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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Angajez strungar prelucrari
mecanice. Lucrul in 2 schimburi,
ore suplimentare platite. Zona
Militari, Bucuresti. 0745989709.
l Politia Locala Rm. Sarat, cu
sediul in Rm. Sarat, str. Victoriei,
nr. 95-107 scoate la concurs
functia publica de executie
vacanta de politist local, clasa I,
grad profesional debutant in
cadrul Serviciului "Disciplina si
Siguranta Rutiera". Concursul se
va desfasura astfel: - 13.02.201819.02.2018 selectia dosarelor; 23.02.2018 proba sportiva;
- 26.02.2018 proba Scrisa; 02.03.2018 proba interviu. Conditiile de participare, continutul
dosarului si bibliografia vor fi
afisate la sediul Politiei Locale
Rm. Sarat si pe site. Dosarele de
inscriere se depun in termen de 20
de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a, iar
concursul va avea loc la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat din
strada Victoriei, nr. 95-107. Relatii
suplimentare se pot obtine la
sediul Politiei Locale Rm. Sarat
sau la numarul de telefon
0238560101.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
15.02.2018 orele 10.00 proba
scrisă și în data de 22.02.2018
interviul pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de execuție:
-INSPECTOR IA, studii superioare de scurtă durată la Directia
edilitare din cadrul Apratului de
specialitate al pimarului Municipiului Dorohoi. Principalele
cerinţe obligatorii de participare
la concurs; - Studii superioare de
scurtă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă. - Vechime în specialitatea
studiilor : minim 6 ani și 6 luni.
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la telefon
0231/610133, interior 113.
l Muzeul Brăilei Carol I, cu
sediul în localitatea Brăila, strada
Piața Traian, numărul 3, judeţul
Brăila, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -cercetător
științific I, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 19.02.2018, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
26.02.2018, ora 11.00. Pentru

participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: -studii superioare, cu licență; -doctorat în
Ştiințe Filologice; -vechime:
minim 15 ani; -condiții specifice:
-titlu de cercetător științific I;
-domeniul de cercetare: filologie
și/sau studii culturale; -calitatea
de expert în domeniul Bunuri
Arheologice și Istoric Documentare: Memorialistică. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Muzeului Brăilei Carol I, din
Piața Traian, nr.3, Brăila. Relaţii
suplimentare la sediul Muzeului
Brăilei Carol I, din Piața Traian,
nr.3, Brăila, persoană de contact:
Apostolescu Miron Liliana,
telefon: 0339.401.002, fax:
0339.401.003, e-mail: secretariatmuzeu@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Numărul 5,
cu sediul în localitatea Săcele,
strada Barajului, numărul 49,
judeţul Brașov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -portar:
1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15 februarie 2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de
19 februarie 2018, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii minim 10 clase; -vechime 5
ani lucrați în domeniu; -atestat
agent de pază şi ordine; -să fie
disponibil la program flexibil.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Numărul 5, strada Barajului, numărul 49, localitatea
Săcele, județul Brașov. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Numărul 5, strada
Barajului, numărul 49, localitatea
Săcele, județul Brașov, persoană
de contact: Stroe Lenuta, telefon:
0723.949.689, fax: 0368.739.179,
e-mail: sc5sacele@yahoo.com.
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)
organizează concurs pentru
ocuparea funcției de execuție
contractuale, vacantă, de expert I
cu studii superioare finalizate și
experiență profesională de
minimum 5 ani într-un domeniu
similar de activitate. Concursul se
va desfașura în data de 20
Februarie 2018, la ora 09.00 –
proba scrisă și la ora 14.00 -inter-

viul, la sediul ANPCDEFP.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun până pe data de 08
Februarie 2018 la sediul ANPCDEFP. Condițiile de participare
la concurs și bibliografia se
afișează la sediul ANPCDEFP și
pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
ANPCDEFP sau la telefon
021/2010700.

CITAȚII
l Pârâta Tărnăuceanu Simona
este citată la Judeătoria Botoşani,
în dosar 18824/193/2017, având
ca obiect- divorţ cu minor, în data
de 22 februarie 2018.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita: Cîrciumaru Alexandra Maria cu domiciliul în Municipiul
Rm. Vâlcea, Aleea Trandafirilor
n r. 1 , b l o c B 8 , s c a r a B ,
apart.25, jud. Vâlcea în calitate
de intimată în dosarul civil nr.
6286/90/2017, cu termen de judecată la data de 26.01.2018 aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita: Geantă Maria Marcela
cu domiciliul în Municipiul Rm.
Vâlcea, Aleea Nuci, nr. 87, bloc
27, scara A, apart. 2 jud. Vâlcea
în calitate de intimată în dosarul
civil nr. 6287/90/2017, cu termen
de judecată la data de 26.01.2018
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
NOU! S-A DESCHIS CIMITIRUL EPARHIAL
SFÂNTUL NICOLAE STRĂULEŞTI, concesiune veşnică a
locurilor de veci! Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0742.421.421
l În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Taxi New
Nova Severin SRL, CIF:
32822379, J25/61/2014, dosar nr.
3583/101/2017 -Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţă la 26.02.2018;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
12.03.2018; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 26.03.2018.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii simplificate de insolventa fata de debitoarea Bodrom Trading Serv SRL
cu sediul în Ploiesti, Str. Pielari,
nr. 54, Judetul Prahova, dosar nr.
8376/105/2017, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor 01.03.2018; termen
tabel preliminar: 12.03.2018;
termen tabel definitiv: 05.04.2018;
data sedintei adunarii creditorilor
16.03.2018, ora si locul urmand a
fi stabilite de lichidatorul judiciar
provizoriu, care va convoca toti
creditorii debitoarei.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel,
în calitate de lichidator judiciar al
Rematmet SRL desemnat prin
Hotararea nr.231 din data de
18.01.2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 16965/3/2017,
notificã deschiderea falimentului
prin procedură simplificată
prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Rematmet SRL, cu
sediul în Bucureşti Sectorul 1,
Strada Pinului, Nr. 8, CUI
19243108, nr. de ordine în registrul comerţului J40/19291/2006.
Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă
împotriva Rematmet SRL vor
formula declaraţie de creanţă
care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul Bucureşti - Secţia a
VII-a Civilă, cu referire la dosarul
nr. 16965/3/2017, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 05.03.2018; b)
termenul limita pentru verificarea
creanţelor, intocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor 15.03.2018; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la
10.04.2018; d) data primei şedinţe
a adunarii generale a creditorilor
20.03.2018, ora 14.00; e) adunarea
generală a asociaţilor Rematmet
SRL la data de 02.02.2018, ora
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 3480/84/2017 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea Szecsi Construct
S.R.L. CUI 30683940
J31/283/2013 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis procedura
prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi,
în consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţei dumnea-
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voastră asupra averii debitoarei
este data de 08.02.2018; 2.
termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire şi comunicare a tabelului preliminar al
creanţelor va fi data de
19.02.2018; 3. termenul pentru
întocmirea și comunicarea tabelului definitiv al creanțelor va fi
data 12.03.2018; 4. prima şedinţă
a adunării creditorilor va avea loc
în data de 22.02.2018, ora 14.00,
la adresa Private Liquidation
Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul
Bihor, ordinea de zi fiind: confirmarea lichidatorului judiciar
Private Liquidation Group
IPURL numit în dosarul
3480/84/2017 aflat pe rolul Tribunalului Sălaj și aprobarea onorariului lichidatorului judiciar.
Având în vedere complexitatea
prezentei cauze propunerea lichidatorului judiciar este: 500 RON
pe lună + TVA, precum și un
procent de 0,1% + TVA din eventualele încasări din vânzarea de
active și recuperarea de creanțe
ca urmare a diligențelor lichidatorului judiciar
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 INCD, având
sediul în str.Atomiştilor, nr.409,
oraş Măgurele, judeţul Ilfov,
titular al Planului Urbanistic
Zonal „Clădire Multifuncţională
-MARS (Centrul Măgurele
pentru Studii de Atmosferă şi
Radiaţii) şi Platforme Tehnologice, Utilităţi”, amplasat în oraş
Măgurele, judeţul Ilfov, Tarlaua
1 3 4 / 1 , P a r c e l a 5 0 0 / 2 , n r.
cad.60919, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul şedinţei
Comitetului Special Constituit
din data de 11.10.2017, urmând
ca planul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz
de mediu. Observaţii/comentarii
şi sugestii se primesc în scris la
sediul APM Ilfov (tel.
021.430.15.23, 021.430.14.02) în
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunţului.
l Societatea SC Davin Clean
SRL, titular al activităţii de colectare prin vidanjare ape uzate-deşeuri nepericuloase
şi periculoase, inclusiv transportul acestora la adresa: Şos.
O l t e n i ţ e i , n r. 2 0 2 D , o r a ş
Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate la
sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./fax:
430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440, în zilele de luni-joi,
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între orele 9.00-13.00, vineri, 9.0012.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Ilfov.
l MAX Estate SRL cu sediul în
str. Traian, nr.103, etaj 3, biroul 5,
sector 2, Bucureşti, înregistrată la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.
33079117 informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea Restaurant ROS. desfăşurată în str.
Calea Victoriei nr.163, sector 1,
Bucureşti. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru
protecţia mediului Bucureşti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii- în spatele
Benzinăriei Lukoil), între orele
9:00-12:00,de luni până vineri.
Propunerile sau contestaţiile se
pot depune la sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
l Completare SC Dorel Trans
SRL în calitate de titular proiect
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare şi impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul
„Construire staţie de betoane,
depozite pentru agregate şi spaţii
de birouri (containere prefabricate), împrejmuire teren, utilităţi”, propus a fi amplasat în
Clinceni, sat Clinceni, DE40,T16,
P85 şi 89, lot 3, nr. cad. 2554/3,
jud. Ilfov. Nu se supune evaluării
impactului de mediu şi evaluării
adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul A.P.M. Ilfov din Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr. 1,
sector 6, în zilele de luni- joi, între
orele 09.00-13.00, precum şi la
următoarea adresă de internet
www.apm-ilfov.ro, în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de
29.01.2018.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L.în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C.
Mas Mireii Avantaje S.R.L.,
conform Încheierii Civile nr. 98/
JS/CC din data de 18.12.2017,
pronunţată de către Tribunalul
Caraş-Severin în dosarul nr.
4620/115/2017, în temeiul art. 99
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100,
alin.(1) şi urm. din Legea
nr.85/2014, coroborate cu art. 71
alin. (2) sau, după caz, art. 73
alin. (1) din acelaşi act normativ.
Notifică Deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura generală
- împotriva debitoarei S.C. Mas
Mireii Avantaje S.R.L. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii

de admitere a creanţelor asupra
averii debitoarei este: 02.02.2018.
Termenul limită de verificare a
creanţelor, de admitere, afişare şi
comunicare a Tabelului preliminar al creanţelor este:
23.02.2018. Contestatiile la
Tabelul preliminar al creantelor
pot fi depuse la Tribunal in
termen de 7 zile de la data publicarii tabelului in B.P.I. Termenul
pentru întocmirea şi afişarea
Tabelului definitiv al creanţelor
admise este: 21.03.2018. Prima
şedinţă a Adunării Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de:
01.03.2018, ora 12.00 la sediul ales
al administratorului judiciar din
Reşiţa, str. P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea/confirmarea comitetului creditorilor; confirmarea
administratorului judiciar; stabilire onorariu administrator judiciar; alte menţiuni.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei Revan Computers SRL
cu sediul in Bucureşti Sectorul 6,
Str. Drumul Taberei, Nr. 120, Bloc
OD1, Scara 1, Etaj 5, Ap. 22, CUI
24384669, J40/14424/2008, cu
indeplinirea atributiilor prevazute
de legea 85/2006, conform incheierii de sedinta din data de
16.01.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a
Civila in dosar nr. 38435/3/2013,
prin care s-a dipus înlocuirea
lichidatorului judiciar ZRP Insolvency SPRL cu lichidatorul judiciar Evrika Insolvency IPURL.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare AGA: Având în
vedere Convocatorul A.G.O.A. al
SC Comnord SA pentru data de
15/16.02.2018, toţi acţionarii SC
Comnord SA sunt rugaţi să facă
propuneri privind candidaţii
pentru postul de administrator
până la data limită de 07.02.2018.
S.C. Comnord S.A., Administratori: Lemnaru Dan Alexandru,
Cirjan Mircea Bogdan.
l Convocator. La cererea acţionarului majoritar al societatii
SCULE DE FILETAT SA,
respectiv d-na Rimar Doina-Lilioara, ce reprezintă 62,2189% din
capitalul social, cenzorii: Oarga
Alexandru, Szasz Lorand şi
Bercea Laura -Kinga, convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor, în sedinţă ordinară, motivate
de ramânerea vacantă a funcţiei
de unic administrator-Brustur
Gabriel, prin decesul acestuia,
conform art. 137 indice 2 punct 5

din legea nr.31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Adunarea Generala va avea loc la
sediul societăţii situate în Municipiul Sfântul Gheorghe, str. Lt.
David Paius, nr.9, Covasna, în
ziua de 24.02.2018, ora 12.00. În
situaţia neîndeplinirii condiţiilor
legale de cvorum, o a doua
adunare generală va avea loc în
data de 25.02.2018, în acelaş loc şi
la aceeasi oră. La Adunarea
Generală Ordinară sunt indreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înscrisi în Registrul
Acţionarilor până la data de
14.02.2018. Ordinea de zi. 1.
Alegerea Administratorului Unic
al societăţii. Candidaturile se pot
depune la sediul societătii, cu cel
puţin 10 zile înaine de data ţinerii
sedinţei. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator unic poate fi consultată
şi completată de acţionari la
sediul societăţii. 2. Stabilirea
indemnizaţiei acestuia.
l Asociației „Camera Mediatorilor din România,, înregistrată în
Registrul Special sub
nr.71/A/06.06.2005 a Judecătoriei
Iași, CIF 17680262, convoacă
Adunarea Generală a membrilor
la data de 19 februarie 2018, ora
10, la sediul din Iași, Bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.2,
Bl.2, Colț, Tr.1, Jud. Iași. Ordine
de zi: Încetarea mandatului
membrilor; Consiliului Director și
a Comisiei de cenzori; Alegerea
membrilor Consiliului Director și
a Comisiei de cenzori; Cooptare
membri; Modificare statutului, a
actului constitutiv și reactualizarea acestora; Probleme organizatorice; Membrii asociați pot fi
reprezentați, conform legii. În
situația în care la data stabilită
nu va fi întrunit cvorumul
statutar, va fi convocată a doua
adunare generală conform prevederilor art. 13 din Actul constitutiv și art. 27 din Statut, în
maxim 7 zile de la prima adunare.
A doua convocarea va fi publicată
în ziarul Buna Ziua Iași și în
Jurnalul Național, pe care vă
rugăm să le urmăriți, a doua
întrunire a Adunării generale
conferind ședinței caracter
statutar, hotărârile adunării generale urmând a fi adoptate cu votul
a jumătate plus unul, indiferent
de numărul membrilor prezenți.
l Convocare AGEA Camexip
SA. Administratorul special al SC
Camexip SA in reorganizare judiciara cu sediul in Baicoi, str.
Republicii nr.9, jud.Prahova,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J29/78/1991,CUI
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RO1316762, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si actului
constitutiv al societatii, convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, in
ziua de 27.02.2018 orele 15.00, la
sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul
Central la sfarsitul zilei de
16.02.2018 data de referinta. In
cazul in care nu se intruneste
cvorumul necesar in cadrul
primei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA),
cea de a doua convocare va avea
loc in data de 28.02.2018, orele
15.00, tot la sediul societatii cu
aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) este
urmatoarea: 1. Mutarea sediului
societatii din Baicoi, str. Republicii nr. 9, judetul Prahova in
Baicoi, str. Republicii nr.27, ap.2,
Judetul Prahova si aprobarea
contractului de inchiriere pentru
noul sediu. 2. Deschiderea unui
punct de lucru la actualul sediu,
adica in Baicoi, str. Republicii nr.
9, judetul Prahova si aprobarea
contractului de inchiriere pentru
acesta. Contractele de inchiriere
vor fi postate pe situl societatii. 3.
Aprobarea Raportului de
evaluare a utilajelor efectuat de
evaluator Stoica Carmen si
vanzarea acestora, de catre reprezentantii legali ai societatii, dupa
data iesirii din insolventa /reorganizare. 4. Actualizarea actului
constitutiv si armonizarea cu
prevederile Legii nr. 31/1990 cu
modificarile si completarile ulterioare, urmand ca acesta sa intre in
vigoare dupa data iesirii din insolventa / reorganizare. 5. Desemnarea persoanei care sa semneze
actul constituiv in numele actionarilor. 6. Aprobarea datei de
20.03.2018 ca data de identificare
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a actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii
adunarii generale conform
art.238 alin.1 din Legea 297/2004
si ex date 19.03.2018. 7. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare
pentru pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul
Comertului in conformitate cu
prevederile legale. Propuneri ale
actionarilor cu privire la AGEA:
Unul sau mai multi actionari
reprezentand, individul sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: a). de a
introduce noi puncte pe ordinea
de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un
proiect de hotarare propus spre
aprobare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la
publicarea convocarii. b). de a
prezenta proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau
propuse a fi incluse in ordine de zi
a adunarii generale in cel mult 15
zile de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de
zi a AGEA pana in data de
26.02.2018, orele 15.00. Socie-
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tatea va formula un raspuns
general pentru intrebarile cu
acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii,
in format de intrebare – raspuns.
Actionarii mentionati in aliniatele
precedente au obligatia sa trimita
materialele/ intrebarile in scris, in
plicuri inchise, insotite de copii
certificate ale actelor de identitate, BI/CI in cazul persoanelor
fizice, respectiv certificate de
inregistrare in cazul persoanelor
juridice, precum si copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul
societatii cu mentiunea scrisa clar,
cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
27/28.02.2018, sau pe e-mail cu
semnatura electronica extinsa
incoporata conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, la adresa camexip@
camexisa.ro mentionand la
subiect “ pentru AGEA din data
27/28.02.2018”. Participarea la
AGEA: Data de referinta este
16.02.2018. Numai actionarii
inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor vor putea participa si vota in cadrul adunarii
generale. Actionarii pot participa
la adunarea generala direct sau
pot fi reprezentati de catre alte
persoane (inclusiv de alte
persoane decat actionarii) pe baza
de procura speciala sau, dupa
caz, de procura generala sau pot
vota prin corespondenta. Actionarul poate acorda o procura
generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,
permitand reprezentantului sau
sa voteze in toate aspectele aflate
in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in
ceea ce priveste acte de dispozitie,
cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate
de client unui intermediar definit
conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din
Legea 297/2004 privind piata de
capital, sau unui avocat. Persoanele fizice pot participa la

adunarea generala personal, pe
baza actului de identitate, sau
prin reprezentantul sau pe baza
de procura speciala, sau generala
si actul de identitate al reprezentantului. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor
dovedi calitatea conform prevederilor art. 11 din Regulamnetul
CNVM 6/2009 modificat si
completat de Regulamnetul
6/2014 si 3/2015 ale ASF. Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite
intr-o limba straina, alta decat
limba engleza, vor fi insotite de o
traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana
sau limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea
documentelor intocmite intr-o
limba straina. Persoana careia i
s-a delegat competenta de reprezentare, trebuie sa aiba capacitate
de exercitiu. Formularele de
procuri speciale si formularele de
vot prin corespondenta se pot
obtine de la sediul SC Camexip
SA Baicoi, str. Republicii nr.9,
jud. Prahova sau se pot descarca
de pe website-ul www.camexipsa.
ro. Un exemplar, in original al
procurii speciale sau generale/ al
buletinului de vot prin corespondenta completat si semnat va fi
depus la sediul societatii pana la
data de 26.02.2018 orele 15,00, un
altul urmand a fi pus la dispozitia
reprezentantului pentru a-l
prezenta la adunare. Procurile/
formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite: - in cazul
unui actionar persoana fizica - de
o copie a actului de identitate al
actionarului persoana fizica;- in
cazul unui actionar persoana
juridica - de o copie a actului de
identitate al reprezentantului
legal al actionarului persoana
juridica si, in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile
privind reprezentantul legal catre
Depozitarul Central, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru
semnatarul procurii/ formularului de vot prin corespondenta.

Subscrisa S.C. BORAL CHIARA S.R.L. - în faliment, cu sediul în
Reșița, str. Sportului, nr. 4B, sc. 1, et. 2, ap. 5, jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/532/2009, CUI
26207604, vă face cunoscut faptul că în data de 29.01.2018 ora
14.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str.
Horea, bl. A2, parter, licitația publică cu strigare pentru vânzarea
bunului: Autoturism VW Passat -nefuncțional, an fabricaţie 2006 la
preţul de 8.242,5 lei+TVA reprezentând 75% din preţul de evaluare;
În cazul în care autoturismul scos la licitație nu se valorifică la data
stabilită, următoarele licitații vor avea loc în data de 05.02.2018,
12.02.2018, 19.02.2018, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar, la
același preț. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 100 lei+TVA. Înscrierea la licitaţie și
achiziționarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni
până vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.

Procurile speciale sau generale/
formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise in limba
romana sau limba engleza: - fie
sub forma unui document semnat
olograf, in original - transmis prin
posta sau curierat rapid – la
sediul societatii, in plic inchis , cu
mentiunea scrisa in clar: ”Pentru
AGEA din 27/28.02.2018Procura”, respectiv ”Pentru
AGEA din 27/28.02.2018Formular de vot prin corespondenta”. - fie sub forma unui
document semnat electronic cu
semnatura electronica extinsa,
conform Legii nr. 455/2001 proivind semnatura electonica- prin
e-mail la adresa camexip@camexipsa.ro, mentionand la subiect:”Pentru
AGEA
din
27/28.02.2018- Procura”,
respectiv” Pentru AGEA din
27/28.02.2018- Formular de vot
prin corespondenta”. Documentele si materialele care urmeaza
sa fie prezentate AGEA, proiectele de hotarari si procedurile
care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si
vota in cadrul AGEA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii,
incepand cu data de 29.01.2018,
de luni pana vineri, intre orele
10,00 - 12,00 si de pe website-ul
societatii www.camexipsa.ro. La
data convocarii capitalul social
este de 992.300 lei, impartit in
396.920 actiuni nominative,
dematerializate cu o valoare
nominala de 2,500 lei, fiecare
dand dreptul la un vot in AGEA.
Pentru informatii suplimentare,
va rugam sa luati legatura cu
reprezentantul societatii la
telefon 0244/260132 int.108. de
luni pana vineri orele 8,00- 14.00.
l Convocare AGOA Camexip
SA. Administratorul special al SC
Camexip SA, societate in reorganizare judiciara cu sediul in oras
Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.
Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului Prahova sub nr.
J29/78/1991, CUI RO1316762, in

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
temeiul prevederilor Legii
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii 297/2004 si actului constitutiv al societatii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor societatii, in ziua de
27.02.2018 orele 14.00, la sediul
societatii pentru toti actionarii
inregistrati la Depozitarul
Central la sfarsitul zilei de
16.02.2018 data de referinta. In
cazul in care nu se intruneste
cvorumul necesar in cadrul
primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), cea
de a doua convocare va avea loc
in data de 28.02.2018, orele 14.00,
tot la sediul societatii cu aceeasi
ordine de zi. Ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor (AGOA) este urmatoarea: 1. Alegerea membrilor
Consiliului de Administratie, care
isi vor indeplini atributiile legale
dupa data iesirii din insolventa/
reorganizare si stabilirea remuneratiei acestora. Data limita pentru
depunerea candidaturilor este
09.02.2018. Lista finala cuprinzand informatii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu
si calificarea profesionala a
persoanelor propuse pentru
functia de administrator este
pusa la dispozitia actionarilor
incepand cu data de 12.02.2018.
2. Aprobarea datei de 20.03.2018
ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararii adunarii generale conform art. 238 alin. 1 din
Legea 297/2004 si ex date
19.03.2018. 3. Desemnarea
persoanei care sa indeplineasca
formalitatile necesare pentru
pentru publicarea si inregistrarea
hotararii la Registrul Comertului
in conformitate cu prevederile
legale. Propuneri ale actionarilor
cu privire la AGOA: Unul sau
mai multi actionari reprezentand,
individul sau impreuna, cel putin
5% din capitalul social au
dreptul: a). de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale, cu conditia ca

Subscrisa S.C. APOLLODOR GROUP S.A. -în faliment, cu sediul
în loc. Reșița, str. Zimbrului, nr.44, jud. Caraș-Severin, prin lichidator
judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data
de 31.01.2018, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația
publică cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil:
• Spații de producție (3 corpuri de clădire în suprafață de 759,99 mp
și platformă betonată -1.395 mp), situate în localitatea Reșița, Str.
Zimbrului, nr. 44, jud. Caraș-Severin.
Prețul de pornire al licitației este de 90.392 euro+TVA. Caietele de
sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei, până înainte cu o zi de data licitației, conform procedurilor legale. În cazul în care la data de 31.01.2018, bunul nu va fi
valorificat, următoarele licitații vor avea loc în: 07.02.2018,
14.02.2018, 21.02.2018, 28.02.2018, la aceeași oră și în aceleași
condiții. Vizitarea imobilului scos la vânzare se poate efectua cu o
programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la
telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

@Oferte serviciu
@Vânzări
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fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de
hotarare propus spre aprobare de
catre adunarea generala, in cel
mult 15 zile de la publicarea
convocarii. b). de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse in ordinea de zi a adunarii
generale in cel mult 15 zile de la
data publicarii convocatorului.
c). fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA
pana in data de 26.02.2018, orele
14.00. Societatea va formula un
raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi
disponibil pe pagina de internet a
societatii, in format de intrebare
– raspuns. Actionarii mentionati
in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise,
insotite de copii certificate ale
actelor de identitate, BI/CI in
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificate de inregistrare in cazul
persoanelor juridice, precum si
copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al
acestora, la sediul societatii cu
mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA
DE 27/28.02.2018, sau pe e-mail
cu semnatura electronica extinsa
incoporata conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, la adresa camexip@
camexisa.ro mentionand la
subiect “pentru AGOA din data
27/28.02.2018”. Participarea la
AGOA: Data de referinta este
16.02.2018. Numai actionarii
inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor vor putea participa si vota in cadrul adunarii
generale. Actionarii pot participa
la adunarea generala direct sau
pot fi reprezentati de catre alte
persoane (inclusiv de alte
persoane decat actionarii) pe baza
de procura speciala sau, dupa
caz, de procura generala sau pot
vota prin corespondenta. Actionarul poate acorda o procura
generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani
permitand reprezentantului sau
sa voteze in toate aspectele aflate
in dezbaterea adunarilor generale
ale actionarilor, inclusiv in ceea ce
priveste acte de dispozitie, cu
conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate
de client unui intermediar definit
conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din
Legea 297/2004 privind piata de
capital, sau unui avocat. Persoanele fizice pot participa la
adunarea generala personal, pe
baza actului de identitate, sau
prin reprezentantul sau pe baza
de procura speciala, sau generala
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si actul de identitate al reprezentantului. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor
dovedi calitatea conform prevederilor art. 11 din Regulamnetul
CNVM 6/2009 modificat si
completat de Regulamnetul
6/2014 si 3/2015 ale ASF. Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite
intr-o limba straina, alta decat
limba engleza, vor fi insotite de o
traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana
sau limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea
documentelor intocmite intr-o
limba straina. Persoana careia i
s-a delegat competenta de reprezentare, trebuie sa aiba capacitate
de exercitiu. Formularele de
procuri speciale si formularele de
vot prin corespondenta se pot
obtine de la sediul S.C.
CAMEXIP S.A. Baicoi, str. Republicii nr.9, jud. Prahova sau se pot
descarca de pe website-ul www.
camexipsa.ro. Un exemplar, in
original al procurii speciale sau
generale/ al buletinului de vot
prin corespondenta completat si
semnat va fi depus la sediul societatii pana la data de 26.02.2018
orele 14,00, un altul urmand a fi
pus la dispozitia reprezentantului
pentru a-l prezenta la adunare.
Procurile/ formularele de vot prin
corespondenta vor fi insotite: - in
cazul unui actionar persoana
fizica - de o copie a actului de
identitate al actionarului
persoana fizica; - in cazul unui
actionar persoana juridica - de o
copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si, in cazul
in care actionarul nu a furnizat
informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul
Central, de documentul oficial
care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul
procurii/ formularului de vot prin
corespondenta. Procurile speciale
sau generale/ formularele de vot
prin corespondenta vor fi transmise in limba romana sau limba
engleza: - fie sub forma unui
document semnat olograf, in
original - transmis prin posta sau
curierat rapid – la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar: ”Pentru AGOA din
27/28.02.2018 - Procura”,
respectiv” Pentru AGOA din
27/28.02.2018- Formular de vot
prin corespondenta”; - fie sub
forma unui document semnat
electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electonica - prin e-mail la adresa
camexip@camexipsa.ro, mentionand la subiect: ”Pentru AGOA
din 27/28.02.2018- Procura”,
respectiv” Pentru AGOA din
27/28.02.2018- Formular de vot

prin corespondenta”. Candidaturile pentru functia de administrator, insotite de un curiculleum
vitae, se pot depune la secretariatul societatii sau se pot transmite
prin fax la nr. 0244260838 sau
prin email la adresa camexip@
camexipsa.ro pana la data de
09.02.2018. Lista cuprinzand
informatii cu privire la numele,
localitate de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor
propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si
completata de acestia. Documentele si materialele care urmeaza
sa fie prezentate AGOA, proiectele de hotarari si procedurile
care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si
vota in cadrul AGOA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii,
incepand cu data de 29.01.2018,
de luni pana vineri, intre orele
10,00- 12,00 si de pe website-ul
societatii www.camexipsa.ro. La
data convocarii capitalul social
este de 992.300 lei, impartit in
396.920 actiuni nominative,
dematerializate cu o valoare
nominala de 2.5 lei, fiecare
actiune dand dreptul la un vot in
AGOA. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu reprezentantul societatii
la telefon 0244/260132 int.108. de
luni pana vineri orele 8,00-14.00.

LICITAȚII
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand teren/constructii
inscris in C.F. nr. 31669/Caransebes, nr. top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: C1, Top:
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou,
reprezentand "Statie Peco, cabina,
garaj si magazin", aflat in proprietatea debitoarei SC Mannheim
Oil SRL. Pretul de pornire al licitatiei este de 100% din pretul de
evaluare, respectiv 318.727 lei +
T.V.A, Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in
data de 07.02.2018, orele 13.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin.
l Debitorul SC Kaproni SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1. Imobil “teren intravilan“, în
suprafață de 3.189mp situat în
Com. Valea Călugărească, Sat

Valea Popi, T8-A 270, Județ
Prahova, preț pornire licitație
-23.917,50Euro. 2.Imobil
“teren intravilan“, în suprafață
de 668mp situat în Com. Valea
Călugărească, Sat Valea Popi,
T20-A714, Județ Prahova, preț
pornire licitație -5.010,00Euro.
3.Utilaje confecționat cuie și
plasă în valoare de -44.715,25Lei
exclusiv TVA; 4. Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând
SC Kaproni SRL în valoare de
64.691,10Lei exclusiv TVA. Prețul
Regulamentului de licitație
pentru bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC Kaproni SRL
este de 500,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru imobile “terenuri“ aflate
în patrimoniul SC Kaproni
SRL reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare teren în parte; Prețul de
pornire al licitațiilor pentru
utilaje confecționat cuie și plasă
aflate în patrimoniul SC Kaproni
SRL reprezintă 25% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte; Prețul de
pornire al licitațiilor pentru
mijloacele fixe și obiecte de
inventar aparținând SC Kaproni
SRL reprezintă 30% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte; Listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 2 3 B I T R PH1RON031539CC01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia
Montebelluna Suc. București, Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru terenuri,
mijloace fixe și obiecte de
inventar, prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 02.02.2018,
ora 10.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 17.02.2018, 02.03.2018,
17.03.2018, 31.03.2018 ora 10.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna, Nr.44A,
Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l SC Lili’s Green Hotels
Ploiesti SRL, prin lichidator
judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie
publica a activului aflat in patrimoniul debitoarei,
respectiv Hotel Restaurant –
„Casa Rotaru”, situat in
Ploiesti, str. Oborului, nr. 27,
jud. Prahova (zona Obor –
magazin Dedeman - mall AFI),
inscris in CF nr. 125774 a mun.
Ploiesti, constructie compusa
din D+P+1E+3Mansarde, in
suprafata de 1922,44 mp, finalizata in 2007, la pretul
de 372.750 euro exclusiv
TVA, ce se va achita in lei la
cursul euro de la data efectuarii
platii. Daca cumparatorul este o
persoana inregistrata in scopuri
de TVA, se va aplica taxarea
inversa si pretul nu va fi
purtator de TVA. Hotelul
dispune de 50 de camere de
cazare si 3 apartamente,
receptie, restaurant, bar si bucatarie la parter, iar la demisol
crama si bucatarie rece. Structura constructiva a hotelului
este cu fundatii din beton
armat, inchideri perimetrale din
BCA, compartimentări interioare din zidarie de BCA, acoperisul cu tabla Lindab si dispune
de utilitati: electricitate, apa,
gaz, canalizare. Constructia este
edificata pe un teren proprietatea asociatului Rotaru
Valentin in suprafata de 697 mp
pentru care se organizeaza licitatie publica de catre BEJ Pana
Victor cu pret de pornire al licitatiei de 54.750 euro. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
18.09.2017 si a Caietului de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 25% din
cel stabilit in noul raport de
evaluare. Avand in vedere ca
BEJ Pana Victor a stabilit in
luna februarie 2018 o singura zi
de licitatie pentru valorificarea
terenului - data de 22.02.2018,
orele 11.00, se stabileste prin
prezentul anunt sedinta de licitatie publica pentru Hotelul
Restaurant – „Casa Rotaru” in
data de: 22.02.2018, orele 13.00
la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab.7B.
Relatii suplimentare se obtin de
la lichidatorul judiciar la telefon
0344104525 si din caietul de
sarcini ce se poate procura de la
sediul acestuia la pretul de 3000
lei fara TVA.

PIERDERI
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Zet Prod Distribution SRL cu sediul in Com. Rast,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Sat Rast, Str. Florilor Nr. 36,
Judetul Dolj, J16/1236/2013, CUI
29812600, declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.
l SC New Lex Solutions SRL
declară pierdute actele societăţii
(în totalitate) şi stamlila societăţii.
Se declară nule.
l Pierdut acte pe numele Boszormenyi Sandor: Ci, permis conducere, Atestat Profesional (CPC).
Nr. contact: 0754.303.312.
l Pierdut certificat de competență profesională pentru transportul rutier național și
internațional de marfă, nr.
0044255, eliberat de ARR în data
12.04.2008 pe numele Trandafir
Ștefan. Îl declar nul.
l Subscrisa Pharco Impex 93
SRL cu sediul în Municipiul
Bucureşti, str. Coriolan Marcus
n r. 2 3 , S e c t o r 5 , C U I
4218882,ONRCB
J40/17137/1993, declarăm prin
prezenta pierdute şi nule, ştampilele societăţii, rotunde, cu
inscripţia Pharco Impex 93 SRL
Bucuresti Romania.
l Pierdut Certificat Constatator
al Empire Construct SRL eliberat
în baza declaraţiei 327788 din
12.07.2007. Declarăm nul.
l Silv Amira SRL, CUI:14837649,
J23/769/2011- pierdut Certificate
constatatoare pentru punctele de
lucru din com.Afumaţi, Şos.Bucureşti-Urziceni, nr.16, respectiv cel
din Complexul Comercial China
Town. Le declar nule.

DECESE

