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OFERTE SERVICIU
l Șoferi de TIR cu Atestat ADR
pentru comunitate. 0731.819.900.
l Compania TROTA angajeaza
soferi pe comunitate si calificare
C+E. Salar 2100 Euro. 0740295418.
l Societate Comercială din Bucureşti angajează şofer profesionist
c a t e g o r i a C ş i p a z n i c . Te l .
0723294725, 0720072561,
0722368664.
l Stardeco Luminarie SRL cu
sediul in Gilau, Ferma 8, Hala 17,
scoate la concurs un post de tehnician radioelectronist. Concursul va
avea loc la ora 10.00 in data de 15
iunie 2018, la sediul firmei. Candidatii vor veni cu CV-ul si cartea de
identitate.
l Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov anunţă: Agenţia
pentru Protecţia Mediului Ilfov în
temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante, de consilier clasa
I grad profesional principal, în
cadrul Biroului Buget Finanțe
Administrativ și Resurse Umane în
data de 26.06.2018 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 8 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1 sector
6 București, luni - joi între orele
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30.
Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul: economie, vechimea minimă în
specialitatea studiilor 5 ani. Condiţiile de desfăşurare, de participare
la concurs şi bibliografia stabilită
sunt afişate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov,
telefon 021.430.15.23 int. 21 şi pe
site-ul http://apmif.anpm.ro.
l Primăria Comunei Cernat,
județul Covasna, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului
contractual temporar vacant: 1.
referent, la Compartimentul Turist
agrement, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului. Pentru a
participa la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ,
alături de condiţiile generale prevăzute în art.3 din HG nr. 286/2011,
următoarele condiţii specifice
pentru postul de referent, la
Compartimentul Turist agrement:
-Studii medii și studii de specialitate: absolvent al unei cursuri atestate cu profil de agent național/
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internațional de turism; -cunoștințe
de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -cunoștințe de operare la calculator la
nivel înalt; -limbi străine (necesitate
şi grad de cunoaștere): -două limbi
străine (maghiară, engleză preferabil); -vechimea nu este condiție
specifică pentru participarea la
concurs. În cazul în care nu se
prezintă persoane care îndeplinesc
condiţiile de studii pot candida şi
persoane care au studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă.
Concurs va avea loc în două etape,
o probă scrisă la sediul sus menționat la data de 29.06.2018, ora
10.00, pentru ocuparea postului de
referent la Compartimentul Turist
agrement și o probă orală tot la
sediul sus menționat pe data de
03.07.2018, ora 10.00. Dosarele de
înscriere trebuie depuse la Primăria
Cernat, Compartimentul Relații cu
publicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
în Monitorul Oficial al României,
respectiv cel târziu până la data de
21 iunie 2018 (inclusiv), ora 16.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Cernat, Compartimentul Relații cu publicul,
tel.0267.367.501.
l Şcoala Gimnazială Beuca, cu
sediul în localitatea Beuca, strada
Şcolii, nr.10, județul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: administrator
financiar S 1. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 5 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
-Proba scrisă: data 06.07.2018, ora
9.00, la sediul instituţiei. -Proba
interviu: data 09.07.2018, ora 15.00,
la sediul instituţiei. Data-limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la
afişare, la sediul instituţiei. Date
contact: Avram Marius, telefon:
0247.336.241.
l Direcţia generală financiar-contabilă din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru
ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual, astfel:
-consilier grad profesional IA/studii
superioare în domeniul economic,
cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani și 6 luni -1 post.
Concursul se desfășoară astfel:
-09.07.2018, ora 10,00 -proba scrisă;
-13.07.2018, ora 08.30 -interviul.
Data limită de depunere a dosarelor
-28.06.2018, ora 15.00. Depunerea

dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul Direcţiei generale financiar-contabile, strada
Drumul Taberei nr.7-9, sector 6,
Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
la telefon 21.319.58.58 int. 2484,
2890. Eventualele contestații se pot
depune după selecția dosarelor de
concurs și după fiecare probă în
parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
l Aeroclubul României cu sediul în
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr.
54 sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea unori posturi
vacante în data de 10.07.2018 ora
10.00 proba scrisă, respectiv în data
16.07.2018, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data
28.06.2018, ora 12.00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
0372.705.952 -persoana de contact
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie
să îndeplinesca condiţiile specifice
pentru postulurile scoase la concurs
astfel: -Pilot aeronave Cl. III -AT
Bucureşti -2 posturi: -studii medii şi
licenţă de personal navigant, -deţinător al licenţei de pilot pentru
minim o clasă/un tip de aeronave.
-Inginer aviaţie Cl. IV -AT Bucureşti- 1post: -Studii superioare
tehnice -Facultatea de inginerie
aerospaţială, -deţinător al licenţei
de personal tehnic aeronautic corespunzătoare funcţiei cu licenţă în
termen de valabilitate şi stagiul de
debutant încheiat sau are pregătirea
de specialitate corespunzătoare
funcţiei şi minim 1 an de experienţă
în activitatea aeronautică.-Mecanic
aviaţie Cl. I -AT Bucureşti -1 post:
-studii medii sau şcoală profesională, -deţinător al licenţei de
personal tehnic aeronautic în
termen de valabilitate sau are
pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de
experienţa în activitatea tehnică
aeronautică. -Pilot aeronave Cl. III
-AT Braşov -1 post: -studii medii şi
licenţă de personal navigant, -deţinător al licenţei de pilot pentru
minim o clasă/ un tip de aeronave.
-Mecanic aviaţie Cl. I -AT Braşov1 post: -studii medii sau şcoală
profesională, -deţinător al licenţei
de personal tehnic aeronautic în
termen de valabilitate sau are
pregătirea de specialitate corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de
experienţa în activitatea tehnică
aeronautică. -Comandant adjunct
Aeroclub Teritorial -AT Deva -1
post: -studii medii şi licenţă de
personal navigant, -deţinător calificării /certificatului de instructor
pentru minim o clasă/ un tip de
aeronave şi experienţă de minim 1
an în specialitate ca instructor de
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zbor. -Pilot instructor Cl. III -AT
Deva -1 post: -studii medii şi licenţă
de personal navigant, -deţinător al
licenţei de pilot şi al calificării/ certificatului de instructor pentru minim
o clasă /un tip de aeronave. -Pilot
aeronave Cl. III -AT Ploieşti -1
post: -studii medii şi licenţă de
personal navigant, -deţinător al
licenţei de pilot pentru minim o
clasă/un tip de aeronave. -Comandant Aeroclub Teritorial -AT Sibiu
-1 post: -studii medii şi licenţă de
personal navigant sau licenţă
personal tehnic aeronautic; -deţinător calificării/ certificatului de
instructor pentru minim o clasă/ un
tip de aeronave şi experienţă de
minim 1 an în specialitate ca
instructor de zbor sau licenţă de
personal tehnic aeronautic şi minim
2 ani vechime în activitatea tehnică
în cadrul unităţii. -Şef sector tehnic
-AT Tg. Mureş -1 post: -studii medii
şi licenţă personal tehnic aeronautic, -deţinător al calificării de
personal tehnic aeronautic cu
licenţă în termen de valabilitate de
minim 2 ani şi experienţă în activitatea tehnică aeronautică de minim
3 ani. -Pilot instructor Cl. III -Serviciul Aeronave Ultrauşoare -1 post:
-studii medii, -deţinător al licenţei
de pilot şi al calificării/ certificatului
de instructor pentru minim o clasă /
un tip de aeronave. -Economist Gr.
II -Serviciul Aeronave Ultrauşoare
-1 post: -studii superioare economice, -vechime în specialitate
minim 6 luni. -Consilier Juridic Gr.
I -Compartiment juridic -1 post:
-studii superioare juridice, -vechime
în specialitate minim 3 ani şi 6 luni.
-Referent Tr. IA -Serviciul resurse
Umane- 1 post: -studii medii,
-vechime în muncă minim 6 ani şi 6
luni. Calendarul de Desfăşurare a
Concursului: -15.06. -28.06.2018depunere dosare înscriere concurs
(ora 12,00), -29.06.2018- selecţie
dosare şi afisare rezultat,
-02.07.2018- depunere contestaţii
selecţie dosare; -03.07.2018- soluţionare contestaţii selecţie dosare şi
afişare, -10.07.2018- proba scrisă
-ora 10.00, -11.07.2018- afişare
rezultate proba scrisă, ora 12,00,
-12.07.2018- soluţionare contestaţii
probă scrisă şi afişare, -13.07.2018afişare rezultat contestaţii probă
scrisă, -16.07.2018- interviu începând cu ora 10,00, -17.07.2018afişare rezultate interviu ora 12,00,
-18.07.2018- depunere contestaţii
interviu şi afişare rezultate finale.
-19.07.2018- soluţionare contestaţii
interviu şi afişare rezultate finale.
Informaţii privind înscrierea la
concurs şi depunerea dosarelor:
•Candidaţii trebuie să îndeplinescă
condiţiile minime de vechime în
specialitate necesare exercitării
funcţiei. •În termen de 10 zile de la
publicarea anunţului, respectiv
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până în data de 28.06.2018 ora
12.00, candidaţii depun dosarul de
concurs care va conţine obligatoriu:
a) Formularul de înscriere (se pune
la dispoziţie de către Serviciul
Resurse Umane al Aeroclubului
României), b) Copia actului de
identitate, c) Copia diplomei de
studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării, d) Copii licenţe
care atestă specializarea pentru
postul solicitat, e) Copia carnetului
de muncă şi/sau adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi după
caz, vechimea în specialitate necesare ocupării funcţiei, f) Curriculum Vitae, g) Cazierul judiciar, h)
Adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată
de medicul de familie sau de către
unităţi sanitare abilitate şi care să
conţină în clar, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia -în
format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. •Actele
prevăzute la pct 2 lit. b)- e) vor fi
prezentate şi în original, în vederea
verificării conformităţii copiilor cu
acestea.

CITAȚII
l Prin prezenta am procedat la
afisarea citatiei de la Judecatoria
Ploiesti, la ora 11:00, in data de
13.06.2018, privind dosarul nr.
2853/281/2018, prin care este
chemat in Instanta domnul Dorobantu Serban, Camera Sala 2, in
data de 29 Iunie 2018, ora 08.30,
Judecatoria Ploiesti, Jud. Prahova.
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris se afla
dosarul nr. 343/210/2018 cu termen
de judecata la data de 11.09.2018,
avand ca obiect cererea lui Ioanovici Petru din Graniceri nr. 5 jud.
Arad, pentru constatarea dobandirii
de catre acestia a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra
imobilului format din casa de locuit
si teren situat in Graniceri nr. 426
jud. Arad, CF 300674 Graniceri
topo 254/b, avand proprietar
tabular pe Bonca Ioan. Persoanele
interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii prezentei somatii

DIVERSE
l Ávand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului
4162/55/2018 al Judecatoriei Arad,
petentii Mara Ioan si Florica cu
domiciliul in Manastur nr.202
judetul Arad solicita dobandirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra cotei de 1/2 din
imobilul situat in Manastur nr.365,
judetul Arad proprietatea defunctei
Ghizdavu Victoria, compus din
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teren intravilan in suprafata de
719mp si casa de locuit, teren inscris
in CF 304017 Vinga cu nr.top 618/b618/c/2 Manastur. Invitam pe cei
interesati sa faca opozitie fata de
aceasta actiune in termen de o luna
de la afisarea somatiei, in caz
contrar urmand a se trece la judecarea cauzei. Termen de judecata:
25 iunie 2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația pentru Medicină Regenerativă din România “REGENERO”, înregistrată în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.
7/A/22.01.2010, C.I.F. 26601616, cu
sediul în Mun. Iași, str. Han Tătar,
nr. 2, Bl. 360 C, et. 8, ap. 23, în baza
art. 15 (1) din statut, convoacă
adunarea generala ordinară a
asociației, pentru data de
04.07.2018, ora 12, la sediul social
din Mun. Iași, Str. Han Tătar, Nr. 2,
Bl. 360 C, Et. 8, ap. 23, având
următoarea ordine de zi: 1. Cooptare de membri asociați. 2. Modificare act constitutiv și statut. 3.
Încetare mandat membri Consiliu
Director. 4. Încetare mandat censor.
5. Alegerea Consiliului Director. 6.
Alegere Cenzor. 7. Probleme organizatorice. În situația în care la prima
adunare nu se va întruni cvorumul
statutar, se va face o nouă convocare în termen de maxim șapte zile,
în baza art. 15 din statut. Cea de a
doua întrunire conferă ședinței
caracter statutar indiferent de
numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând a fi adoptate cu votul
a jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenți.
l Convocator. SC RPN Semtest
Genetic International SA, persoană
juridică română, cu sediul social în
România, Baloteşti, Şos.Bucureşti,

nr.18, jud.Ilfov, înregistrată în
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l I l f o v s u b n r.
J23/912/2002, CUI: 10838447
(„Societatea”), în baza Legii
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, prin administrator
unic Ulrich Dieter Brehmer,
convoacă prin prezentul Convocator: Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor pentru data de 10
iulie 2018, ora 11.00, la adresa:
Bucureşti, B-dul Regina Maria, 21,
sector 4, la care sunt convocaţi să
participe toţi acţionarii acesteia
înscrişi în Registrul Acţionarilor la
data 29 iunie 2018 ca dată de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite de
Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară va fi reprogramată
pentru ziua de 11 iulie 2018, ora
11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi a
adunării ordinare va fi următoarea:
-Aprobarea situaţiilor financiare
pentru anul 2017. -Descărcarea de
gestiune a administratorului Societății domnul Ulrich Dieter Brehmer
pentru actele efectuate în exercițiul
financiar al anului 2017. -Împuternicirea unor persoane pentru depunerea la ORC a hotărârii. Acţionarii
pot participa personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură
specială. Participarea se anunţă
telefonic până la data de 29 iunie
2018. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel.031.434.04.76,
zilnic, între orele 10.00 şi 16.00. Azi,
7.06.2018, 3 exemplare originale.
SC RPN Semtest Genetic International SA, Administrator unic prin
împuternicit Alexandra Epure.
l Convocator. SC Semtest -Genetic
SA, persoană juridică română, cu
sediul social în România, Baia

Mare, str.Victoriei, nr.149, cod
poştal: 4800, jud.Maramureş, înregistrată în Registrul Comerţului de
pe lângă Tribunalul Maramureş sub
nr.J24/1487/1991, CUI: 2204872
(„Societatea”), în baza Legii
31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, prin administrator
unic dl.Ulrich Dieter Brehmer,
convoacă prin prezentul Convocator: Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor pentru data de 10
iulie 2018, ora 12.00, la adresa:
Bucureşti, B-dul Regina Maria 21,
sector 4, la care sunt convocaţi să
participe toţi acţionarii acesteia
înscrişi în Registrul Acţionarilor la
data 29 iunie 2018 ca dată de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite de
Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară va fi reprogramată
pentru ziua de 11 iulie 2018, ora
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi a
adunării ordinare va fi următoarea:
-Aprobarea situaţiilor financiare
pentru anul 2017. -Descărcarea de
gestiune a administratorului Societății domnul Ulrich Dieter Brehmer
pentru actele efectuate în exercițiul
financiar al anului 2017. -Prelungirea mandatului cenzorilor cu un
nou mandat. -Împuternicirea unor
persoane pentru depunerea la ORC
a hotărârii. Acţionarii pot participa
personal, prin reprezentanţii lor
legali sau prin reprezentanţi

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
mandataţi cu procură specială.
Participarea se anunţă telefonic
până la data de 29 iunie 2018.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 031.434.04.76, zilnic,
între orele 10.00 şi 16.00. Azi,
07.06.2018, 3 exemplare originale.
SC Semtest -Genetic SA, Prin administrator unic Ulrich Dieter
Brehmer prin Alexandra Epure.
l Consiliulul de Administrație al
SC Allegro Maxi-Taxi SA, cu
sediul în București, str.Chitila
Triaj, nr.4, sect.6, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
acționarilor în data de 13.07.2018,
ora 15.00, la sediul din str.Chitila
Triaj, nr.4, sect.6, București, cu
următoarea ordine de zi: 1.Revocarea membrilor consiliului de
administrație și alegerea membrilor
consiliului de administrație. 2.
Revocarea membrilor comisiei de
cenzori și alegerea unei noi comisii
de cenzori. În cazul în care nu se
întrunește cvorumul de reprezentare, prevăzut de lege, Adunarea
Generală a Acționarilor SC Allegro
Maxi Taxi SA va avea loc la data
de 14.07.2018, în același loc și la
aceeași oră. Data limită până la
care se pot depune canditaturile
pentru funcțiile de administrator al
societății este 06.07.2018, ora 10.00.
Candidaturile se depun la secretariatul societății. La adunarea generală pot participa și vota acționarii
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care figurează în Registrul acționarilor Registrul Miorița SA la data
de 02.07.2018, aceasta fiind data de
referință, şi au drept de vot
personal sau prin reprezentanţii
legali, cu numărul de acţiuni cu
care sunt consemnaţi în acest
registru, în conformitate cu prevederile legii 31/1990, completate şi
modificate până la data publicării
convocării în Monitorul Oficial.
Acționarii pot participa la Adunare
direct sau prin mandatari împuterniciți prin procura specială. Procurile speciale se depun la sediul SC
Allegro Maxi Taxi SA din str.
Chitila Triaj, nr.4, sect.6, până pe
data de 12.07.2018, ora 10.00. La
adunare acționarii și reprezentanții
vor prezenta actul de identitate
pentru a-și proba identitatea. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale,
cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală şi
de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale. Propunerile vor fi transmise în scris la
sediul societății personal sau prin
poștă până cel târziu 25.06.2018,
ora 10.00.
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l Completarea Convocatorului
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor din data de 04/05 Iulie
2018: În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 alin. 1, 2, 3 din
Legea nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009, la solicitarea
acţionarului semnificativ SIF
Muntenia SA formulată prin adresa
înregistrată la SC INCERTRANS
SA cu nr. 2381/12.06.2018, în
temeiul Deciziei nr. 435/12.06.2018,
Consiliul de Administraţie al S.C.
Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A completează cu punctul 5) ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor convocată la sediul
societăţii, pentru data de 04/05 iulie
2018, ora 12,30 pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor
societăţii la sfârşitul zilei de
22.06.2018, considerată data de
referinţă. Ordinea de zi iniţială a
fost publicată în Monitorul Oficial,
partea a IV-a fiind înregistrată sub
nr. 5264238/25.05.2018, precum şi
în ziarul „Jurnalul” cotidian naţional din data de 27.05.2018. În
urma acestei solicitări, Ordinea de
zi revizuită a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este
următoarea: 1) Aprobarea înfiinţării
de către S.C. Institutul de Cercetări
în Transporturi– INCERTRANS
S.A. a unei sucursale a societăţii în
Marea Britanie– Winchester. 2)
Împuternicirea Directorului
General al SC Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea
tuturor procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege pentru
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGEA, pentru semnarea şi
depunerea Actului Constitutiv
Actualizat la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, să depună şi să preia acte
şi să semneze în acest scop în
numele Societăţii în relaţiile cu
Registrul Comerţului, ASF, BVB,
Depozitarul Central, sau alte entităţi publice sau private, precum şi
pentru acordarea dreptului de a
delega unei alte persoane mandatul

pentru efectuarea formalităţilor
mai sus menţionate. 3) Aprobarea
datei de 24.07.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor, în conformitate cu
dispoziţiile art.86 alin.1 din Legea
nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă (art. 238 alin.1 din Legea
nr. 297/2004 privind piaţa de
capital, cu modificările şi completările ulterioare); 4) Aprobarea datei
de 23.07.2018 ca ex-data, respectiv
data anterioară datei de înregistrare
la care instrumentele financiare
obiect ale hotărârilor, se tranzacţionează fără drepturile care derivă
din hotărâri, în conformitate cu
prevederile art. 2 lit. F) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 5) Aprobarea înfiinţării de către S.C.
Institutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS S.A. a unei
filiale/ reprezentante/ punct de
lucru/ sucursale în Marea BritanieWinchester. Prin prezenta, se
completează în mod corespunzător,
convocatorul AGEA publicat iniţial
în Monitorul Oficial, partea a IV-a,
având nota de înregistrare nr.
5264238/25.05.2018 şi ziarul
„Jurnalul” cotidian national din
27.05.2018, celelalte prevederi
rămânând neschimbate. Urmare a
completării ordinii de zi, vor fi
făcute disponibile acţionarilor noile
formulare de buletine de vot prin
corespondenţă şi împuterniciri
speciale de reprezentare, astfel
încât acţionarii societăţii să îşi
poată exercita votul pentru toate
punctele înscrise pe ordine de zi
revizuită a şedinţei. Consiliul de
Administraţie al S.C. Institutul de
Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A., Preşedinte Adrian
Stefanoiu.

LICITAȚII
l Livelar Ștefan SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc prin licitaţie publică bunuri mobile (mixere,
televizor, calculator, rafturi, vitrine,
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etc) pentru prețul total de 21.384 lei
inclusiv TVA. Licitaţia va avea loc
în data de 20.06.2018, ora 15:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 27.06.2018, 04.07.2018 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta,
telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.
ro, organizeaza in data de
02.06.2018, ora 10:00, licitatie
publica pentru vânzarea terenurilor: - teren în str.Pelicanului, nr.15,
lot4/1, în suprafaţă de 380 mp, teren în str. Cazarmii, bl.H4, sc.D, in
continuarea ap.58, în suprafaţă de
16 mp, - teren în str.Medgidiei, Zona
Faleza Sud, Lot4, în suprafaţă de
2570 mp, persoanele interesate pot
solicita caietul de sarcini, de la
Compartimentul Cadastru din
cadrul Primariei, incepand cu data
de 15.06.2018. Data limita pentru
solicitarea clarificarilor este
28.06.2018. Data pentru depunerea
ofertelor, la Centrul de Informare
pentru Cetateni din cadrul Primariei, este de 29.06.2018, ora 1500.
Plicurile cu oferte se vor deschide in
data de 02.07.2018, ora 10:00, in
sala 10 din cadrul Primariei Cernavoda. Persoana de contact – Cioară
Mirela.
l În baza HCL nr. 38 din 31 mai
2018, Primăria Comunei Iecea
Mare, cu sediul în localitatea Iecea
Mare, str. Principală, nr. 127A,
județul Timiș, organizează în data
de 10.07.2018, ora 10.00, la sediul
Primăriei, str. Principală, nr. 127, din
comuna Iecea Mare, județul Timiș,
licitație publică, în vederea concesionării imobilului cu nr.740 aflat în
comuna Iecea Mare, județul Timiș.
Garanția de participare se va plăti în
contul Comunei Iecea Mare, cod
fiscal: 16517225, în contul nr.
RO14TREZ6255006XXX000438,
deschis la Trezoreria Jimbolia,
județul Timiș, sau la casieria Primăriei Comunei Iecea Mare, județul
Timiș. Taxa de participare este de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
50Lei și se va achita casieria Primăriei Comunei Iecea Mare, județul
Timiș. Preţul pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este de 100Lei,
se va achita casieria Primăriei
Comunei Iecea Mare, județul Timiș.
Înscrierea la licitație și depunerea
documentelor de participare la licitație se vor face la Registratura
Primăriei Comunei Iecea Mare, sub
sancțiunea respingerii de la licitație
până cel târziu la data de
06.07.2018, ora 12.00. Condițiile de
participare la licitație, caietul de
sarcini al licitației, precum și alte
informații suplimentare se pot
obține de la Biroul de Relații cu
publicul, la numărul de telefon:
0256.365.713, precum și la numărul
de telefon: 0784.220.930, Tomulea
Liviu Ștefan.

PIERDERI
l Pierdut Sigiliu Metalic ANAF nr.
009740. Se declară nul.
vSC IT Development Externalizare
SRL declară că a pierdut ștampila
în data de 01.06.2018 fără însemne
speciale, cu sigla ITD -mijloc fără
nici o *. O declarăm nulă.
l Pierdut certificat de inregistrare
al societatii Adily Investment
Company S.R.L., inregistrata la
ONRC cu nr. J40/428/2018 si Euid
Roonrc J40/428/2018, CUI
38689175, din Bucuresti, sector 1,
str. Lev Tolstoi nr.4B, ap.4. Se
declara nul.
l Pierdut Certificat Urbanism nr.
1536 din 17.07.2017 pe numele
Teodorescu Marius Cornel, eliberat
de Primăria Sector 3.
l Subscrisa Bobo Animation &
Effects SRL, cu sediul în București,
sector 5, Calea Rahovei, nr.266-268,
corp 60, et.2, axele A-B, stâlpi 7-9,
c a m e r a 3 1 , b i r o u l n r. 4 ,
J40/12616/2017, CUI: 37977471,
declar pierdute Cerificatul de înregistrare și Certificatele constatatoare de la sediu și de la terți. Le
declar nule.
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#SÉODPWFBOV OS KVE.FIFEJÓJ /S3FH$PN+$6*30GBDFDVOPTDVUGBQUVM
DǊÔOEBUBEF PSBWBBWFBMPDMBTFEJVMMJDIJEBUPSVMVJKVEJDJBSEJOMPDBMJUBUFB3FǷJ́B TUS
)PSFB CM"  QBSUFS  KVE $BSBǷ4FWFSJO  MJDJUB́JB QVCMJDǊ DV TUSJHBSF QSJWJOE WÉO[BSFB ÔO CMPD
VSNǊUPBSFMPSCVOVSJJNPCJMF
 4QB́JVDPNFSDJBM $ BSJFDPOTUSVJUǊNQ
 4QB́JVDPNFSDJBM $ BSJFDPOTUSVJUǊNQ
 4IPXSPPNǷJTFSWJDFBVUP $ BSJFDPOTUSVJUǊNQ
 4QB́JVEFQP[JUBSF $ BSJFDPOTUSVJUǊNQ
 1VODUUFSNJD $ BSFDPOTUSVJUǊNQ
 #VOVSJMFTVOUTJUVBUFÔOMPDBMJUBUFB$BSBOTFCFǷ $BMFB4FWFSJOVMVJ OS KVE$BSBǷ4FWFSJO1SF́VMEF
QPSOJSFBMMJDJUB́JFJFTUFEFFVSP
 $BJFUVMEFTBSDJOJTFQPBUFBDIJ[J́JPOBEFMBTFEJVMMJDIJEBUPSVMVJKVEJDJBSMBWBMPBSFBEFMFJ%BUB
MJNJUǊEFDVNQǊSBSFB$BJFUVMVJEFTBSDJOJǷJÔOTDSJFSFBMBMJDJUB́JFFTUFDVP[JÔOBJOUFEFEBUBMJDJUB́JFJ
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l Pierdut Certificat înregistrare
emis de Registrul Com. Ilfov pe
numele Expert Games SRL, Număr
de ordine în RC: J23/1416/2013,
CUI: 31630863, sediu social: com.1
Decembrie, str.Oituz, nr.4, jud. Ilfov.
Îl declar nul.
l Asociatia „Euro Earth” cu sediul
in Bucuresti Sector 3, Str. Franceza
nr.52, Sc.B, Et.3, Ap.20, avand CIF
30744444, anunta pierderea Certificatului de inregistrare fiscala Seria
A nr. 0737566 eliberat de ANAF la
data de 04.10.2012 si il declara nul.
l Declaram pierdut si anulat certificatul constatator eliberat la data
de 19.07.2016 in baza declaratiei
model 3 nr. 301031 din 15.07.2016
privind activitatile desfasurate de
societate la punctul de lucru din
București, Sectorul 6, Drumul Valea
Furcii, Nr. 93, Mansanda, Bloc PJ 3,
Ap. 17 al societății Arema Engineering SRL (CUI 28601248,
J40/7047/2011, sediul: Bucureşti,
Sect. 6, Drumul Valea Furcii, Nr. 66,
Etaj 2, Ap. 31).
l Pierdut acte proprietate pe
numele Ursu Vasile din sat Cămineasca, Comuna Schitu de Jos, jud.
Giurgiu.
l Pierdut certificat constatator
PFA Vilău Ştefania înregistrat cu nr.
529590 din 05.07.2012 cu sediul
social sat Roşu, com. Chiajna, jud.
Ilfov, str. Gen. Praporgescu, nr. 72,
CUI 30412399, nr. de ordine în
Registrul Comerţului F23/556/2012
cu activitatea declarată încadrată în
CAEN 4711.
l Declar pierdut contractul de
vânzare -cumpărare nr. 34715/43559
eliberat de Administraţia Fondului
Imobiliar Bucureşti din anul
2007.01.17 pe numele Burnei
Mariana.
l Subscrisa Bobo Animation &
Effects SRL, cu sediul în București,
sector 5, Calea Rahovei, nr.266-268,
corp 60, et.2, axele A-B, stâlpi 7-9,
c a m e r a 3 1 , b i r o u l n r. 5 ,
J40/12616/2017, CUI: 37977471.
Declar pierdute Cerificatul de înregistrare și Certificatele constatatoare de la sediu și de la terți. Le
declar nule.
l SC Kiddy Rides SRL, cu sediul în
Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 7,
corp E, parter biroul E2 , sector 6,
numar de inregistrare ORC.
J40/4698/2010, CUI 26889137
declara pierdut certificatul de inregistrare al societatii seria B2736839
emis in data de 02.04.2013. Se
declara nul.

