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OFERTE SERVICIU
l Firmă de curăţenie cu sediul în 
UK caută fată vorbitoare de 
limba engleză nivel avansat. 
Salariu motivant.  Cazare 
gratuită. Persoanele interesate 
sunt rugate să trimita CV 
la: starteam_cleaning@yahoo.
c o . u k   s a u  p o t  s u n a  l a : 
0044.742.920.62.10. 

l Societate angajeaza Asistent 
manager cu experienta. Conditii: 
pachet salarial atractiv. Cerinte: 
Cunostinte nivel mediu/ avansat 
a pachetului Office. CV la office@
1benjamins.ro.

l Director Tehnic -Licenta PART 
66, Experienta 10 ani, limba 
engleza, full-time, salariu de inca-
drare brut 2841 lei,CV-uri la 
email: office@stareast.aero.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul său 
din loc. Deva, B-dul. 1 Decem-
brie, nr. 39, jud. Hunedoara, 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
contractual de execuție vacant de: 
-Desenator Artistic (COR: 
343205) -studii superioare, gradul 
II, normă întreagă, în cadrul 
Secției de Restaurare, Investigații, 
Conservare Deva -(1 post); 
concursul va avea loc în data de 
08.02.2018, ora 9.00 -proba prac-
tică şi în data de 14.02.2018, ora 
9.00 -interviul. Dosarele de parti-
cipare la concurs vor fi depuse 
până la data de 01.02.2018, ora 
14.00, la sediul instituției, biroul 
Resurse Umane. Persoană de 
contact: Popescu Adriana Cris-
tina, tel/fax. 0254.216750/212200, 
int. 2023.

l Gradiniţa Albinuţa, cu sediul 
în: localitatea Bucureşti, strada  
Dinu Lipatti, nr. 1, sector 2, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant prin 
H.G. nr. 286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1027/2014. 
Denumirea postului: Contabil. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare de specialitate; - 
vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: 3 ani. 
Data, ora şi locul de desfaşurare a 
concursului: Proba scrisă: data 
12.02.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Proba interviu: data 
12.02.2018, ora 12.00, la sediul 
instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile de la afişare, la sediul insti-
tuţiei. Date de contact: Str. Dinu 
Lipatti nr. 1, Sector 2, Bucureşti, 
tel: 0212303377.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr. Carol Davila” Bucureşti 
scoate la concurs următoarul post 

vacant contractual conform HG 
286/2011: 1 post de brancardier 
(cerințe: şcoala generală curs de 
brancardier, concurs pentru 
ocuparea postului). Dosarele de 
concurs se depun la Biroul 
RUNOS din cadrul Spitalului 
până la data de 29.01.2018, ora 
14.00. Proba scrisă va avea loc în 
data de 05.02.2018, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data 
de 07.02.2018, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizi-
erul spitalului şi pe site-ul www.
spcaroldavila.ro

l Primăria Comunei Boțeşti, 
județul Vaslui, cu sediul în locali-
tatea Boțeşti, judeţul Vaslui, 
organizează concurs, conform 
Legi i  nr.188/1999,  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de execuţie de: Referent, grad 
profesional asistent, la Comparti-
mentul Contabilitate. Concursul 
se va desfăşura la sediul primăriei 
astfel: -Proba scrisă în data de 
16.02.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu in data de 23.02.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii, absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoştinţe nivel mediu pentru 
operare calculator; -vechime în 
specialitatea studiilor: 6 luni; 
-abilităţi de comunicare. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Boțeşti, 
judeţul Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Boțeşti, persoană de contact: 
Dîrlă Camelia -secretar, telefon: 
0235.484.508, e-mail: comunabo-
testivs@yahoo.com

VÂNZĂRI IMOBILE  
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.

CITAȚII  
l Se citeaza pentru termenul din 
data de 06.02.2018 următorii 
pârâţi: Angelini Ioan, Dancu 
Floarea, Ştefanuţi Rodovica, 
Cosmi Maria, Cosmi George, 
Cosmi Irina, la Judecătoria 
Năsăud dosar nr. 273/265/2017.

l Costea Bogdan Andrei este 
chemat la 20.02.2018 la Judecă-
toria Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 
25, Complet 17, ora 8.30, în cali-
t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r 
9070/245/2017 pentru partaj ieşire 

din indiviziune în contradictoriu 
cu Jujan Laura Georgiana.

l Se citeaza numitul Iovan 
Gheorghe domiciliat in Sanico-
laul Mare , str. Oituz, nr. 9, jud. 
Timis, la Judecatoria Chisineu 
Cris in ziua de 20.02.2018, ora 9, 
pentru obligatia de a face.

l SC Misavan Trading SRL 
cheamă la Judecătoria Iaşi, sediu 
în Iaşi, strada Anastasie Panu, nr. 
25, judeţul Iaşi, pe SC Mayte 
Com SRL în calitatea de pârât, în 
dosar nr. 25135/245/2017, având 
ca obiect cerere de valoare redusă, 
pentru data de 30 ianuarie 2018, 
ora 8.30 camera de consiliu, 
complet C22.

l Numiţii Prian Georgia-
na-Luiza, Prian Mugurel-Renato, 
Prian Daria-Andreea şi Tomescu 
Elena-Cristina sunt citaţi în cali-
tate  de pârâţi  în dosarul 
20469/300/2017 având ca obiect 
pretenţii, în contradictoriu cu 
Direcţia Generală Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Sector 2 
să se prezinte în data de 
18.01.2018 la Judecătoria Sector 
2 complet 34 cu sediul în Bucu-
reşti, sector 3, Bulevardul Unirii 
nr. 37, etaj 1, camera 113. 

l Se citează Săndulescu Dragoş 
Cătălin-pârât, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut, în Craiova, str. 
Lămâiţei, nr. 5, bl.14, sc.B, ap.4, 
j u d . D o l j ,  î n  d o s a r u l  n r. 
5368/278/2017 -obiect pretenţii, la 
Judecătoria Petroşani -str. 1 
Decembrie 1918, nr. 77, HD, 
pentru termenul din 09.02.2018, 
în contradictoriu cu Spitalul de 
Urgenţă Petroşani. 

l Se citează Fellowes RO Trade 
SRL, CUI: 24271341, cu sediul 
în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.169A, corp A, Biroul 
2038, etaj 4, în calitate de debi-
toare, în data de 28 martie 2018, 
ora 09.00, camera E32, la Tribu-
nalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă, Splaiul Independenţei, 
nr.319L, clădirea B -Sema Parc, 
sect.6, în proces cu Calberson 
Romania SA -creditoare, în 
dosarul nr.22014/3/2017 -pentru 
fond procedura insolvenţei socie-
tăţi cu răspundere limitată.

l Citatie privindu-i pe toti succe-
sibilii/mostenitorii cu numele si 
domiciliile necunoscute, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctului Musa-
tescu Alexandru-Bogdan, decedat 
la data de 30 decembrie 2016, cu 
ultimul domiciliu in Bucuresti, 
str. Luigi Cazzavillan nr.33, sector 
1, CNP 1410601400172. Dezba-
terea va avea loc la data de 21 
aprilie 2018, ora 10:00, la sediul 
Societatii Profesionale Notariale 
"MENTOR", din Bucuresti, str.

Polona nr.28-30, sector 1. De 
asemenea va comunicam ca 
Biroul notarial a fixat termen 
pentru inventar la 29 ianuarie 
2018 ora 09:00, in Bucuresti, str. 
Luigi Cazzavillan nr. 33, sector 1.

DIVERSE  
l Nadlac Agro FARM SRL, 
anunţă publicul interesat asupra 
solicitarii de obtinere a acordului 
de mediu pentru proiectul ,,Infi-
intare ferma de bovine’’ in 
Nadlac, trup izolat intravilan (CF 
307351,307366,307365- Nadlac, 
jud. Arad. Informatiile privind 
potentialul impact asupra 
mediului al proiectului propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Arad, strada Splaiul Muresului, 
FN, intre orele 9.00-13.00, si la 
sediul Nadlac Agro Farm SRL 
din Nadlac, str. I.L. Caragiale, nr. 
44, jud. Arad. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la secreta-
riatul Agentiei pentru Protectia 
Mediului  Arad, Splaiul Mures 
FN..

l Andrei Ioan IPURL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa fata de debitoarea 
Oxigen Advertising SRL cu sediul 
în Bucuresti, str. Galita, nr. 6, 
Sector 2, dosar nr. 37863/3/2016*, 
Tribunalul Bucuresti. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de  admitere  a  creantelor 
26.02.2018; termen tabel preli-
minar: 19.03.2018; termen tabel 
definitiv: 03.04.2018; data sedintei 
adunarii creditorilor 26.03.2018, 
ora si locul urmand a fi stabilite 
de administratorul judiciar provi-
zoriu, care va convoca toti credi-
torii debitoarei.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: În conformitate 
cu prevederile art.111 şi art.117 
din Legea nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu dispozi-
ţiile Legii nr. 297/2004 şi ale 
Regulamentelor emise de CNVM 
în aplicarea Legii nr. 297/2004, 
modificată prin Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă şi 
ale Regulamentelor emise de 
CNVM în aplicarea Legii nr. 
297/2004, ale Actului constitutiv 
al societăţii, având în vedere 
prevederile art.30 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 109/2011 privind guver-
n a n ţ a  c o r p o r a t i v ă  a 
întreprinderilor publice, modifi-
cată, completată şi aprobată prin 
Legea nr. 111/2016, Consiliul de 
Administraţie al S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/17093/29.06.1993, 

având Cod Unic de Înregistrare: 
RO4282451, convoacă la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Calea 
Griviţei nr. 391-393, sector 1: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru data de 
20.02.2018, ora 10,30, cu urmă-
toarea Ordine de Zi: 1) Negoci-
erea şi aprobarea indicatorilor de 
performanță financiari şi nefinan-
ciari rezultați din planul de admi-
nistrare care vor constitui anexa 
la contractele de mandat ale 
administratorilor SC Institutul de 
Cercetări  în Transporturi 
„INCERTRANS” SA; 2) Apro-
barea mandatării Preşedintelui 
CA/ Director General să efec-
tueze toate procedurile şi formali-
tăţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărâ-
rilor AGOA, să depună şi să preia 
acte şi să semneze în acest scop în 
numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, 
Depozitarul Central, precum şi 
alte entităţi publice sau private. 
Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus, oricărei 
persoane, după cum consideră 
necesar. 3) Aprobarea datei de 
13.03.2018 ca dată de înregis-
trare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 86 alin. 1 din 
Legea nr.  24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă (art. 
238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modi-
ficările şi completările ulterioare); 
4) Aprobarea datei de 12.03.2018 
ca ex-data, respectiv data anteri-
oară datei de înregistrare la care 
instrumentele financiare obiect 
ale hotărârilor, se tranzacţioneaza 
fără drepturile care derivă din 
hotărâri, în conformitate cu 
prevederile art.2 lit. F) din Regu-
lamentul CNVM nr. 6/2009. 
Întrucât nu sunt aplicabile 
şedinţei AGOA din 20/21.02.2018, 
acționarii nu vor decide asupra 
datei participării garantate, astfel 
cum este definită de Articolul 2 
litera f indice 1 din Regulamentul 
nr. 6/2009, şi asupra Datei Plății, 
astfel cum este definită de Arti-
colul 2 litera g) din Regulamentul 
nr. 6/2009. La Adunarea Generală 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 
09.02.2018, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor 
art. 123 alin.2 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
coroborat cu disp. Art. 10 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. În cazul în care 
Adunarea Generală nu se va 
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putea ţine la data anunţată, din 
cauza neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum şi de validitate prevăzute 
de lege şi de Actul constitutiv al 
societăţii, aceasta se va ţine în 
data de 21.02.2018 la aceeaşi oră 
şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine 
de zi. În conformitate cu dispozi-
țiile art.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, coroborate cu 
dispoziţiile art. 117 indice 1 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii îşi pot exercita dreptu-
rile prevăzute la Art.7 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, până la data de 31.01.2018, 
sub sancţiunea decaderii. 
În conformitate cu dispozițiile 
art.13 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiecare 
actionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
până cel târziu la data de 
13.02.2018, termen de decadere. 
Societatea poate răspunde 
inclusiv prin postarea răspunsului 
pe pagina de internet a societăţii: 
www.incertrans.ro, în format 
întrebare- răspuns. Propunerile 
sau întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise în scris, fie prin 
poştă sau servicii de curierat, la 
sediul societăţii menţionat mai 
sus, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „PENTRU Adunarea 
Generală a Acţionarilor din data 
de 20/21.02.2018.” Pentru identi-
ficarea persoanelor care adresează 
întrebări societăţii sau fac propu-
neri pentru completarea ordinii 
de zi, acestea vor anexa solicitării 
şi copii ale documentelor care să 
le ateste identitatea şi calitatea de 
acţionar la data solicitării. Propu-
nerile sau întrebările acţionarilor 
care nu sunt primite la sediul S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi - Incertrans S.A., pana la 
datele mai sus menţionate nu vor 
fi luate în considerare. Accesul 
acționarilor înregistrați la data de 
referinţă la adunarea generală va 
fi permis în baza actului de identi-
tate. Acţionarii persoane juridice 
pot participa prin reprezentantul 
legal pe baza unui document 
oficial care îi atestă această cali-
tate (de exemplu extras/ certificat 
constatator emis de Registrul 
Comerţului). Acţionarii înregis-

trați la data de referinţă pot parti-
cipa la adunarea generală direct 
sau pot fi reprezentaţi de către 
alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota prin 
corespondenţă conform procedu-
rilor afişate pe website-ul socie-
tăţii: www.incertrans.ro. Un 
exemplar original al procurii va fi 
predat la intrarea în sala de 
şedință. Votul prin reprezentant 
pe baza împuternicirii speciale.  
Acţionarii pot participa personal 
sau pot fi reprezentati în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor 
de un reprezentant desemnat 
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat 
o împuternicire specială, pe baza 
formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Soci-
etate, în condiţiile legii. Împuter-
nicirea specială va fi însoţită de 
următoarele documente: a) 
pentru acționari persoane fizice: 
copie de pe actul de identitate al 
acţionarului, care să permită 
identificarea acestuia în lista acți-
onarilor INCERTRANS la data 
de referință eliberată de SC 
Depozitarul Central SA şi copie 
de pe actul de identitate al repre-
zentantului (BI sau CI pentru 
cetațenii români, sau paşaport 
pentru cetațenii străini, cu CNP 
(cod numeric personal)– dacă 
exista în țara de origine); b) 
pentru acționari persoane juri-
dice: (i) certificatul constatator, în 
original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt docu-
ment, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal, în scopul dove-
dirii existenței persoanei juridice 
şi a numelui/calității de reprezen-
tant legal, cu o vechime de cel 
mult 3 luni raportat la data publi-
cării convocatorului adunării 
generale, şi care sa permită identi-
ficarea acestora în lista acționa-
rilor INCERTRANS la data de 
referință eliberată de SC Depozi-
tarul Central SA; (ii) copie de pe 
actul de identitate al reprezentan-
tului (mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetățeni români, sau paşa-
port, pentru cetățeni străini cu 
CNP (cod numeric personal) 
vizibil- dacă există în țara de 
origine); c) documentele prezen-
tate într-o limbă străină (mai 
puțin actele de identitate valabile 
pe teritoriul României, cu carac-
tere latine) vor fi însoțite de tradu-
cerea autorizată în limba română; 
Împuternicirea specială este 
valabilă doar pentru Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru 
care a fost solicitată; reprezen-
tantul are obligația să voteze în 
conformitate cu instrucțiunile 
formulate de acționarul care l-a 
desemnat, sub sancțiunea anulării 
votului.  Împuternicirea specială 
pentru participarea şi votarea în 

cadrul adunării generale poate fi 
dată de un acționar şi unei insti-
tuții de credit care prestează 
servicii de custodie. Votul prin 
reprezentant în baza unei împu-
terniciri generale. Acţionarul 
poate acorda o împuternicire 
generală a cărei durată nu va 
depăşi 3 ani, permiţând reprezen-
tantului său de a vota în toate 
aspectele aflate ăn dezbaterea 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
cu condiţia ca împuternicirea să 
fie acordată de către acţionar în 
calitate de client, unui interme-
diar sau unui avocat, în conformi-
tate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că manda-
tarul are calitatea fie de interme-
diar  ( în  conformitate  cu 
prevederile Art.2 alin.(1) pct. (14) 
din Legea nr. 297/2004) fie de 
avocat, iar acţionarul este client al 
acestora. 
Începând cu data de 19.01.2018, 
formularele de împuterniciri 
speciale, generale se pot obţine de 
la sediul societăţii, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00-14.00 sau 
se pot descărca de pe website-ul 
societăţii. Împuternicirile, în 
original, completate şi semnate, 
împreună cu o copie a actului de 
identitate valabil al acţionarului 
(buletin/ carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) vor fi 
depuse, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în adunare, la 
sediul S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi INCERTRANS 
S.A. până la data de 16.02.2017, 
ora 14.00, în plic închis, cu menţi-
unea expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 20/21.02.2018” 
(va rugăm să aveţi în vedere că 
registratura societăţii este închisă 
în timpul zilelor nelucrătoare). 
Actionarii S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A. înregistraţi 
la data de referinţă au posibili-
tatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. Acţiona-
rilor li se vor pune la dispoziţie 
gratuit Buletinele de vot prin 
corespondenţă începând cu data 
de 19.01.2018 la sediul societăţii 
precum şi pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Buletinul de 
vot prin corespondenţă va fi 
depus la sediul S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., din Bucu-
reşti, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, în plic închis, 
până la data de 16.02.2018, ora 
14.00, în plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 20/21.02.2018” 
(vă rugăm să aveţi în vedere ca 
registratura societăţii este închisă 
în timpul zilelor nelucrătoare). În 
cazul votului prin corespondenţă 

al persoanelor fizice, buletinul de 
vot, completat şi semnat în 
original, va fi însoţit de copia 
actului de identitate al acţiona-
rului, semnat pentru conformitate 
de acesta. În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor 
juridice,  Buletinul de vot 
completat şi semnat în original, 
va fi însoţit de certificatul consta-
tator emis de Registrul Comer-
ţului, în original, nu mai vechi de 
3 luni de zile înainte de data 
publicării convocării, în original 
sau copie certificată conform cu 
originalul, copia certificatului de 
înregistrare al societăţii şi copia 
actului de identitate al reprezen-
tantului legal care semnează 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă. Buletinele de vot care nu 
sunt primite la sediul S.C. Insti-
tutul de Cercetări în Transpor-
turi- INCERTRANS S.A., până 
la data şi ora mai sus menţionate 
nu vor fi luate în considerare.
Consiliul de Administraţie al S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi „INCERTRANS” S.A. 
Preşedinte Flavius Valeriu Clado-
veanu.

l Convocare: Administratorul 
unic al SC Imas – Marketing şi 
Sondaje SA, convoacă la adresa 
sediului social din Bucureşti, str. 
Sfinţii Apostoli nr. 44, sector 5: 
Adunarea generală extraordinară 
a acţ ionari lor  în data de 
21.02.2018, orele 11.00, având la 
ordinea de zi: Constituirea de 
către SC Imas –Marketing şi 
Sondaje SA a unei societăţi 
comerciale cu răspundere limi-
tată, în care SC Imas –Marketing 
si Sondaje SA va deţine calitatea 
de asociat unic, sau cu asociaţi 
terţe persoane. Prezenta convo-
care se face prin afişare la sediul 
societăţii, publicare în Monitorul 
Oficial şi in ziare de difuzare naţi-
onală,conform dispoziţiilor din 
Actul constitutive al societăţii şi 
prevederilor legii 31/1990. În 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul la prima convocare, 
Adunarea Generală se recon-
voacă pentru data de 22.02.2018, 

orele 11.00 la aceeaşi adresă şi cu 
aceeaşi ordine de zi. La Aunarea 
Generală pot participa acţionarii 
aflaţi în evidenţa registrului acţio-
narilor la data de 15.02.2018. 
Administrator Unic, Teodorescu 
George Alin.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Valleriana Medics 
Consult SRL -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Bunurile mobile aparți-
nând SC Valleriana Medics 
Consult SRL -în faliment, prețul 
de pornire al licitației este  de 90% 
din valoarea stabilită prin 
Raportul de evaluare, respectiv 
483.661,8 lei exclusiv TVA, în bloc 
sau individual, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prețul caie-
tului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA şi se achită prin OP 
î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Garanția de 
participare la licitație, în valoare 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru bunurile mobile 
pentru care se licitează, va fi 
plătită în lei la cursul BNR din 
data efectuării plății, pe seama 
debitoarei SC Valleriana Medics 
Consult SRL în contul de lichi-
d a r e  n r . 
RO75CARP016000845973RO01 
deschis la Banca Comercială 
Carpatica. Participarea la licitație 
este condiționată de depunerea 
dovezii de achitare a caietului de 
sarcini cât şi de dovada achitării 
garanției de participare la licitație 
care se vor depune în original la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1, cel mai târziu 
cu o zi înainte de data şi ora stabi-
lite pentru şedința de licitație. 
Prima şedință de licitație a fost 
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fixată în data de 25.01.2018, ora 
14.00 iar dacă acestea nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de: 01.02.2018, 08.02.2018, 
15.02.2018, 22.02.2018, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

l Debitorul SC Monalisa 
Investments SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare 
următoarele imobile: 1. Teren 
extravilan situat în com. Ștefă-
neștii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în 
suprafață de 12.000mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
66.961,53euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan situat în com. 
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/4/23, în 
suprafață de 22.336mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
124.638 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan situat în com. 
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/3/26, în 
suprafață de 12.800mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
71.425,66 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 2.000 lei exclusiv TVA. Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul 
nr. RO31BFER140000010832RO01, 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară, Ag. Popa Tatu, sub 
sancţiunea decăderii, cel mai 
târziu cu o zi înainte de data și 
ora ședinței de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire 
a licitației și de achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului 
de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini se achită prin OP în 
c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse și 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzesti nr.71, et. 5, cam. 504, 
sector 1.  Pentru imobilele 
menționate mai sus, prima 
ședință de licitație a fost fixată 
în data de 31.01.2018 ora 15.00, 
iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor avea 
loc în datele de 07.02.2018, 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 8 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
28.03.2018 și 04.04.2018. ora 
15.00. Toate ședințele de licitații 

se vor desfășura la sediul lichi-
datorului judiciar din București, 
Str. Buzești nr.71, et.5, cam.502-
505, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la tel.: 
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - 
în reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren 
acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reșița, suprafata de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren 
acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, 
-Teren arabil CF 36089, cad: 3267 
top 1173/1174/1 Reșița, suprafata 
de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 
top 1173/1174/2 Reșița, suprafata 
de 1.578 mp - pret 35.064,9 lei; 
-Teren arabil CF 40021, cad: 3276 
top 1173/1174/10 Reșița, supra-
fata de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Sverin -Teren 
f â n e a ț ă  C F  3 9 9 4 8 ,  t o p 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Se-
verin. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 90 % din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras  -  Sever in ,  t e l e fon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
31.01.2018, orele 13.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in proprie-
tatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic "Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 90% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.270.335,34 
Lei + T.V.A, (echivalentul a 
272.610 eur, la cursul BNR de azi, 

16.01.2018, 1 euro = 4,6599 Lei). 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului 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 
31.01.2018, orele 12.30, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. 
Caras - Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei  este de 100% din 
pretul de evaluare+ t.v.a., 
conform centralizatorului anexat 
raportului de evaluare. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 100 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 31.01.2018, 
orele 12.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, str.Samuel 
Brukenthal, nr.2, cod fiscal nr. 
4 2 7 0 7 4 0 ,  c o n t  n r . 
RO85TREZ57621A300530XXXX, 
deschis la BN -Trezoreria Munici-
piului Sibiu, tel.004.0269.208.800, 
fax: 004.0269.208.811, e-mail: 
patrimoniu@sibiu.ro, radu.adria-
nescu@sibiu.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Imobilul -teren 
neproductiv, aparţinând dome-
niului public al Municipiului 
Sibiu, situat în Sibiu, Valea 
Remetea -Dealul Dăii, în supra-
faţă de 97.378 mp, în vederea 
amenajării unui depozit de 
deșeuri inerte. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire (Caiet de 
sarcini, Instrucțiuni pt.ofer-
tanți, formulare) pot fi achiziți-
onate, contra cost la cerere, de 
la sediul Primăriei Municipiului 

Sibiu, din str. S.Brukenthal, 
n r. 2 ,  e t . 3 ,  c a m . 3 0 4 / 3 1 8 . 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
D i r e c ţ i a  P a t r i m o n i u  ș i 
Cadastru, str.Samuel Bruken-
thal, nr.2, et.3, cam.304/318, 
550178, Sibiu. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: Contravaloarea 
documentației de atribuire este de 
500Lei și se va achita în contul: 
RO58TREZ57621360250 XXXXX, 
deschis la BN Trezoreria Sibiu. 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 06.02.2018, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
20.02.2018, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Muni-
cipiului  Sibiu,  din str.  S. 
Brukenthal, nr.2. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: Licitația se va desfășura 
în data de 21.02.2018, la ora 
10.00, la sediul Primăriei Muni-
cipiului Sibiu. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Eventualele contestaţii  cu 
privire la desfășurarea licitaţiei 
publice se vor depune la regis-
tratura Primăriei Municipiului 
Sibiu în termen de 48 de ore de 
la data desfășurării licitaţiei, iar 
comisia de soluţionare a contes-
taţiilor va analiza și instru-
menta contestaţiile înregistrate 
în termen de 5 zile de la data 
înregistrării acestora. Partici-
panţii nemulţumiţi de rezultatul 
licitaţiei pot depune contestaţie 
în condițiile art.6 din Legea nr. 
554/2004, privind contenciosul 
administrativ. Instanța compe-
tentă: Tribunalul Sibiu, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. Adresa: 
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.30, 
cod poștal: 550324, jud.Sibiu, 
telefon: +40.269.217.104, fax: 
+40.269.217.702, e-mail: tribu-
nalul.sibiu@just.ro. Termen 
sesizare instanță: 15 zile de la 
comunicare. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea 
publicării: 16.01.2018.

PIERDERI  
l Pierdut chitanţă de achitare 
ultima rată (imobil) pe numele de 
Pasarea Maria, domiciliată în 

București, str. Drumul Taberei, 
nr. 42, bloc T6, scara 1, et. 2, ap 
27. O declar nulă.

l Pierdut carnet și legitimaţie de 
student- Murariu Andra. Declar 
nule.

l Pierdut atestat ADR, emis de 
Autoritatea Rutieră Română 
Mehedinţi, pe numele Burcă 
Oprea. Se declară nul. 

l SC Formula Drift One SRL, 
a v a n d  C U I  2 9 1 7 6 5 7 0 , 
J40/11786/2011, declara pierdut 
certificatul de inregistrare al soci-
etatii eliberat de O.N.R.C. Il 
declaram nul.

l Piasa Style SRL, cu sediul in 
Bucuresti, Str.Vadaia, Nr.3, Sector 
5 ,  C U I  2 4 0 7 3 9 8 0 , 
J40/10776/2008, pierdut certificat 
inregistrare si certificat consta-
tator sediu social, sunt declarate 
nule.

l Pierdut Certificat constatator 
nr. 42593/10.10.2017 pentru firma 
Andras Z. Zoltan Gyarfas II, 
CUI: 25317510, F19/555/2015. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de inregis-
trare in scopuri de TVA, avand 
seria B nr.1128119 al Plaut 
Consulting Romania SRL, 
J 4 0 / 5 2 2 3 / 2 0 0 5 ,  C U I 
RO17375382, cu sediul in Bucu-
resti, str. Dr. Carol Davila nr.37, 
Sector 5, eliberat de catre ANAF. 
Se declara nul.

l SC Frey Wille Bucuresti SRL 
cu sediul in Bucuresti, Calea 
Victoriei 118, sector 1, declar 
pierduta Autorizatie operator 
economic cu produse supuse acci-
zelor neamortizate. O declar nula.

l Pierdut certificat de absolvire 
cu specializare Radiologie 
-Imagistica Medicala eliberat de 
Școala Naţională de Sănatate  
Publică Management și Perfecti-
onare în domeniul sanitar Bucu-
rești pe numele Puricică Ioana. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare eliberat de Oficiul  Registrul 
Comerţului București, seria B, 
Nr. 2415326, J40/5240/2010, CUI 
26959836 al SC AG Smart Solu-
tion SRL, cu sediul în București, 
str. Cetatea Histria 9, bloc B14, 
ap. 48, sector 6. Îl declar nul.

l Pierdut  legitimţie de serviciu 
nr.1926, emisă de DGASPC 
sector 2, pe numele Popescu Cris-
tinel Sever. O declar pierdută.

l Pierdut  legitimaţie și carnet de 
student pe numele Florin Bîznă 
emisă de  Universitatea Ecologică 
București, specializare Kinetote-
rapie. Le declar pierdute.


