrul comerţului sub nr. J40/5890/1997, 
cod unic de identificare 9638020, autorizată 
de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu 
decizia nr. 3567/2006, conform prevederilor 
legale.” Dispoziţiile Art.13.4, lit. a), c), f), h), 
din cadrul Cap. V “Adunarea Generală a 
Acţionarilor”, se modifică şi vor avea urmă-
torul cuprins: „13.4. În afară de dezbaterea 
altor probleme înscrise la ordinea de zi, 
Adunarea Generală Ordinară a societăţii este 
obligată: a) să discute, să aprobe sau să modi-

fice situaţiile financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consiliul de Admi-
nistraţie şi de auditorul financiar; c) să stabi-
lească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după 
caz, programul de activitate, pe exerciţiul 
financiar următor; f) să hotărască, în condi-
țiile legii, acţionarea în justiţie a membrilor 
Consiliului de Administraţie sau auditorului 
financiar, după caz, pentru daunele produse 
societăţii ȋn exercitarea mandatului/ funcţiei; 
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfi-
inţarea uneia sau a mai multor unităţi ale 
societăţii; Se introduce lit.k) la ART.13.4 
având următorul conţinut: 13.4... k) să nego-
cieze şi să aprobe indicatorii de performanță 
financiari şi nefinanciari rezultați din planul 
de administrare, în condițiile prevăzute de 
lege; ” Dispoziţiile Art.13.5 lit. d) şi e) din 
cadrul Cap. V “Adunarea Generală a Acţio-
narilor”, se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 13.5. Adunarea Generală Extraordi-
nară a acţionarilor se întruneşte pentru a 
hotărî următoarele: a) schimbarea formei 
juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea 
obiectului de activitate; d) înfiinţarea sau 
desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, 
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 
unităţi fără personalitate juridică, dacă prin 
actul constitutiv nu se prevede altfel; e) majo-
rarea capitalului social; f) reducerea capita-
lului social sau reîntregirea lui prin emisiune 
de noi acţiuni; g) fuziunea cu alte societăţi 
comerciale sau divizarea; h) dizolvarea antici-
pată; i) emisiunea de obligaţiuni; j) aprobarea 
conversiei acţiunilor preferenţiale şi nomina-
tive dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; 
k) modificarea numărului de acţiuni sau a 
valorii nominale a acestora; l) orice altă modi-
ficare a actului constitutiv sau orice altă 
hotărâre pentru care este cerută aprobarea 
adunării generale extraordinare a acţiona-
rilor; Dupa Art.13.5 din cadrul Cap. V 
“Adunarea Generală a Acţionarilor”, se 
introduce Art. 13.6 având următorul cuprins: 
13.6. Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la art. 
13.5 . lit.b) şi c) este delegat consiliului de 
administraţie prin prezentul act constitutiv. 
Delegarea atribuţiilor prevăzute la art.13.5 
lit.c) nu poate privi domeniul şi activitatea 
principală a societăţii. Dispoziţiile Art.. 16.2, 
din Actul Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „16.2 Preşedintele de 
şedinţă va supune aprobării Adunării Gene-
rale alegerea dintre acţionarii prezenţi, a unu 
până la trei secretari, care vor verifica îndepli-
nirea tuturor condiţiilor şi formalităţilor 
cerute de lege şi de actul constitutiv pentru 
ţinerea Adunării Generale. Unul dintre secre-
tari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei 
adunării generale. Preşedintele de şedinţă va 
desemna, dintre funcţionarii sau angajaţii 
societăţii, unul până la trei secretari tehnici, 
care să ia parte la executarea operaţiunilor 
menţionate anterior.” Dispoziţiile Art.19 din 
Actul Constitutiv , “Administratia socie-
tăţii”,, respectiv 19.2, 19.3, 19.31, 19.6, 19.7, 
19.14 si 19.15 se modifică şi vor avea urmă-
torul cuprins: “19.2 Membrii Consiliului de 
Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea 
Generală a Acţionarilor, la propunerea Consi-
liului de Administraţie în funcţie sau a acţio-
narilor, cu respectarea prevederilor legale 
aplicabile şi ale prezentului act constitutiv. 
19.3 Majoritatea membrilor Consiliului de 
Administraţie va fi formată din administra-
tori neexecutivi. 19.31 Numirea administrato-
rilor pentru pozițiile devenite vacante pentru 
orice cauză de încetare a mandatului admi-
nistratorului se face potrivit procedurii 
prevăzute de OUG 109/2011 privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor publice şi 
conform prevederilor legii societății. 19.6 Cel 
puţin doi dintre membrii Consiliului de 
Administraţie trebuie să aibă studii econo-
mice sau juridice şi experienţă în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani. 19.7 Membrii 
Consiliului de Administraţie sunt aleşi de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de 
a fi reînnoit în condițiile legii. 19.14. Consiliul 
de administraţie alege dintre membrii săi un 
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preşedinte al consiliului, cu votul majorității 
membrilor. 19.15. Preşedintele este numit 
pentru o durată care nu poate depăşi durata 
mandatului său de administrator. La ART. 19 
din Actul Constitutiv , “Administratia socie-
tatii” se introduc parag. 19.16, 19.17, 19.18, 
19.19, 19.20, 19.21 cu următorul cuprins: 
19.16. Preşedintele poate fi revocat oricând de 
către consiliul de administraţie. 19.17. Preşe-
dintele coordonează activitatea consiliului şi 
raportează cu privire la aceasta adunării 
generale a acţionarilor. 19.18. În cazul în care 
preşedintele se află în imposibilitate tempo-
rară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata 
stării respective de imposibilitate consiliul de 
administraţie poate însărcina pe un alt admi-
nistrator cu îndeplinirea funcţiei de preşe-
dinte. 19.19 Preşedintele Consiliului de 
Administrație al societății nu poate fi numit şi 
director general. 19.20. Atunci când, prin 
prezentul Act constitutiv, se face referire la 
Preşedintele Consiliului de Administrație, se 
va înțelege că se face referire şi la înlocuitorul 
acestuia, în măsura în care acesta din urmă 
exercită mandatul de preşedinte. 19.21 În 
îndeplinirea atribuțiilor Consiliului de Admi-
nistrație prevăzute de lege, de prezentul act 
constitutiv, de contractul de mandat şi de alte 
reglementări interne, administratorii trebuie 
să acționeze cu bună credință, astfel încât să 
nu se creeze disfuncționalități în activitatea 
societății.” Dispoziţiile Art.20 din Actul 
Constitutiv , “Atribuţiile şi competenţele 
Consiliului de Administraţie”, se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: „20.1 Consiliul 
de Administraţie are obligaţia de a lua toate 
măsurile, a iniţia toate acţiunile şi a îndeplini 
toate actele necesare şi utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al societăţii, conform 
prevederilor legale şi Actului Constitutiv. 
20.2. Consiliul de Administrație deleagă 
conducerea Societății unuia sau mai multor 
directori potrivit procedurii prevăzute de 
OUG 109/2011 privind guvernanța corpora-
tivă a întreprinderilor publice şi conform 
prevederilor legii societății, numindu-l pe 
unul dintre ei director general, în condițiile şi 
limitele prevăzute de lege şi prezentul Act 
constitutiv. 20.3 Consiliul de Administraţie 
are următoarele atribuţii care nu pot fi dele-
gate directorilor: a) stabilirea şi aprobarea 
direcţiilor principale de activitate şi de 
dezvoltare ale societăţii; b) aprobarea compo-
nentei de management şi a planului de 
administrare în integralitate; c) pregătirea 
raportului anual, organizarea adunării gene-
rale a acţionarilor şi implementarea hotărâ-
rilor acesteia; d) stabilirea politicilor contabile 
şi a sistemului de control financiar, precum şi 
aprobarea planificării financiare; e) numirea 
şi revocarea directorilor cărora le-au fost 
delegate (din partea Consiliului de Adminis-
traţie) atribuţii de conducere a societăţii, 
stabilirea remunerației şi a altor avantaje 
acordate acestora; f) supravegherea activităţii 
directorilor; g) întocmirea raportului anual al 
administratorilor; h) Aprobarea schimbării 
obiectului de activitate, fără a putea privi 
domeniul şi activitatea principală ale socie-
tăţii. 20.4 Consiliul de Administraţie mai are 
şi următoarele atribuţii: a) aprobarea organi-
gramei, regulamentului de organizare şi 
funcţionare şi a regulamentului de ordine 
interioară; b) stabilirea şi aprobarea regle-
mentărilor cu privire la conducerea societăţii 
şi atribuţiile şi competenţele directorilor şi 
persoanelor care asigură conducerea activi-
tăţii curente; c) avizează Bugetul de venituri 
şi cheltuieli; d) aprobă planul de management 
întocmit de Directorul General şi/sau ceilalți 
directori; e) prezintă Adunării Generale a 
Acționarilor un raport anual privind activi-
tatea de administrare; f) introducerea cererii 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei; g) întocmirea situaţi-
ilor financiare anuale ȋnsoţite de anexe, 
supunerea lor auditului financiar şi aprobării 
Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit 
legii; h) stabilirea şi aprobarea cu privire la 
orice plan de dezvoltare sau restructurare a 
societăţii; i) aprobarea politicii de personal în 

raport cu situaţia economică a societăţii, 
prevederile contractului colectiv de muncă şi 
legislaţiei muncii; j) aprobarea atribuţiilor, 
competenţelor, responsabilităţilor, precum şi a 
drepturilor şi obligaţiilor directorilor numiti 
de C.A; k) aprobarea participării cu capital la 
constituirea unor alte societăţi comerciale, 
precum şi dobândirea şi deţinerea de inves-
tiţii în instrumente financiare în condiţiile 
legii; l) să încheie acte juridice în numele şi în 
contul societăţii, prin care să dobândească 
bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să 
închirieze, să schimbe ori să constituie în 
garanţie bunuri aflate în patrimoniul socie-
tăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din 
valoarea contabilă a activelor societăţii la 
data încheierii actului juridic, numai cu apro-
barea adunării generale extraordinare a acţi-
onarilor, în condiţiile legii; m) negocierea şi 
încheierea contractului colectiv de muncă în 
condiţiile legii; n) stabilirea obiectivelor şi 
criteriilor de performanță ale directorului 
general şi ale celorlalți directori cărora le-au 
fost delegate din partea Consiliului de Admi-
nistraţie atribuţii de conducere a societăţii; o) 
aprobarea încheierii contractului de mandat 
cu directorul general sau cu ceilalți directori 
cărora le-au fost delegate din partea Consi-
liului de Administraţie atribuţii de conducere 
a societăţii; p) aprobarea componentei de 
management şi a planului de administrare pe 
durata mandatului, în vederea realizării 
indicatorilor de performanță financiari şi 
nefinanciari care constituie anexă la 
contractul de mandat încheiat cu directorul 
general şi, după caz, cu ceilalți directori cu 
atribuții de conducere delegate din partea 
Consiliului de Administrație; q) evaluarea 
activității directorului general precum şi a 
celorlalți directori cărora le-au fost delegate 
din partea Consiliului de Administraţie atri-
buţii de conducere a societăţii privind 
execuția contractelor de mandat şi a obiecti-
velor şi criteriilor de performanță şi apro-
barea formelor de remunerare pe baza 
performanțelor; r) ȋndeplinirea obligaţiilor de 
transparenţă, raportare, protecţia acţiona-
rilor minoritari, performanţă economică şi 
disciplină economico-financiară prevăzute de 
legislaţia privind piaţa de capital sau normele 
juridice speciale; s) ȋndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute la art. 13.5 lit.b) şi c) pe care 
adunarea generală a acţionarilor le-a delegat 
consiliului de administraţie prin prezentul 
actul constitutiv. Delegarea atribuţiilor prevă-
zute la art. 13.5 lit.c) nu poate privi domeniul 
şi activitatea principală a societăţii. t) îndepli-
nirea oricăror alte sarcini impuse de lege sau 
date de Adunarea Generală a Acţionarilor. 
20.5 Administratorii sunt solidar răspunză-
tori faţă de societate pentru ȋndeplinirea 
mandatului şi a obligaţiilor prevăzute de lege 
şi actul constitutiv.” Dispoziţiile Art.21 din 
Actul Constitutiv , “Şedinţele Consiliului de 
Administraţie”, se modifică şi vor avea urmă-
torul cuprins: „21.1 Şedintele Consiliului de 
Administraţie au loc cel puțin odată la 3 luni, 
de regulă la sediul social al societății, la 
punctul de lucru sau într-o altă locație stabi-
lită prin convocator. Şedințele Consiliului de 
Administraţie se pot ţine şi prin intermediul 
mijloacelor de comunicare la distanţă (video-
conferinţă, teleconferinţă sau alte echipa-
mente de comunicație). 21.2. Persoana care 
participă la şedințele Consiliului de Adminis-
trație prin videoconferință, teleconferință sau 
prin orice altă formă de echipament de 
comunicație, va fi considerată prezentă 
personal la şedința respectivă şi va fi luată în 
calcul la stabilirea cvorumului, având drept 
de vot. 21.3. În cazuri exceptionale, justificate 
prin urgenţa situaţiei şi prin interesul socie-
tăţii, deciziile consiliului de administraţie pot 
fi luate prin votul unanim exprimat în scris al 
membrilor, fără întrunire. Pentru a putea fi 
luată o decizie fără întrunire este necesar ca 
propunerea să fie comunicată în scris, 
inclusiv prin email şi însoţită de documen-
taţia aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se 
poate recurge la aceasta procedură în cazul 
deciziilor Consiliului de Administraţie referi-
toare la situaţiile financiare ori la capitalul 

autorizat. 21.4 Şedințele Consiliului de Admi-
nistraţie vor fi convocate cu suficient timp 
înainte de data întrunirii, prin fax, scrisoare 
recomandată, curier, e-mail sau notă telefo-
nică. Convocarea va cuprinde data, ora 
ținerii şedinței, locul unde se va ţine şedinţa şi 
ordinea de zi. La şedinţe vor putea fi invitaţi 
şi directorii, persoanele care asigură condu-
cerea activităţii curente şi auditorii societăţii, 
şedinţe la care aceştia sunt obligaţi să parti-
cipe. Ei nu au drept de vot. 21.5 Consiliul de 
Administraţie este, de asemenea, convocat la 
cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii 
săi sau a directorului general, situaţie în care 
ordinea de zi propusă este stabilită de către 
aceştia. Preşedintele este obligat să dea curs 
unei astfel de cereri. 21.6 Doar în situaţii 
excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei 
sau interesele societăţii, Consiliul de Admi-
nistraţie poate adopta de asemenea decizii 
fără a mai fi necesară întrunirea ȋn şedinţă. 
Propunerea în cauză trebuie să fie trimisă 
spre aprobare ȋn scris tuturor membrilor 
Consiliului de Administraţie, iar decizia să fie 
adoptată prin votul unanim exprimat în scris 
al membrilor. 21.7 Preşedintele prezidează 
şedinţele şi este obligat să asigure informarea 
corectă, cuprinzătoare şi adecvată a 
membrilor Consiliului de Administraţie cu 
privire la punctele aflate pe ordinea de zi. 
21.8 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului 
de Administraţie la şedința Consiliului de 
Administrație a majorității membrilor, iar 
decizia va fi luată cu majoritatea voturilor 
valabil exprimate. 21.9 Consiliul de Adminis-
trație poate adopta, fiind întrunit în şedință, 
decizii asupra unor probleme care nu sunt 
incluse pe ordinea de zi propusă prin convo-
catorul şedinței doar în cazuri excepționale, 
justificate prin urgența situației şi prin inte-
resul societății. Consiliul de Administrație va 
decide dacă urgența situației şi interesul 
societății impune ca deciziile să fie adoptate 
în respectiva şedintă. 21.10 Votul în şedința 
Consiliului de Administrație va putea fi exer-
citat, în mod direct sau prin reprezentant. 
21.11 Votul prin reprezentant nu poate fi 
exercitat decât prin intermediul unui alt 
administrator şi doar pe bază de mandat 
special. 21.12 Votul direct se va putea exercita 
şi prin corespondență sau prin mijloace elec-
tronice, în condițiile stabilite prin decizie a 
Consiliului de Administrație. 21.13 Un admi-
nistrator poate împuternici expres un alt 
administrator să îl reprezinte în cadrul 
şedinţei. Un administrator care este prezent 
poate reprezenta cel mult un membru absent 
al Consiliului de Administraţie. 21.14 Admi-
nistratorul care are într-o anumită opera-
ţiune, direct sau indirect, interese contrare 
intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze 
despre aceasta pe ceilalţi administratori şi 
auditorii interni şi să nu ia parte la nicio 
deliberare privitoare la această operaţiune. 
Excepţiile sunt cele expres prevăzute de lege. 
Nerespectarea interdicţiei atrage răspunderea 
administratorului. 21.15 Pentru pregătirea 
şedinţelor şi întocmirea proceselor-verbale 
Consiliul de Administraţie va desemna un 
secretar al Consiliului de Administraţie. 
Secretarul Consiliului de Administraţie va 
semna înainte de preluarea funcţiei un acord 
de confidenţialitate.  21.16 La fiecare şedinţă 
se va întocmi un proces-verbal, care va 
cuprinde numele participanţilor, ordinea 
deliberărilor, deciziile luate, numărul de 
voturi întrunite şi opiniile separate. Proce-
sul-verbal este semnat de către preşedintele 
de şedinţă, de către cel puţin un alt adminis-
trator şi de secretarul Consiliului de Adminis-
traţie. Procesul verbal va fi înscris în registrul 
deciziilor Consiliului de Administraţie.” 
Dispoziţiile Art. 22.2 din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: “22.2 
Directorul general, indiferent dacă este 
selectat din cadrul Consiliului de Adminis-
trație sau din afara acestuia, este numit de 
Consiliul de Administraţie, la recomandarea 
comitetului de nominalizare şi remunerare, în 
urma unei proceduri de selecție pentru 
poziția respectivă. ” Dupa art. 22.10 se 
introduc doua noi articole, 22.11 şi respectiv, 

22.12 avand următorul conţinut: “22.11. 
Durata mandatului de director este de 4 ani 
şi poate fi reînnoit. 22.12. În cazul revocării 
din motive neimputabile, directorul are 
dreptul de a primi de la societate daune 
conform contractului de mandat.” Literele 
aa), bb)– ff) ale art. 23.3 din Actul Consti-
tutiv, se renumerotează şi devin literele aa), 
ab)- af). Dupa litera af) a art. 23.3 din Actul 
Constitutiv se introduce o nouă literă, lit. ag) 
cu următorul conţinut: “ag) aprobă asocieri 
în vederea participării la licitații.” 3. Apro-
barea actului constitutiv actualizat al Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi– Incertrans 
-S.A., consolidat cu modificările aprobate. 4. 
Împuternicirea Directorului General al Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi– Incertrans 
-SA pentru efectuarea tuturor procedurilor şi 
formalităţilor prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Agea, 
pentru semnarea şi depunerea Actului 
Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 
să depună şi să preia acte şi să semneze în 
acest scop în numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, Depozi-
tarul Central, sau alte entităţi publice sau 
private, precum şi pentru acordarea drep-
tului de a delega unei alte persoane mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor mai sus 
menţionate. 5. Aprobarea unor aspecte care 
privesc mutarea sediului social al entităţii 
juridice Incertrans Romania –Ins. Of 
Research & Consultancy in Transports 
Limited din Marea Britanie, deschiderea 
contului bancar, rezoluţia anuală generală 
conform instrucţiunilor Registrului Comer-
ţului Britanic- Companies House, Planul de 
Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) şi 
aprobarea actului constitutiv actualizat. 6. 
Aprobarea împuternicirii Domnului Flavius 
Valeriu Cladoveanu în calitate de adminis-
trator al Incertrans Romania –Ins. Of 
Research & Consultancy in Transports 
Limited din Marea Britanie, să efectueze 
formalităţile legate de mutarea sediului social 
al entităţii juridice Incertrans Romania - Ins. 
Of Research & Consultancy in Transports 
Limited din Marea Britanie, deschiderea 
contului bancar, rezoluţia anuală generală 
conform instrucţiunilor Registrului Comer-
ţului Britanic- Companies House, Planul de 
Afaceri Sintetic (Synthetic Business Plan) şi 
aprobarea actului constitutiv actualizat. 7. 
Aprobarea datei de 17.07.2020 ca dată de 
înregistrare, respectiv de identificare a acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă (art. 238 alin.1 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu modifi-
cările şi completările ulterioare); 8. Apro-
barea datei de 16.07.2020 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) dinRegulamentul 
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață.  Întrucât nu 
sunt aplicabile şedinţei AGEA din 
29.06.2020, 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 
instrumente financiare şi operațiuni de piață 
si asupra Datei Plăţii astfel cum este definită 
de Articolul 2 alin.2 litera h) din Regula-
mentul nr. 5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de piață. La 
Adunările Generale ale Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 19.06.2020, stabilită ca dată 
de referinţă conform dispozițiilor art. 123 
alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coro-
borat 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 neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum şi de validitate prevă-
zute de lege şi de Actul constitutiv al socie-
tăţii, aceasta se va ţine în data de 30.06.2020 
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 opera-
ţiuni de piaţă, unul sau mai multi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunarii generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Acționarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din 
Legea nr.24/2017, până la data de 11.06.2020, 
sub sancţiunea decaderii. În conformitate cu 
dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață fiecare acti-
onar are dreptul sa adreseze intrebari privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunarii gene-
rale, până cel târziu la data de 24.06.2020, 
termen de decădere. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului 
pe pagina de internet a societatii: www.incer-
trans.ro, în format întrebare-raspuns. Propu-
nerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi 
transmise în scris, fie prin poştă sau servicii 
de curierat, la adresa punctului de lucru 
precizata mai sus, cu menţiunea scrisă clar, 
cu majuscule, „Pentru Adunarea Generală a 
Acţionarilor din data de 29/30.06.2020.” 
Pentru identificarea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac propuneri 
pentru completarea ordinii de zi, acestea vor 
anexa solicitării şi copii ale documentelor 
care să le ateste identitatea şi calitatea de 
acţionar la data solicitării. Propunerile sau 
întrebările acţionarilor care nu sunt primite la 
adresa punctului de lucru precizată mai sus, 
până la datele mai sus menţionate nu vor fi 
luate în considerare. Accesul acționarilor 
înregistrați la data de referinţă la adunarea 
generală va fi permis în baza actului de iden-
titate. Acţionarii persoane juridice pot parti-
cipa prin reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă această calitate 
(de exemplu extras/ certificat constatator 
emis de Registrul Comerţului). Acţionarii 
înregistrați la data de referinţă pot participa 
la adunarea generală direct sau pot fi repre-
zentaţi de către alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota prin corespon-
denţă conform procedurilor afişate pe websi-
te-ul societăţii: www.incertrans.ro. Un 
exemplar original al procurii va fi predat la 
intrarea în sala de şedință. Votul prin repre-
zentant pe baza împuternicirii speciale: Acţi-
onarii pot participa personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor de un reprezentant desemnat 
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuter-
nicire specială, pe baza formularului de 
împuternicire specială pus la dispozitie de 
Societate, in conditiile legii. Imputernicirea 
speciala va fi insotita de urmatoarele docu-
mente: a) pentru acționari persoane fizice: 
copie de pe actul de identitate al acţionarului, 
care sa permita identificarea acestuia in lista 
acționarilor Incertrans la data de referința 
eliberata de SC Depozitarul Central SA şi 
copie de pe actul de identitate al reprezentan-
tului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau 
paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP 
(cod numeric personal) - daca exista in țara 
de origine); b) pentru acționari persoane 
juridice: (i) certificatul constatator, în original 
sau copie conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt document, 
în original sau în copie conforma cu origi-
nalul, emis de către o autoritate competenta 
din statul in 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 
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la data publicării convocatorului adunării 
generale, şi care sa permită identificarea aces-
tora în lista acționarilor Incertrans la data de 
referință eliberată de SC Depozitarul Central 
SA; (ii) copie de pe actul de identitate al repre-
zentantului (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 autorizata in limba româna; Împu-
ternicirea specială este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru care 
a fost solicitata; reprezentantul are obligația să 
voteze în conformitate cu instrucțiunile 
formulate de acționarul care l-a desemnat, sub 
sancțiunea anularii 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 repre-
zentant în baza unei împuterniciri generale: 
Acţionarul poate acorda o împuternicire 
generală a cărei durată nu va depăşi 3 ani, 
permiţând reprezentantului sau de a vota în 
toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor 
Generale ale Acţionarilor, cu condiţia ca împu-
ternicirea 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 cali-
tatea 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 26.05.2020, 
formularele de împuterniciri speciale, gene-
rale, precum şi materialele aferente punctelor 
aflate pe ordinea de zi se pot obţine de la 
adresa punctului de lucru precizată mai sus, în 
zilele lucrătoare, între orele 10:00-14:00 sau se 
pot descărca de pe website-ul societăţii. Împu-
ternicirile, în original, completate şi semnate, 
împreună cu o copie a actului de identitate 
valabil al acţionarului (buletin/ carte de identi-
tate în cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în adunare, la adresa punc-
tului de lucru al Institutul de Cercetari in 
Transporturi– Incertrans - S.A. precizata mai 
sus,  până la data de 26.06.2020, ora 12:30, în 
plic închis, cu menţiunea expresă pe plic: 
„Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor 
din data de 29/30.06.2020” (vă rugăm să aveţi 
în vedere ca registratura societăţii este închisă 
în timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii 
Institutul de Cercetări în Transporturi- Incer-
trans -S.A. înregistraţi la data de referinţă au 
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor. 
Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit 
Buletinele de vot prin corespondenţă începând 
cu data de 26.05.2020 la adresa punctului de 
lucru al Institutul de Cercetări în Transpor-
turi– Incertrans -S.A. precizată mai sus, 
precum şi pe website-ul societăţii: www.incer-
trans.ro. Buletinul de vot prin corespondenţă 
va fi depus la adresa punctului de lucru al 
Institutul de Cercetări în Transporturi– Incer-
trans -S.A. precizata mai sus, în plic închis, 
până la data de 26.06.2020, ora 12:30, în plic 
închis, cu menţiunea expresă pe plic: „Pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 
29/30.06.2020” (vă rugăm sa 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 acţio-
narului, semnat pentru conformitate de 
acesta. În cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor juridice, Buletinul de vot 
completat şi semnat în original, va fi însoţit de 
certificatul constator emis de Registrul 
Comerţului, în original, nu mai vechi de 3 luni 
de zile înainte de data publicării convocării, în 
original sau copie certificată conform cu origi-
nalul, copia certificatului de înregistrare al 
societăţii şi copia actului de identitate al 

reprezentantului legal care semnează Bule-
tinul de vot prin corespondenţă. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la adresa punctului 
de lucru al Institutul de Cercetări în Trans-
porturi - Incertrans -S.A. din Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti- Ploieşti nr. 42-44, Baneasa 
Business & Technology Park, clădirea B, 
aripa B1, et. 1 şi 2, sector 1, până la data şi ora 
mai sus menţionate nu vor fi luate în conside-
rare. Consiliul de Administraţie al SC Insti-
tutul  de Cercetari  in Transporturi 
“Incertrans” SA. Preşedinte Adrian 
Stefanoiu.

LICITAȚII
l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse SI Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Bunurile mobile apartinand SC 
Valleriana Medics Consult SRL - in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 
50% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau individual, 
iar lista cu aceste bunuri poate fi obtinuta de 
la lichidatorul judiciar. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se 
achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK - 
Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Garantia de participare la licitatie, in 
valoare de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei pentru bunurile mobile pentru care se 
liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR din 
data efectuarii platii, pe seama debitoarei SC 
Valleriana Medics Consult SRL in contul de 
lichidare nr. RO75 CARP 0160 0084 5973 
RO01 deschis la Banca Comerciala Carpatica. 
Participarea la licitatie este conditionata de 
depunerea dovezii de achitare a caietului de 
sarcini cat si de dovada achitarii garantiei de 
participare la licitatie care se vor depune in 
original la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, sector 1, 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilite pentru sedinta de licitatie. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
05.06.2020, ora 14:00 iar daca acestea nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de: 12.06.2020, 
19.06.2020, 26.06.2020, 03.07.2020, ora 14:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti nr. 71, et.5, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com.

l S.C. Miluxin Enb SRL, prin lichidator 
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. 
Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul Nr. 1: Spaţiu comercial din 
Broşteni, jud. Suceava. Adresa: Imobil cu nr. 
427 pt teren si nr. 427-C1 pt cladire inscris in 
CF 30479 Brosteni. Format din: -teren cu 
suprafata de 160 mp. -constructie P+E+M. 
Vânzarea se va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire de 80% din 
prețul evaluat, de 178.400lei ( fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt, înainte cu minim 5 
(cinci) zile raportat la data stabilită pentru 
vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
04.06.2020 ora 16:30, şi se va desfăşura în 
conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 29.01.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat si la sediul 

lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati 
sa depuna, pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in procent 
de 10% din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in numerar, prin plata 
in contul indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
jud. Iaşi, până la data de 04.06.2020 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: Evoplan 
Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela) la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar 
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib 
Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum urmează: 
Activul NR.1: imobilului teren în suprafaţă 
totală de 50.510 mp, compus din urmatoarele 
parcele: Parcela de teren arabil - situată în 
intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, 
jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, supra-
faţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF 
295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. Parcela 
de teren arabil - situată în extravilanul com 
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, 
suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în 
CF 294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431. 
Parcela de teren arabil - situată în intravilanul 
şi extravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, 
jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, supra-
faţă totală de 24.610,00 mp (din care 5.919 
mp teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 
18,691 mp teren extravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. 
Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492. Cu preţul de 
pornire de 247.477,30 lei ( fara TVA) . Persoa-
nele care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până înainte cu minim 5 
(cinci) zile raportat la data stabilită pentru 
vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
04.06.2020 ora 16:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu PREVEDERILE Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 28.09.2012. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de participare 
la licitatie in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin plata in contul indicat de lichi-
dator. Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 
04.06.2020 ora 15:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. POHRIB IONELA la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l Asesoft Technologies SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoarele bunuri 
mobile: cameră termoviziune (5696 lei), 
camera HD (908 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali (42616 lei), 
laptopuri (14334≈888≈1582 lei), servere 
(6813≈27942≈20005≈1468 lei), tablete 
(796≈610 lei), statie grafica (2879 lei), smart-
pfonuri (1117≈1051≈929≈759 lei), tensio-
metre (51≈154 lei), multifunctionale (355≈288 
lei), scanere (3466 lei), stand mobil calibrare 
echipamente achizitie ECG EEG (63407 lei), 
stand mobil teste de electrosecuritate (84992 
lei), videotelefoane (279 lei), etc. La prețurile 
menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea 
loc în 29.05.2020, ora 15:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona caietul 

de prezentare în suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor depune taxa de 
garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
05.06.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Etiss Confexim SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele bunuri mobile: 
masina automata de taiat la prețul de 72.081 
lei, masina automata de taiat la prețul de 
73.392 lei, generator abur calcat + compo-
nente Wermac la prețul de 13.071 lei, vânzare 
în bloc 44 masini de cusut Brother, Juki 
tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, 
calcat, surfilat, etc la pretul de 25.535 lei, 
vânzare în bloc 16 masini de cusut Overlock, 
Juki feston, Uber, masină de control lycra la 
prețul de 25.613 lei, vânzare în bloc 30 masini 
de cusut Yuki special simpla la prețul de 
20.604 lei, vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la prețul de 23.112 
lei, vânzare în bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 22.968 lei, 
vânzare în bloc 15 masini liniare motor incor-
porat DDL M1 SI M2 la prețul de 15.372 lei. 
La preturile de pornire se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 29.05.2020, ora 
14:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800.

l SCM Tromet prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobiliară compusă 
din constructia C3 Hala turnatorie in regim 
de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 
mp, Su = 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 100.000 euro (scutit de TVA, ce se va 
achitat în lei la cursul din data plății). Terenul 
intravilan pe care se af lă amplasată 
construcția este proprietate de stat şi nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 
29.05.2020, ora 15:30 la sediul administrato-
rului judiciar din str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de 
la sediul administratorului judiciar şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data licita-
tiei.

l Prunus Confort Design SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
individuală masina rindeluit D700 (1366 lei), 
circular formatizat D2800 (1115 lei), 
fierastrau cu panglica (360 lei), cabina lacuit 
(1408 lei), fierastrau circular Astra (1366 lei), 
masina prelucrat parchet (3636 lei), masina 
retezat capete (1481 lei), masina de frezat cu 
lant (2839 lei), masina de ambalat (408 lei), 
ciclon absortie rumegus (141 lei) şi vânzare în 
bloc diferite modele de ferestre şi uşi din lemn 
la prețul de 10101 lei. La prețurile menționate 
se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 29.05.2020, ora 14:30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
05.06.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Municipiul Piatra-Neamţ, Anunţă: Orga-
nizarea licitaţiei publice pentru închirierea a 
unui spațiu, situat la etajul I al Băii Comu-
nale din Piatra-Neamț, str. 22 Decembrie, nr. 
16. Denumirea şi sediul autorității adminis-
trației publice: Municipiul Piatra-Neamț, 
C.U.I. 2612790, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8 
Piatra-Neamț,  telefon 0233/218991; 
fax0233/215374, e-mail infopn@primariapn.
ro; primariapn@yahoo.com. Licitație 
publică pentru închirierea a spațiului Nr. 1, 
în suprafață de 22,60 mp, cu destinația 
„prestări servicii”, situat în incinta Băii 
Comunale din Piața 22 Decembrie, nr. 16, 
Piatra-Neamț: Documentația de atribuire 
pentru elaborarea ofertei se obține de la 
sediul Municipiului Piatra-Neamț, str. 

Ştefan cel Mare nr. 6-8, registratură - 
Direcția Patrimoniu; - costul unui exemplar 
din documentație este de 10 lei şi se poate 
achita direct  la Casieria  Municipiului 
Piatra-Neamț din str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8, sau în contul Municipiului Piatra-
Neamț: RO82TREZ4915006XXX000150 
deschis la Trezoreria Municipiului Piatra-
Neamț; - data limită pentru obținerea Docu-
mentației de atribuire este 15.06.2020 ora 
14:00; - data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 05.06.2020 ora 14:00; Termenul de 
depunere a ofertelor: 15.06.2020 ora 16:30; 
- adresa la care se transmit ofertele: Munici-
piul  Piatra-Neamț, str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8, registratură– Direcția Patrimoniu în 
două exemplare (unul original şi unul în 
copie); - perioada de valabilitate a ofertelor: 
120 de zile; Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: 16.06.2020, ora 14:00 la sediul 
Municipiului Piatra-Neamț, str. Ştefan cel 
Mare nr. 6-8; Instanța competentă în soluți-
onarea litigiilor apărute este Judecătoria 
Municipiului Piatra-Neamț, str. Alexandru 
cel Bun, nr. 16-18, județul Neamț, telefon 
0233214019, fax 0233216585, adresa de 
e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificatul Atesat De Coordo-
nator Transport Marfa seria AMMI 
0035453 emis la 14.01.2011. Se declara 
nul.

l Pierdută Autorizație de Interpret şi Tradu-
cător pe numele Elena Cuvinciuc Aviv, nr. 
2833/08.08.2019, eliberată de Ministerul 
Justiției. O declar nulă.

l Cabinet Individual de Insolvență Grosariu 
Oana Raluca Mihaela, C.I.F. 30721742, cu 
sediul în mun. Iaşi, str.Ion Creangă nr. 52, bloc 
S1, scara B, ap. 17, jud. Iaşi, număr de 
înscriere în registrul formelor de organizare 
RFO I-1166, Tel 0728.350.612, declară pier-
dute certificatele constatatoare originale si 
certificatul de înregistrare original, pentru 
următoarea societate: Moldova Cooperativa 
De Credit IASI OC cu sediul în mun.Iaşi, str. 
I.C. Bratianu nr. 20-22, jud. Iaşi cu 
J22/1203/1998 şi CUI: 11266947.

l Cabinet Individual de Insolvență Grosariu 
Oana Raluca Mihaela, C.I.F. 30721742, cu 
sediul în mun. Iaşi, str. Ion Creangă, nr. 52, 
bloc S1, scara B, ap. 17, jud.Iaşi, număr de 
înscriere în registrul formelor de organizare 
RFO I-1166, Tel 0728.350.612, declară pier-
dute certificatele constatatoare originale si 
certificatul de înregistrare original, pentru 
următoarea societate: FASHION & EVENTS 
BY IULIA S.R.L. cu sediul în Mun. Iaşi, 
Strada Grigore Ureche Nr. 7, Casa cu Absidă, 
Judet Iaşi cu J22/1247/2017 şi CUI: 37532147.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis 
de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, Seria B, nr. 1357571, al 
societății Exploit SRL, cu sediul social în 
Bucureşti, Sector 5, Şos.Panduri, Nr. 19, Bloc 
P9, scara 1, etaj 3, ap. 15, număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/16761/13.09.1994, 
cod unic de înregistrare 6176724 din data de 
15.09.1994. Îl declarăm nul.

l United Farms Rom Cooperativa Agricola 
declara pierdut certificat de inregistrare seria 
B, nr. 3924445 eliberat la 15.07.2019 de ORCT 
Neamt.

l Pierdut Atestat profesional de marfuri 
generale, eliberat de ARR Arad pe numele 
Szeiferth Tiberiu. Il declar nul.

l SC Agrant First SRL, înregistrată la ORC 
Tulcea sub nr. 36/52/14.02.2017, CUI 
37038977, cu sediul în Tulcea, str. Sănătății nr. 
7, jud. Tulcea pierdut certificat constatator 
eliberat de ORC Tulcea. Se declară nul.


