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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Primaria Dobroeşti –Ilfov organizează în data de 01.03.2018
concurs recrutare pentru postul de
îngrijitor. Detalii la 0212553320.
l Primăria Comunei Cozmeşti,
judeţul Vaslui, cu sediul în localitatea Băleşti, strada Principală,
judeţul Vaslui, organizează concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de: -funcţia publică de execuţie de
consilier I, grad profesional principal, la compartimentul Stare
civilă, asistenţă socială şi autoritate
tutelară; -funcţia publică de
execuţie de consilier I, grad profesional asistent, la compartimentul
Tehnico-administrativ (urbanism);
-funcţia publică de execuţie de referent III, grad profesional superior,
la compartimentul Economic.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei, astfel: -Proba scrisă în
data de 9 martie 2018, ora 10.30;
-Proba interviu în data de 15 martie
2018, ora 10.30. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
I.Condiţii generale -conform prevederilor art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. II.Condiţii specifice:
-Pentru funcţia publică de execuţie
de consilier I, grad profesional principal, la compartimentul Stare
civilă, asistenţă socială şi autoritate
tutelară: -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
-Pentru funcţia publică de execuţie
de consilier I, grad profesional asistent (urbanism), la compartimentul
Tehnico-administrativ (urbanism):
-studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an. -Pentru funcţia
publică de execuţie de referent,
grad profesional superior, la
compartimentul Economic: -studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Cozmeşti,
judeţul Vaslui. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei
Cozmeşti, persoană de contact:
Dragomir Mihaela, secretarul
comunei Cozmeşti, telefon:
0235.346.067, e-mail: cozmestiprimaria@yahoo.com
l Primăria Mischii, cu sediul în
localitatea Mischii, strada Eroilor,
numărul 5, judeţul Dolj, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Referent,
clasa III, grad profesional superior,

compartimentul Impozite şi taxe, 1
post. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Mischii astfel:
-Proba scrisă în data de 12.03.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
16.03.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechimea necesară exercitării funcţiei publice de execuţie: 9 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
20 zile de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Mischii. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs: la sediul Primăriei
Mischii. Persoană de contact:
Dumitrescu Gabriela -secretar
UAT, telefon/fax: 0251.450.194,
e-mail: primaria mischii@cjdolj.ro.
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în localitatea
Slatina, strada bulevardul Sfântul
Constantin Brâncoveanu, numărul
3, județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: Compartiment
Activități Sportive şi de Agrement
Club Nautic: -referent sportiv
gradul IV- salvator acvatic (număr
posturi: 1). Concursul se va desfăşura astfel: -depunere dosare
concurs: 08.02.2018, ora 08.0021.02.2018, ora 16.30; -selecția
dosarelor: 22.02.2018; -proba scrisă:
01.03.2018, ora 10.00; -interviul:
06.03.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-atestat profesional de salvamar;
-studii medii de specialitate sportivă
(liceu cu program sportiv), absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 1 an;
sau -studii medii de alte specialități,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -minimum 3 ani vechime în
muncă, coroborat cu minimum 1 an
activitate în domeniul sportului sau
cu calificare de antrenor. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Compartiment Juridic, Relaţii cu
Publicul, Resurse Umane, de luni
până joi, între orele 08.00-16.30,
vineri, între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0349.738.657.
l Şcoala Gimnazială „Octavian
Goga”, Satu Mare, Structura
Sătmărel, judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant: îngrijitor I M, conform HG
1027/11.11.2014. Condiţii de participare la concurs sunt: -Studii
medii; -Vechime în muncă: minim 2
ani; -Să nu aibă antecedente penale;
-Apt medical pentru postul de îngrijitor. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-01.03.2018, ora 09.00: proba scrisă;
-01.03.2018, ora 11.00: proba practică; -01.03.2018, ora 12.00: proba
interviu. Toate probele de concurs
se vor desfăşura la sediul unităţii
din Satu Mare, str.Aleea Postăvaru,

nr.3. Dosarele se depun la secretariatul unităţii, situat în Satu Mare,
str. Aleea Postăvaru, nr.3, până la
data de 21.02.2018, ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 0361.407.171, între orele
8.00-14.00.
l Primăria Comunei Grădiştea, cu
sediul în comuna Grădiştea, satul
Grădiştea, judeţul Vâlcea, în baza
Legii 188/1999, privind Statutul
funcţionarului public, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă de:
-consilier, clasa I, gradul profesional
principal, în cadrul Compartimentului financiar contabil, buget
finanţe, impozite şi taxe. Concursul
se desfăşoară la sediul Primăriei
Comunei Grădiştea, sat Grădiştea,
judeţul Vâlcea. Proba scrisă se va
desfăşura în data de 09.03.2018, ora
10.00. Interviul va avea loc în data
de 14.03.2018, ora 10.00. Condiţiile
specifice pentru a participa la
concursul de recrutare pentru
funcţia publică de execuţie vacantă
de consilier, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul
financiar contabil, buget finanţe,
impozite şi taxe, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta în ştiinţe
economice; -vechime în specialitatea studiilor: 5 ani; -cunoştinţe
operare calculator, nivel mediu.
Data de la care candidaţii pot
depune dosarele de înscriere este în
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Date de contact
pentru primirea dosarelor de
concurs: Primăria Comunei
Grădiştea, sat Grădiştea, judeţul
Vâlcea, e-mail: primariagradistea@
hotmail.com, telefon: 0250.867.072,
fax: 0250.867.009, persoană de
contact: Cocos-Barbu Milemtina
-secretar al Comunei Grădiştea.
l Primăria Municipiului Oneşti,
judeţul Bacău organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a 3
(trei) posturi vacante aferente
următoarelor funcţii publice: de
execuţie - poliţist local, clasa I, grad
profesional principal (1 post), poliţist local, clasa I, grad profesional
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asistent (1 post) şi de conducere şef birou, gr.II, (1 post) la Biroul
Poliţia Locală - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Oneşti. Concursul se desfăşoară la
sediul Primăriei Municipiului
Oneşti, str. Oituz, nr. 17, judeţul
Bacău, în data de 14 martie 2018,
ora 10:00 proba scrisă şi în
termenul prevăzut de lege, interviul. Condiţii generale de participare sunt cele prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2),
cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare
aferente funcţiilor publice sunt cele
prevăzute de fişa post şi cele stabilite prin Anexa la HCL nr.
157/10.11.2017, privind aprobarea
”Criteriilor - condiţiilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei
Locale a Municipiului Oneşti”:
Poliţist local, clasa I, grad profesional principal şi poliţist local, clasa
I, grad profesional asistent: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe
administrative, ştiinţe economice,
ştiinţe inginereşti; -cunoştinţe de
operare pe calculator, atestate printr-un certificat recunoscut conform
reglementărilor legale; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 5
ani pentru poliţist local, clasa I,
grad profesional principal;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: minim 1 an pentru poliţist
local, clasa I, grad profesional asistent; -aviz psihologic care atestă că
este apt psihologic pentru funcţia
de execuţie din cadrul Poliţiei
Locale; -permis de conducere categoria B; -nu are cazier fiscal. Şef
birou, gr.II: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, pentru
funcţia publică de conducere, din
domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe
administrative, ştiinţe economice,
ştiinţe inginereşti; -studii de
masterat sau studii postuniversitare
în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea
studiilor necesare exercitării func-
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ţiei publice, pentru funcţiile publice
de conducere, clasa I; -cunoştinţe
de operare pe calculator, atestate
printr-un certificat recunoscut
conform reglementărilor legale;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
de conducere -şef birou: minim 2
ani; -aviz psihologic care atestă că
este apt psihologic pentru funcţia
de şef birou Poliţia Locală; -permis
de conducere categoria B; -nu are
cazier fiscal. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
III-a la Serviciul resurse umane,
relaţii cu publicul din cadrul
Primăriei Municipiului Oneşti, în
perioada 07 februarie 2018 - 26
februarie 2018, ora 16:00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
HGR 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare şi documentele stabilite prin Anexa la HCL nr.
157/ 10.11.2017, şi anume: aviz
psihologic care atestă că este apt
psihologic pentru funcţiile publice
din cadrul Biroului Poliţia Locală,
copie permis de conducere categoria B, cazier fiscal. Bibliografia şi
relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei - Serviciul Resurse
umane, relaţii cu publicul -et. 5,
cam. 503, persoane de contact:
consilier Dochiţescu Manuela/
consilier Scripcaru Gabriela sau la
nr. de telefon 0234/324243/216 sau
pe site-ul instituţiei www.onesti.ro.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
l Oraş Călimăneşti, jud. Vâlcea,
vând casă d+p (s = 270 mp) şi teren
aferent (s = 133 mp), total 452 mp,
toate utilităţile asigurate, ieşire la
DN. 0728.625.348; 0731.093.542.
Vrei să-ţi vinzi locuinţa, dar nu
găseşti cumpărător? Caută
soluţii creative! Contact:
0744.908.050, www.uptown-propertysolutions.com.

CITAȚII
l Domnul Ciocan Marius Vali cu
ultim domiciliu în str. Cloşca nr. 14,
Teiuş, jud. Alba, este chemat a fi
prezent la Judecătoria Botoşani, la
data de 7 martie 2018, fiind pârât în
dosarul 5505/193/2017, având ca
obiect divorţ.
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l Se citează pârâții Chițu V. Maria
Roxana şi Chițu I. Șerban, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
România, Bacău, str. Nicolae
Bălcescu, 12, bl.12, sc.G, ap.13, jud.
Bacău, la Tribunalul Bacău, Sectia
II, dosar 2683/110/2016, termen
26.02.2018 08:30, obiect excludere
asociaţi S.C. Ferma Galina, reclamant Solaris Junior SRL.

l Se citează numiții Rebrean
Iulian, Rus Rafila, Rus Leon,
Rebrean Ludovica, Petraş Maria,
Petraş Reghina, Petraş Petru,
Petraş Ștefan, Petraş Pompei, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
1125/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Rebrean
Vasile, având ca obiect succesiune,
ş.a., cu termen la 14.03.2018

l Se citează numitul Lambă I.
Gheorghe (zis Gogu), cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
Vedea, sat Frătici nr. 8, jud. Argeş,
în calitate de pârât în Dosarul civil
nr. 1695/280/2017, al Judecătoriei
Piteşti, pentru termenul din
23.02.2018,ora 11,00, sala 3,
complet c5-4v, în proces cu Monea
Vasilica Dorina şi Lambă Valentin
Marian, având ca obiect obligare la
plata pensiei de întreţinere pentru
minor.

l Se citează numiții Kârcu Rebeca,
Nicolai Ana, Răzvanță Anton,
Nicolai Maria, Joja Leonte, Georges
Maxim, Kostan Raveca (căs. Strugari), Georges Ana, Georges
Alexandru, Sfrângeu Anton, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
2847/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Niculai Ioana
ş.a., având ca obiect uzucapiune,
ş.a., cu termen la 07.03.2018

l Se citează numiții Burduhos
Nicolae lui Ștefan, Burduhos
Saveta şi Burduhos Leon în calitate
de pârâți în dosar nr. 3012/265/2014
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Burduhos Elena şi Burduhos
Dumitru, având ca obiect acțiune în
constatare , cu termen la 06.03.2018
l Se citează numiții Morozan
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia, Prangate Nastasia, Marcu Vasile,
Zaharie Marcu, Ioana Nistor născ.
Marcu şi Prangate Anastasia, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
507/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Bataş Viorica,
Bataş Ilie, ş.a., având ca obiect
succesiune, întăbulare, cu termen la
20.03.2018
l Se citează numiții Terente Ionel,
Valciu Crinela Ciliola Emilia şi
Miron Romulus Marius Ioan, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
1038/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Andronesi
Nastasia, având ca obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., cu termen la
28.03.2018
l Se citează numiții Horea Sabina,
Horea Dochia, Horea Grigore,
Horea Alexandru, Horea Aurel,
Nechiti Ana, Nechiti Mariuca,
Nechiti Dionisie, Nechiti Ioan,
Nechiti Ilie, Nechiti Ana, Nechiti
Mariuca, Nechiti Dionisie, Nechiti
Ioan, Horea Ana, Horea Vasile,
Rognean Ana, Nechiti Maria,
Nechiti Doniza, Horea Docea,
Horea Ioana, Horea Aurel, Horea
Ileana, Nechiti Viorica, Brumă
Anchidim şi Brumă Octavian, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
2382/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Juca Daniel-Doru, având ca obiect uzucapiune, succesiune, ş.a., cu termen la
14.03.2018
l Se citează numiții Dănilă Simion
şi soția născută Ureche Ileana,
Ureche Tofim căs. cu Creț Maria, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
2642/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Găină Pavel,
Găina Olimpia, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu
termen la 14.03.2018
l Se citează numiții Dr. Bolfa
Eugen, Dr. Bolfa Victor, Șpaimoc
Cătălina, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 1887/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu Nicolaie Alin-Gabriel, având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu
termen la 08.03.2018

l Se citează numiții Zăgrean
Augustin şi soția Iuga Elisabeta, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
1859/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Ilovan Maria
ş.a., având ca obiect uzucapiune,
validitate antecontract ş.a., cu
termen la 21.03.2018
l Se citează pârâții Jugan Login,
Jugan Nicolae şi Leuca Gheorghe în
dosar nr. 698/265/2011 al Judecătoriei Năsăud în proces cu Covaci
Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pentru
termenul din 06.03.2018
l Se citează numiții Ohler George,
Weber Sofia, Ohler Cătălina, Ohler
Mihai, Ohler Maria, Unciu Gavrilă,
Onciu Gavrilă, Onciu Gavrilă şi
soția Onciu Saveta, Crautner Ianoş,
Krauss George, Krauss Ioan,
Bachner Mihail, Bachner Sofia şi
soția lui Krauss Matei, în calitate de
pârâți în dosarul nr. 2079/265/2017
al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Niculai Maxim ş.a., având ca obiect
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu
termen la 21.02.2018
l Numiţii: 1.Baciu Ana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Rădeni,
comuna Păstrăveni, 2.Burlea Maria,
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Rădeni, comuna Păstrăveni, 3.
Baciu Pavel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Rădeni, comuna
Păstrăveni, 4.Baciu Petru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Rădeni, comuna Păstrăveni, 5.
Baciu Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Rădeni, comuna
Păstrăveni, sunt citaţi la Judecătoria Târgu Neamţ, completul C1,
în calitate de pârâţi în dosarul civil
nr.2213/321/2017, în procesul civil
având ca obiect ”Succesiune şi
constatare calitate de moştenitor”,
cu reclamantul Baciu MihaiGabriel.

DIVERSE
l Private Liquidation Group
IPURL numită lichidator judiciar
în dosarul 147/111/2018 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea Carmasaj S.R.L. CUI
27172873 J05/926/2010 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 dumneavoastră
asupra averii debitoarei S.C.
Carmasaj S.R.L. este data de
08.03.2018; 2. termenul de verificare
a creanţelor, întocmire şi comunicare a tabelului preliminar al crean-

ţelor va fi data de 19.03.2018; 3.
termenul pentru întocmire şi comunicare a tabelului definitiv al creanțelor va fi data 16.04.2018; 4. prima
şedinţă a adunării creditorilor va
avea loc în data de 26.03.2018, ora
14.00, la adresa lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram Iancu
nr. 2 ap.11, județul Bihor, ordinea de
zi fiind: a) confirmarea lichidatorului judiciar şi b) aprobarea onorariului acestuia.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar a debitoarei C Tehnic & Serv SRL cu
sediul in Bucureşti Sectorul 3, B-dul
Nicolae Grigorescu, Nr. 19, Bloc
V18, Scara C, Etaj P, Ap. 101, CUI
15386180, J40/5494/2003, cu indeplinirea atributiilor prevazute de
legea 85/2006, conform incheierii
de sedinta din data de 31.01.2018
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII- a Civila in dosar nr.
20419/3/2017, prin care s-a dipus
înlocuirea lichidatorului judiciar
CII Otilia Balcescu cu lichidatorul
judiciar Evrika Insolvency IPURL.
l Gheorghe Aurel, avand domiciliul in Bucuresti, sector 5, str.
Baciului, nr.45, titular al proiectului
P.U.Z.-,,introducere in intravilan si
lotizare teren” in Judet Ilfov, Com.
Cornetu, T16, P43/8, 43/8/2, 43/8
lot2, 43/8 lot18, 43/11, 43/11/4,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de oportunitate al
CJ.Ilfov. Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul
in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel.021/212.56.93), de luni pana
vineri, intre orele 09:00-14:00, incepand cu data de 07.02.2018.
l Hotărâre civilă nr. 7680/2017 din
2 6 . 1 0 . 2 0 1 7 , d o s a r n r.
14030/318/2016. Admite cererea de
chemare în judecată formulată de
reclamanta Popescu Alexandra
Nicoleta, cu domiciliul în Tg-Jiu,
Aleea Plopilor, nr.18, bl.18, sc.l, ap.4,
Gorj, având CNP: 2920330180040
împotriva pârâtului Lupu Petrişor,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Arcani, sat Arcani, nr.14,
Gorj şi în Tg Jiu, strada Agriculturii, bl.89, sc.2, et.3, ap.16, Gorj,
citat prin publicitate potrivit art.
167 C. pr.civ., prin curator
Dragodan Claudiu, în calitate de
avocat la Baroul Gorj, situat în Tg
Jiu, judeţul Gorj. Constată că
pârâtul Lupu Petrişor, CNP
1840228180041 este tatăl minorului
Popescu Mărio - Patrick, născut la
data de 02.06.2016, CNP
5160602180021, având ca mamă pe
Popescu Alexandra-Nicoleta,
naştere înregistrată în registrul de
stare civilă al Municipiului Tg-Jiu
sub nr.448/16.06.2016. Încuviinţează
ca minorul să poarte numele pârâtului, acela de „Lupu”. Dispune
efectuarea cuvenitelor menţiuni în
actele şi registrele de stare civilă.
Stabileşte domiciliul minorului la
mamă. Dispune ca autoritatea
părintească cu privire la minor să
fie exercitată în comun de către
ambii părinţi. Obligă pârâtul să
plătească în favoarea minorului o
pensie de întreţinere în cuantum de
355 lei lunar, începând cu data

introducerii acţiunii 02.09.2016 şi
până la majoratul minorului sau
alte dispoziţii ale instanţei. Obligă
pârâtul la plata către reclamantă a
sumei de 410 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu apel, în termen
de 30 de zile de la comunicare, apel
care se va depune la Judecătoria
Tg-Jiu. Pronunţată în şedinţă
publică din 26.10.2017, la Judecătoria Tg-Jiu.
l SC CTE TRAILERS SRL
anunta publicul interesat asupra
deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului
Ilfov pentru proiectul: "Extindere
Corp C2 existent -birouri, depozit si
hala reparatii remorci prin alipire
cu: Corp C1 -birouri, depozit, hala
reparatii si spalatorie remorci, Corp
C5 -hala reparatii remorci si vopsitorie. Construire Corp C6 -depozit
materiale, bazin subteran pentru
colectare ape pluviale, rezervor
etans vidanjabil, separator de hidrocarburi. Extindere rezervor de apa
de incendiu existent. Realizare
circulatii carosabile si pietonale
interioare si spatii de parcare, extindere imprejmuire existenta. Extindere utilitati existente (electricitate,
gaze naturale, etc). Organizare de
santier in interiorul incintei" propus
a fi amplasat in sat Ciorogarla,
judetul Ilfov, Soseaua Bucuresti,
nr.57. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI SI EVALUARII
ADECVATE 1. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul
Morii nr.1, Sector.6, in zilele de luni
pana joi, intre orele 9-13, precum si
la urmatoarea adresa de internet
www.apm-ilfov.ro. Publicul interesat poate inainte comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 14.02.2018.
l S.C. CTE TRAILERS S.R.L., cu
sediul in Soseaua Bucuresti
(DJ601), nr.57, sat Ciorogarla,
judetul Ilfov, inregistrata la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr.14269085 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru
emiterea AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR pentru
proiectul Extindere Corp C2 existent -Birouri, depozit si hala reparatii remorci prin alipire cu Corp
C1 -Birouri, depozit, hala reparatii
si spalatorie remorci, Corp C5
-Hala reparatii remorci si vopsitorie
si construire Corp C6 -Depozit
materiale. Adresa proiectului este in

Soseaua Bucuresti (DJ601), nr.57,
sat Ciorogarla, judetul Ilfov. Pentru
acest proiect s-a emis de catre
Primaria comunei Ciorogarla Certificatul de Urbanism 202 din
04.08.2017.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform sentintei
nr.56/30.01.2018, pronunţată de
Tribunalul Dambovita, Secţia a II-a
Civilă în dosarul nr. 7072/120/2017,
anunţă deschiderea procedurii
generale a insolventei a debitoarei
Flashfingher SRL, cu sediul social
în comuna Niculesti, sat Niculesti,
jud. Dambovita, înregistrată la
ORC sub nr. J15/611/1992, CUI
894067. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei
este 14.03.2018. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
este 02.04.2018. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv este
24.04.2018. Adunarea creditorilor
are loc la data de 12.04.2018 ora
13.00 la sediul administratorului
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC
Compania de Librării Bucureşti SA,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr.
10, bl. 7B, sector 4, înmatriculată la
ORC nr. J40/6333/1992, cod unic
RO361307, convoacă Adunarea
Generală Ordinară şi Extraordinară
a Acţionarilor societăţii în data de
26.03.2018 orele 8, respectiv 10, la
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B,
sector 4, Bucureşti. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generală Ordinară: 1. Prezentarea şi aprobarea
situaţiilor financiare anuale ale
S.C. Compania de Librării Bucureşti S.A. pentru anul 2017, în baza
raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului
financiar. 2. Aprobarea repartizării
profitului net, fixarea dividendului
şi aprobarea termenului de plată a
sumelor cuvenite ca dividend. 3.
Prezentarea şi aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, inclusiv a
planului de investiţii pentru exerciţiul financiar 2018. 4. Mandatarea
Consiliului de Administraţie pentru
negocierea remunerării directorului
general. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Extraordinară:
1. Aprobarea cumpărării spațiului
situat în Bd. Basarabia nr.98, bloc
E1, sector 2 (Librăria nr.29),
conform Legii nr.550/2002 şi Legii
nr. 186/2003 şi mandatarea Directo-
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rului General să negocieze în
numele societății cumpărarea
spațiului. 2. Aprobarea cumpărării
spațiului situat în Bd. G-ral
Magheru nr.27, sector 1, București
(Librăria nr.94), conform Legii
nr.550/2002 și Legii nr. 186/2003 și
mandatarea Directorului General
să negocieze în numele societății
cumpărarea spațiului.
La ședinţă pot participa acţionarii
înscriși la data de 01.03.2018 în
Registrul Acţionarilor ţinut de societate prin grija Consiliului de
Administraţie. Informaţii suplimentare la telefon: 0213139645, de
luni până vineri, între orele 9-14.
Președintele Consiliului de Administraţie, Seba Marieta Veronica.
l Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei Compania de Librării
București PAS, cu sediul în București, Bd. Unirii nr.10, bloc 7B,
sector 4, cod fiscal 9356622,
convoacă Adunarea Generală a
Membrilor Asociaţiei în data de
26.02.2018, orele 8, la sediul din Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului de gestiune al
administratorilor Asociaţiei
Compania de Librării București
PAS pentru exerciţiul financiar
2017. 2. Aprobarea raportului
Comisiei de Cenzori al Asociaţiei
Compania de Librării București
PAS pentru anul 2017. 3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul
2017 al Asociaţiei Compania de
Librării București PAS. 4. Mandatarea unui membru al Consiliului
de Administraţie al asociaţiei să
participe și să voteze materialele de
la Adunarea Generală a Acţionarilor SC Compania de Librării
București SA din data de
26.03.2018. 5. Aprobarea înregistrării la venituri în 2018 a dividendelor neridicate de către asociați
după o perioadă mai mare de 3 ani
de la data exigibilității lor. 6. Aprobare privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de
Administrație și ai Comisiei de
Cenzori pentru anul 2018 în
contextul transferului contribuțiilor
de CAS si CASS la angajați. Data
celei de a doua convocări pentru
cazul în care la prima convocare nu
se îndeplinesc condițiile legale de
constituire a ședinţei va fi
19.03.2018. Președintele Consiliului
de Administraţie, Seba Marieta
Veronica.
l Consiliul de Administraţie al
societăţii CELPI S.A, cu sediul
social în România, București,
Sectorul 4, Str. Drumul Bercenarului nr.1, înregistrată la Registrul
Comerţului București
J40/290/1991, având Codul Unic de
Înregistrare 382482, denumită în
continuare “Societatea”, în temeiul
art. 113, 117, 118 din Legea
31/1990, astfel cum aceasta a fost
modificată și republicată, și a prevederilor art. 44 din actul constitutiv
al Societăţii, convoacă: Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 12.03.2018 ora
10:00, prima convocare, iar în cazul
în care nu se întrunește cvorumul
prevăzut în actul constitutiv, la data
de de 13.03.2018 va avea loc a doua
convocare, cu aceeași ordine de zi,
la sediul social al Societăţii pentru
acţionarii înregistraţi la sfârșitul
zilei de 05.03.2018 (data de referinţă) în registrul acţionarilor, cu
următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea transferului
mărcii „CELPI”, având număr de

depozit M 2003 01323 (“Marca”),
către societatea Romelectro Investment Development S.R.L., cu sediul
social în București, Sectorul 2, Bd.
Lacul Tei nr.1-3, etajul 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/13882/2012, CUI 30946001.
2. Discutarea și aprobarea demolării construcţiilor edificate pe
terenul situat în intravilanul municipiului București, sector 4, Drumul
Bercenarului nr.l, având număr
cadastral 223622, construcţii având
numerele cadastrale 223622-C1,
223622-C2, 223622-C3, 223622-C4,
223622-C5, 223622- C6, 223622-C7,
223622-C8, 223622-C9, 223622C10, 223622-C1 („Construcţiile”),
inclusiv discutarea și aprobarea
realizării proiectului de demolare și
obţinerea autorizaţiei de desfiinţare
a Construcţiilor. 3. Discutarea și
aprobarea vânzării din activele
Societăţii. 4. Discutarea împuternicirii domnului director general
Kaba Laszlo- Denes, cetăţean
român, identificat cu CI seria HD
nr. 691187 emisă de SPCLEP
Hunedoara la data de 22.01.2014,
să semneze în numele și pentru
Societate în faţa oricăror autorităţi,
persoane fizice și persoane juridice,
toate documentele necesare și să
îndeplinească toate formalităţile
implicate de aducerea la îndeplinire
a celor discutate și aprobate la
punctele 1-3 de mai sus. 5. Propunerea datei 27.03.2018 ca data de
înregistrare pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare.
Începând cu data de 05.03.2018,
convocatorul, numărul total de
acţiuni și drepturile de vot la data
convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe
ordinea de zi, sunt la dispoziţia
acţionarilor și se pot obţine pe
suport de hârtie la cererea acţionarilor interesaţi, la sediul social al
Societăţii. La ședinţa Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor (denumită în continuare
“Adunarea Generală”) vor putea
participa direct acţionarii aflaţi în
proprietatea a cel puţin 2% din
acţiuni. Acţionarii care cumulează
împreună 2% sau mai mult de 2%
din acţiunile Societăţii vor putea
delega dintre ei un reprezentant
care sa participe direct la ședinţele
Adunării Generale și care să îi
reprezinte în baza unei procuri
speciale primite de la fiecare
membru acţionar în conţinutul
căreia se exprimă votul acestora
pentru fiecare subiect af lat pe
ordinea de zi. Un exemplar original
al procurii speciale va trebui să
parvină Societăţii cu 48 de ore
înainte de data ședinţei sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului
de vot prin reprezentant în
Adunarea Generală, conform
prevederilor legii. Procura va fi
transmisă în original, pe suport de
hârtie, la sediul social al Societăţii.
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
INTER-MECANORD SA.
Domnul Rigani Mihai Alexandru
Florin, în calitate de administrator
unic al INTER-MECANORD SA,
o societate pe acțiuni constituită și
care funcționează conform legislației din România, având sediul
social în București, sectorul 1, str.
Ioan Bianu, nr. 47, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București sub
nr.de ordine: J40/1089/1991, cod

unic de înregistrare CUI: 1555735,
EUID ROONRC.J40/1089/1991,
capital social subscris și vărsat
560.276,2Lei, divizat în 5.602.762
acțiuni („Societatea”), în temeiul
dispoziţiilor din Legea nr.31/1990,
privind societățile, republicată așa
cum a fost ulterior modificată,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății
(„AGOA”) pentru data de
12.03.2018, ora 12.30, la sediul
societății din str.Ioan Bianu, nr.47,
Sector 1, București, România. În
cazul în care la data de 12.03.2018,
ora 12.30, nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședinței AGOA
din cauza neîndeplinirii cerințelor
legale sau statutare stabilite
conform art.15.1., lit.a din Actul
Constitutiv, a doua convocare
pentru această adunare este stabilită pentru data de 13.03.2018, la
aceeași oră, în același loc, cu aceeași
ordine de zi și având aceeași dată
de referință. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este: 1.Alegerea și numirea
secretariatului, verificarea prezentei
și a cvorumului. 2. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea Raportului
Administratorului unic pentru anul
2017, precum și descărcarea de
gestiune a acestuia. 3.Prezentarea și
aprobarea Raportului Auditorului
Extern. 4. Prezentarea și aprobarea
bilanţului contabil, a contului de
profit și pierdere pe anul 2017. 5.
Prezentarea și aprobarea Bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul
2018. 6.Stabilirea remuneraţiei
lunare a Administratorului Unic.
7.Aprobarea revocării cenzorilor
Societăţii, ca urmare a expirării
mandatului acestora. 8. Propunerea
numirii Auditorului Extern și stabilirea remuneraţiei acestuia. 9.
Împuternicirea administratorului
Societății, cu posibilitate de sub-delegare, pentru ca, în numele și pe
seama societății, să acționeze cu
putere și autoritate deplină în
scopul efectuării tuturor actelor, a
îndeplinirii tuturor formalităților, a
semnării, încheierii, predării și
primirii tuturor documentelor necesare, utile sau oportune, punerea în
aplicare a hotărârilor AGOA adoptate, reprezentarea în faţa Registrului Comerţului și în faţa oricăror
entităţi, persoane fizice sau juridice.
10.Aprobarea datei de 31.03.2018
ca dată ce servește la identificarea
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele Adunării Generale
Ordinare. Accesul acționarilor
îndreptățiți să participe la AGOA
este permis prin simpla probă a
identității acestora făcută în cazul
persoanelor fizice cu documentul de
identitate, iar în cazul persoanelor
juridice cu actul de identitate al
reprezentantului legal al persoanei
juridice. Calitatea de reprezentant
legal va fi probată prin prezentarea,
în original, a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului (sau un document
echivalent în cazul persoanelor
juridice străine) emis cu nu mai
mult de 7 (șapte) zile în cazul
persoanelor juridice române,
respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor
juridice străine anterior datei
primei întruniri a AGOA. Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o
limba străină, alta decât limba
engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba
engleză realizată de un traducător
autorizat. Acționarii Societății vor
putea participa la AGOA prin

reprezentant, în baza unei procuri
speciale acordată pentru AGOA,
depusă sau transmisă în original la
sediul Societății cu cel puțin 48 de
ore înainte de ținerea ședinţei,
procuri care vor fi reținute de societate făcându-se referire în procesul-verbal al ședinței despre aceasta
în raport de dispozițiile art.15.4 din
Actul Constitutiv. Procurile speciale
vor fi însoțite de o copie a actului de
identitate a acționarului persoană
fizică sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal și de
documentele care atestă calitatea
de reprezentant legal enumerate
mai sus. Fiecare acționar poate
adresa administratorului unic al
Societății întrebări în scris referitoare la activitatea Societății,
înaintea datei de desfășurare a
AGOA, urmând a i se răspunde în
cadrul AGOA. Data: 05.02.2018.
Administrator unic al INTER-MECANORD SA, Rigani Mihai
Alexandru Florin.
l Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
INTER-MECANORD SA.
Domnul Rigani Mihai Alexandru
Florin, în calitate de administrator
unic al INTER-MECANORD SA,
o societate pe acțiuni constituită și
care funcționează conform legislației din România, având sediul
social în București, sectorul 1, str.
Ioan Bianu, nr.47, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București sub
nr.de ordine J40/1089/1991, cod
unic de înregistrare CUI: 1555735,
EUID ROONRC.J40/1089/1991,
capital social subscris și vărsat
560.276,2Lei, divizat în 5.602.762
acțiuni („Societatea”), ca urmare a
cererii formulată de CIRRUS
ESTATES SRL (CUI: 33909237) în
calitate de acționar deținător a unui
număr de 5.064.300 acțiuni reprezentând 90,389348% din capital
social al Societății, în temeiul
art.119 din Legea nr.31/1990,
privind societățile, republicată așa
cum a fost ulterior modificată, și a
art.13.1 din actul constitutiv în
vigoare al Societății (”Actul Constitutiv”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății („AGEA”) pentru data de
12.03.2018, ora 11.00, la sediul
societății din str.Ioan Bianu, nr.47,
Sector 1, București, România. În
cazul în care la data de 12.03.2018,
ora 11.00, nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședinței AGEA
din cauza neîndeplinirii cerințelor
legale sau statutare stabilite
conform art.15.1, lit.a din Actul
Constitutiv, a doua convocare
pentru această adunare este stabilită pentru data de 13.03.2018, la
aceeași oră, în același loc, cu aceeași
ordine de zi și având aceeași dată
de referință. La AGEA vor putea
participa și vota doar acționarii
înregistrați în registrul acționarilor
Societății la sfârșitul zilei de
01.03.2018. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor este: 1.Aprobarea
aportării în natură de către societatea Inter-Mecanord SA la capitalul social al societății GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL, societate română cu
sediul în județul Ilfov, oraș Voluntari, Șos.Pipera-Tunari, nr.2/IIbis,
Clădirea Pipera II Center, Parter,
Camera 4, identificată cu număr de
înregistrare în Registrul Comerțului: J23/876/2015, CUI: 34236031,
a imobilului teren în suprafață de
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2815mp, având nr.cadastral 267479,
front cadastral- 69,58 la strada
Petru Rareș, nr.12, sector 1, Mun.
București, cu o valoare de
2.696.800Euro (echivalent a
12.382.400Lei), conform raportului
de evaluare întocmit la data de
12.10.2017 de Fortis Global Management. 2.Ca efect al operațiunii de
aportare în natură de către societatea Inter-Mecanord SA la capitalul social al societății GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL a imobilului teren
intravilan în suprafață de 2815mp,
având nr.cadastral 267479, front
cadastral- 69,58 la strada Petru
Rareș, nr.12, sector 1, Mun.București, aprobarea transmiterii și/sau
cesionării de către societatea
Inter-Mecanord SA către societatea
GLOBAL INVEST CONSULT
MANAGEMENT SRL a tuturor și
oricăror drepturi rezultând din
documente și/sau documentații
urbanistice/arhitecturale în vigoare
și/sau în curs de obținere la data
efectuării aportului inclusiv, dar
fără a se limita la autorizații de
construcție, autorizații de demolare,
proiecte de arhitectură de execuție
sau orice alte avize și/sau acorduri
în legătură cu imobilul teren
aportat în natură. 3.În urma operațiunii de majorare a capitalului
social GLOBAL INVEST
CONSULT MANAGEMENT SRL
prin aportarea în natură de către
societatea Inter-Mecanord SA a
imobilului teren în suprafață de
2815mp, nr.cadastral 267479, front
cadastral la strada Petru Rareș,
nr.12, sector 1, Mun.București;
-aprobarea dobândirii de către societatea Inter-Mecanord SA a calității
de asociat în cadrul GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL și dobândirii părților
sociale nou emise în cadrul acesteia
din urmă corespunzătoare valorii
cu care se majorează capitalul
social, respectiv echivalentă valorii
terenului în suprafață de 2815mp,
nr.cadastral 267479, front cadastral
la strada Petru Rareș, nr.12, sector
1, Mun.București (12.382.400Lei
conform raportului de evaluare
întocmit la data de 12.10.2017 de
Fortis Global Management). Ca
atare, societatea Global Invest
Consult Management SRL va avea
un capital social total în valoare de
12.382.650Lei, împărțit într-un
număr de 1.238.265 părți sociale cu
valoare nominală de 10Lei, din care
societatea Inter-Mecanord SA va
deține un număr de 1.238.240 părți
sociale, echivalent a aprox.99,998%
din capitalul social. 4.Având în
vedere că în urma operațiunii de
aportare în natură menționată la
pct.3 și 4 societatea Inter-Mecanord
SA va deține calitatea de asociat al
societății GLOBAL INVEST
CONSULT MANAGEMENT
SRL, iar societatea GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL intenționează să își
dezvolte activitatea prin derularea
unui proiect imobiliar ce va fi
susținut atât din surse de finanțare
proprii, dar și dintr-un credit imobiliar cu constituire de garanții, aprobarea exprimării de către asociatul
Inter-Mecanord SA în adunarea
generală a asociaților GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL a votului pozitiv cu
privire la contractarea liniei de
credit necesară dezvoltării proiectului imobiliar, semnarea contractului de credit, deschiderea de
conturi bancare, constituirea de
garanții reale imobiliare precum gaj
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anunțuri

pe terenul în suprafață de 2815mp,
nr.cadastral 267479, situat în strada
Petru Rareș, nr.12, sector 1, Mun.
București, gaj pe părțile sociale și
gaj pe conturile societății GLOBAL
INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL, precum și cu privire la
aprobarea desfășurării oricăror
activități, contractării și semnării
oricăror documente vizând dezvoltarea proiectului imobiliar și activității societății GLOBAL INVEST
CONSULT MANAGEMENT SRL.
5.Având în vedere intenția societății
Global Invest Consult Management
SRL de derulare a proiectului de
dezvoltare imobiliară descris la
pct.4 de mai sus, pentru a asigura
demararea operațiunilor necesare
proiectului într-un timp optim și
astfel realizarea afacerii în condițiile preconizate, se va aproba
constituirea de către societatea
I n t e r- M e c a n o r d S A a u n u i
împrumut în favoarea Global Invest
Consult Management SRL în sumă
de maximum 500.000EUR (printr-o
singură operațiune sau fracționat),
până la momentul obținerii efective
a finanțărilor necesare potrivit
mențiunilor de la pct.4 de mai sus,
care să asigure posibilitatea de restituire a sumelor împrumutate.
Rambursarea împrumutului va
putea fi solicitată în totalitate, în
orice moment de către societatea
împrumutătoare, cu acordarea
societății împrumutate a unui
termen de plată de cel mult 1 lună
de zile pentru plata integrală a
sumei restante. 6.Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății
Inter-Mecanord SA, sub aspectul
următoarelor prevederi: -structura
de deținere a capitalului social, ca
urmare a dobândirii de către acționarul Cirrus Estates SRL a celor 61
de acțiuni deținute de către societatea Rosenlew Limited, echivalente
a 0,001088% din capitalul social;
-eliminarea în integralitate a prevederilor art.15.2 (lit.a-t) din Actul
constitutiv, referitoare la condițiile
cumulative de aprobare a anumitor
hotărâri; -renumerotarea corespunzătoare a prevederilor Actului
constitutiv, în urma operării modificărilor de mai sus. 7.Aprobarea
încheierii și semnării de către Societate a oricăror documente necesare
în vederea dobândirii de participații
în societatea Global Invest Consult
Management SRL și majorării capitalului social al acestei din urmă
societăți prin aport în natură,
potrivit prevederilor pct.2-5 din
prezenta. 8.Împuternicirea administratorului Societății, cu posibilitate
de sub-delegare, pentru ca, în
numele și pe seama societății, să
acționeze cu putere și autoritate
deplină în scopul efectuării tuturor
actelor, a îndeplinirii tuturor formalităților, a semnării, încheierii,
predării și primirii tuturor documentelor necesare, utile sau oportune, pentru a asigura
implementarea deciziilor ce fac
obiectul pct.1-5 din prezenta.
Accesul acționarilor îndreptățiți să
participe la AGEA este permis prin
simpla probă a identității acestora
făcută în cazul persoanelor fizice cu
documentul de identitate, iar în
cazul persoanelor juridice cu actul
de identitate al reprezentantului
legal al persoanei juridice. Calitatea
de reprezentant legal va fi probată
prin prezentarea, în original, a unui
certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului (sau un
document echivalent în cazul
persoanelor juridice străine) emis cu
nu mai mult de 7 (șapte) zile în
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cazul persoanelor juridice române,
respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor
juridice străine anterior datei primei
întruniri a AGEA. Documentele
care atestă calitatea de reprezentant
legal întocmite într-o limbă străină,
alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română
sau în limba engleză realizată de un
traducător autorizat. Acționarii
Societății vor putea participa la
AGEA prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale acordată
pentru AGEA, depusă sau transmisă în original la sediul Societății
cu cel puțin 48 de ore înainte de
ținerea ședinţei, procuri care vor fi
reținute de societate făcându-se
referire în procesul-verbal al
ședinței despre aceasta în raport de
dispozițiile art.15.4 din Actul
Constitutiv. Procurile speciale vor fi
însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică
sau, pentru persoanele juridice, de o
copie a actului de identitate a reprezentantului legal și de documentele
care atestă calitatea de reprezentant
legal enumerate mai sus. Fiecare
acționar poate adresa administratorului unic al Societății întrebări în
scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a
AGEA, urmând a i se răspunde în
cadrul AGEA. Data: 05.02.2018.
Administrator unic al INTER-MECANORD SA, Rigani Mihai
Alexandru Florin.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul Iași,
organizează licitaţie publică
deschisă în data de 14.02.2018, orele
10.00, pentru vânzare teren în
suprafaţă de 728mp pe care se află
o construcţie proprietate privată
situat în localitatea Miroslava. Data
limită pentru depunerea ofertelor:
13.02.2018, orele 16.00. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași.
Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.
l Comuna Miroslava, judeţul Iași,
organizează licitaţie publică
deschisă în data de 14.02.2018, orele
11.00, pentru concesionare teren în
suprafaţă de 24mp proprietate
privată situat în localitatea Miroslava, cv 14, NC 79316, pentru
amplasare rulotă fast-food. Preţul
minim de pornire al licitaţiei publice
deschise este de 1400 lei/an. Data
limită pentru depunerea ofertelor:
13.02.2018, orele 16.00. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași.
Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.
l Comuna Miroslava, judeţul Iași,
organizează licitaţie publică
deschisă în data de 26.02.2018, orele
10.00 pentru concesionare teren în
suprafaţă de 5608mp situat în T62,
parcela 2866/100/1 și a construcţiei
Staţie de pompe dezafectată în
suprafaţă de 160mp. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
23.02.2018, orele 13.30. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achizţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași.
Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.
l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin

lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1. Teren extravilan în suprafață de
49.900mp. situat în Com. Plopu,
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 35.920,00 Euro exclusiv
TVA. 2. Teren extravilan în suprafață de 51.507mp. situat în Com.
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este de
28.800,00 Euro exclusiv TVA. 3.
Stoc de marfă aflat în proprietatea
societății debitoare, în valoare de
125.733,44 Lei exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru imobilele
aflate în proprietatea Sc De Fringhii
Construcții Transporturi Daniel
SRL este de 1.000 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitaților reprezintă 45% din valoarea de piață
exclusiv TVA arătat în Raportul de
evaluare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 7 6 U G BI0000802003293RON deschis la
Garanti Bank SA -Ag. Ploiești
Mihai Viteazul 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 Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare
și stocul de marfă, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă
prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 16.02.2018, ora
15.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018,
16.03.2018, ora 15.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr.
44A, Jud. 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.
l Anunț privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producția anului 2018.
Organizatorul licitației: Comuna
Remetea, cu sediul în Comuna
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10,
Județul Harghita, CIF: 4367655, tel/
fax: 0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data și ora
desfășurării licitației: 26.02.2018,
orele 09:00. Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei Comunei
Remetea, Comuna Remetea,
Județul Harghita. Tipul licitației:
licitație publică cu strigare. Licitația
este organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
REGULAMENT din 5 octombrie
2017, Aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 715 din 5 octombrie
2017. Data și ora preselecției:
20.02.2018, ora 09:00. La preselecție
nu participă operatorii economici.
Data și ora limită până la care
poate fi depusă documentația
pentru preselecție și înscrierea la
licitație este 19.02.2018 ora 16:30.
Lista partizilor care se licitează,
prețul de pornire a licitației pentru
fiecare partidă sunt afișate la sediul
organizatorului și pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată, oferit la
licitație este de 160 mc, volum brut,

din care: Pe natură de produse:
A C C I D E N TA L E I - U P I ,
Remetea, UA 57E, 74A, 74B, 75B,
76A, 77A, 77D volum brut pus pe
licitație: 160 mc. Pe specii: Molid 92 mc; Brad – 68 mc, volum brut
pus pe licitație. Prețul de pornire a
licitației este de: 280 lei/mc fără
TVA; conform HCL nr. 76 din
Octombrie 2017. După strigare și în
continuare după fiecare eventuală
strigare (dacă este cazul) pasul de
majorare a preţului este de 5 Ron.
Operatorul economic participant la
licitație trebuie să facă dovada achitării sumei garanției de contractare,
în contul comunei Remetea, deschis
la Trezoreria Municipiului Gheorgheni, prin instrumente bancare
legale decontabile împreună cu
documentația de participare la licitație, care este în cuantum de 5%
din valoarea de pornire al licitației,
adică 2240 lei. Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a Comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi solicitat
de la sediul organizatorului, începând cu data de 07.02.2018.
Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună, până la
data de 19.02.2018 ora 16:30, o
cerere de înscriere la licitație, la care
trebuie să anexeze documentele
prevăzute în caietul de sarcini.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Comuna Remetea,
tel: 0266-352-101. Primar Laczkó-Albert Elemér.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iași,
organizează în data de 07.03.2018,
ora 11.00, la sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
suprafețelor de teren de 4.252 mp,
5.074mp și 49.972mp identificate
cadastral cu nr.65455, 65459, 65440,
în vederea înființării unui parc
recreațional acvatic. Caietul de
sarcini poate fi achiziționat de la
sediul Comunei Aroneanu, la prețul
de 100 Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de
07.03.2018, ora 10.00, la sediul
Comunei Aroneanu, compartiment
Ghișeu Unic. Relaţii suplimentare
la telefon/fax: 0232.299.255.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iași,
organizează în data de 07.03.2018,
ora 12.00, la sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
suprafețelor de teren de 1.130 mp,
2.108 mp și 23.368 mp identificate
cadastral cu nr.65458, 65454, 65441,
în vederea înființării unui complex
de agrement. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul
Comunei Aroneanu, la prețul de
100 Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de
07.03.2018, ora 10.00, la sediul
Comunei Aroneanu, compartiment
Ghișeu Unic. Relaţii suplimentare
la telefon/fax: 0232.299.255.

PIERDERI
l Certificat de înregistrare Grim
Alcom SRL, J40/10414/1993,
CUI:3883259, din București,
sectorul 6, Aleea Lunca Cernei,
bl.D48, Sc.E, ap.63. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de Compentenţă profesională pentru transportrul rutier de marfă, cu serie
0006723, pe numele Balaceanu

Catalin Constantin, eliberat de
Autoritatea Rutieră Prahova la data
de 27.04.2013. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a managerului de
transport rutier de marfă pe numele
de Leustean Ovidiu nr.8863 emis în
11.10.2008.
l Pierdut certificate constatatoare
la PFA Bulbuc Marin Vasile cu
F6/1434/2010 si CUI 27544489. Le
declar nule.
l Declar pierdut certificat de
membru seria CT Nr. 005841 pe
numele Izet Sueda eliberat de
OAMMR Constanta. Il declar nul.
l Pierdut card tahograf, atestat
transport marfa, atestat transport
colete adr pe numele Gherda
Marius-Adrian. Se declara nule
l Nedalex Consult SRL,
J34/372/2010, CUI 27217215 –
Teleorman, Comuna Poroschia,
declara pierdut Certificatul de inregistrare si toate certificatele constatoare emise de ORC Teleorman. Se
declara nule.
l Pierdut act de concesiune nr.
75/2008 compus din 2 gropi la cimitirul Parohial Sfântul Gheorghe
Progresul la figura 12 parcela 20.
l Declar pierdute graficele de
circulaţie ale societaţii Madcom
DLS Impex SRL, RO 9578386, cu
următoarele serii: LT nr. 246 330 C1
LT nr. 246 333 C7, LT nr. 246 336
C13, LT nr. 246 342 C23, LT nr. 246
345 C29, LT nr. 246 348 C36, LT nr.
246 351 C42, LT nr. 246 354 C48,
LT nr. 246 357 C54.
l Declar pierdut Certificat de Înregistrare Cabinet Individual Psihologic Vlădoiu Mirela, cod cabinet
10B6488, aprobat conform P. V. Nr.
7 din 22.07.2016, emis de Colegiul
Psihologilor București.
l Pierdut autorizaţie de construcţie
nr. 97B/27.06.2000, proces verbal
de recepţie nr. 26337/29.02.2001, pe
numele Lae Ion emise de Primăria
sect. 5 București.
l Pierdut certificat de înregistrare
fiscală emis la data de 18.06.2011 de
Agenţia Naţională de Administraţie
Fiscală, București, sector 2, aparţinând Institutul de Testare Cercetare–Dezvoltare pentru
Mecanizarea Agriculturii Romatest
SA, punct de lucru, CUI -13975163.
Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
în scopuri de TVA seria B nr.
0996781 emis la data de 21.02.2012
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, București, Sector 4
aparţinând Roitruck Europe SRL,
CUI -8671842. Îl declar nul.
l Pierdut legitimație de transport,
pe numele Ciontoiu Laurenția,
Universitatea Națională de
Educație fizică și sport,Facultatea
de Kinetoterapie,București. Declar
nul.
l Firma SC Vintage Music Pub
SRL-D, cu J12/1314/2015, CUI
34453774, declar ca am pierdut
certificatul constatator pentru activitati punctul de lucru de pe Str.
Memorandumului nr.4, ap.20,
subsol. Il declar nul.

