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aplicã (maxim 2 pagini). Proiectul
planului de administrare va fi considerat
oferta tehnicã, in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
12.Scrisoare de recomandare ºi
nominalizarea a douã persoane, pentru
referinþe suplimentare. Candidaþii care
au ocupat anterior funcþia de membru al
Consiliului Societãþii ORTICULTURA vor
depune un Raport de activitate pentru
perioada mandatului deþinut. Candidaþii
reprezentanþi ai autoritãþii publice tutelare
vor prezenta documentele originale la
solicitarea expertului independent.
Candidaturile ºi documentele solicitate
se vor depune în termen de 30 de zile de
la data publicãrii anunþului, la sediul
Primãriei Municipiului Timiºoara, aflat în
Bd.-ul C. D. Loga, nr. 1, în plic închis ºi
sigi lat. Pl icul va avea menþ ionat
“Candidatura pentru funcþia de membru
în Consi l iu l de Administraþ ie al
HORTICULTURA S. A.”, precum ºi
numele, prenumele ºi domici l iu l
candidatului. Candidaþii care vor fi
selectaþi pe lista scurtã vor fi anunþaþi
individual sãdepunã declaraþia de
intenþie, conform prevederilor O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice. Aceºtia urmând
sã fie evaluaþi în cadrul unui interviu,
data, ora ºi locul desfãºurãrii interviului
vor fi anunþate telefonic.*

ADMINISTRAÞIA Naþionalã a
Penitenciarelor scoate la concurs 17
posturi vacante de conducere din
sectorul economico -administrativ (ofiþer
de penitenciare), din unitãþ i le
penitenciare. Dosarele de candidat
complete se depun în termen de 15 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului,
la structura de resurse umane din cadrul
unitãþii care scoate postul la concurs.
Taxa de înscriere la concurs este de 85
lei. Informaþii suplimentare, se pot obþine
pe site-ul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro,
secþiunea Carierã –Concursuri funcþii
conducere –Sursã externã) ºi la
structurile de resurse umane ale unitãþilor
în care sunt prevãzute posturile scoase la
concurs.*

ADMINISTRAÞIA Naþionalã a
Penitenciarelor scoate la concurs 123
posturi vacante de execuþie din sectorul
economico -administrativ (ofiþer ºi agent
de penitenciare), din unitãþ i le
penitenciare. Dosarele de candidat
complete se depun în termen de 15 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului,
la structura de resurse umane din cadrul
unitãþii care scoate postul la concurs.
Taxa de înscriere la concurs este de 85
lei. Informaþii suplimentare, se pot obþine
pe site-ul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro,
secþiunea Carierã –Concursuri funcþii
execuþie–Concursuri în curs de derulare)
ºi la structurile de resurse umane ale

unitãþilor în care sunt prevãzute posturile
scoase la concurs.*

MINISTERUL Mediului organizeazã în
data de 07.11.2018 ora 10.00-proba
scrisã, concurs pentru ocuparea unui
post contractual temporar vacant de
consilier pentru afaceri europene la
Serviciul Schimbãri Climatice – Direcþia
Schimbãri Climatice ºi Dezvoltare
Durabilã. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 5 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial la sediul Ministerului
Mediului, Bd. Libertãþii, nr. 12, Sector 5,
Bucureºti, de luni pânã vineri, în intervalul
orar luni – joi: 8.30 – 17.00, vineri 8.30 –
14.30. Condiþiile de desfãºurare a
concursului, condiþiile de participare la
concurs, bibl iograf ia, orele de
desfãºurare a concursului precum ºi
actele solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiºeazã la sediul
instituþiei organizatoare ºi pe site-ul
www.mmediu.ro. Condiþii specifice de
participare pentru ocuparea postului
temporar vacant de consilier pentru
afaceri europene: - studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã. - Limbi strãine (necesitate ºi
grad de cunoaºtere) - Cunoaºterea limbii
engleze (citit, scris, vorbit) – nivel
avansat; - Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii funcþiei:
minimum 2 ani. Alte informaþii referitoare

la organizarea concursului pot fi obþinute
la telefon 021/ 408.95.65.*

PRIMÃRIA comunei Glodeanu Sãrat, cu
sediul în localitatea Glodeanu Sãrat,
judeþul Buzãu, organizeazã concurs
pentru ocuparea a douã postur i
contractuale vacante pe perioadã
nedeterminatã de muncitor necalificat, în
cadrul Compartimentului Administrativ-
Mediu. Concursul se va desfãºura la
sediul Primãriei Glodeanu Sãrat, astfel:
Proba scrisã: 14.11.2018, ora 10.00.
Interviul: 16.11.2018, ora 10.00.
Condiþiile generale de participare la
concurs sunt cele prevãzute la art. 3 din
H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale cu modif icãr i le ºi
completãrile ulterioare. Condiþ i i le
specifice pentru pentru posturile de
muncitor calificat: învãþãmânt general
obligatoriu/ºcoalã profesionalã. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie sã
conþinã, în mod obligatoriu, documentele
prevãzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi se vor depune la sediul Primãriei
Comunei Glodeanu Sãrat, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, pânã pe data de
06.11.2018, ora 16.00. Informaþii
suplimentare privind condiþ i i le de
participare la concurs si bibliografia se
pot obþine la sediul instituþiei din

localitatea Glodeanu Sãrat, persoanã de
contact: Cazacu Corina, telefon:
0238.580.700, în zilele lucrãtoare, între
orele 08.00–16.00, începând cu data de
23.10.2018. Primar, Stoica Neculai.*

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut invest i tor
experimentare “Scafandru greu cu
autonomie energetica&mobilitate marite,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric
SOLID-STATE pentru Platforme
Submerse”, 4customersoff ice
@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
I m p o n d e r a b i l i t a t e ” - P R O J E C T ,
4 c u s t o m e r s o f f i c e @ g m a i l . c o m ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare

“Electro-Space Mobile House”,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda
& Control Aeropurtat”, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR
Opto-Electronic Aeropurtat”, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare
“Aero-Spital DE CAMPANIE”,
4 c u s t o m e r s o f f i c e @ g m a i l . c o m ,
tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoff ice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale
din Franceza si Engleza in romana,
4 c u s t o m e r s o f f i c e @ g m a i l . c o m ,
tel.0765.645.381**
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ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare
laptop, de la 389 Lei,
globstar@globstar.ro. Livrare prin curier ,
tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatter ies.ro ,
tel.0722.500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe
marmura/granit , 11 lei , 15 lei ,
romarmura.com. Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colect ie, 500 Lei, negociabi l ,
tel.0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei,
negociabil , tel.0723.711.102**

DIVERSE
C.I.I. Drãgulescu Cristina notificã
deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã faþã de Vest Mobi le
Consulting, CUI 30741421, Timiºoara,
str. G. Alexandrescu, 40A, Timiº, prin
Înch. Civ. 1032/27.09.2018, pronunþatã
de Trib. Timiº în dos.4321/30/2018.
Termenul pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor: 12.11.2018.
Termenul limitã pentru întocmirea
tabelului prel iminar: 21.11.2018.
Termenul pentru depunerea eventualelor
contestaþii la tabelul preliminar: 7 zile de
la publicarea în B.P.I. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv: 17.12.2018.
Prima adunare a creditorilor: 26.11.2018,
ora 12.00 în Timiºoara, str. Popa ªapcã,
nr. 10A, et. 1, ap. 1, biroul 2, Timiº, cu
ordinea de zi: prezentarea situaþiei
debitorului; desemnarea comitetului
creditorilor; confirmarea ºi stabilirea
remuneraþiei lichidatorului judiciar,
conform ofertei financiare.*
SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In
Bucuresti, str. Nicolae Licaret, nr.1,
bl.33B, sc.6, et.2, apt.229, sector 3, RFO
II-0735, fax (021) 796.10.12, e-mail
off ice@fiducia.com.ro, not i f ica
deschiderea procedurii de faliment in
forma simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotr iva debitorului
ETRUSCUM SRL, cu sediul in Bucuresti,
str. Popa Nicolae nr.6, o camera, bl.23,
sc.1, et.2, ap.8, sector 2, avand CUI
17457237, J40/21288/2008, potrivit
Sentintei civile nr.5704 din data de
16.10.2018, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila, in
dosarul nr. 35256/3/2017. Informatii
despre termenele limita stabilite de
instanta, masurile dispuse in cauza,
sanctiunile procedurale si termenele de
control pot fi obtinute de pe portalul
instantelor de judecata, din editia online a
Buletinului Procedurilor de Insolventa la
adresa http://portal.onrc.ro sau la arhiva
instantei.*
ANUNÞ public privind decizia etapei de
încadrare. SC Golden Fish SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Ilfov pentru
proiectul “Construire Centru
Logistic-Ansamblu format din 2 corpuri-
halã depozitare, birouri, showroom,
service pentru echipament mic de mânã,
împrejmuire, util itãþi”, propus a fi
amplasat în ªtefãneºt i i de Jos,
Str.Sinaia, Nc. 51036, Judeþul Ilfov. Nu se
Supune Evaluarii Impactului Asupra
Mediului ºi Evaluãrii Adecvate. 1.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei Pentru Protecþia Mediului
Ilfov din Bucureºti, Str.Aleea Lacul Morii,
Nr.1, Sector 6, în zilele de luni pânã joi,
între orele 9.00-13.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
www.apmif.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 27.10.2018.*

CÃTRE, TOÞI creditorii debitoarei S.C.
Vision Line Logistic S.R.L. În temeiul art.
99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, vã
notificãm faptul cã, prin sentinþa civilã nr.
843/25.05.2018, pronunþatã de
judecãtorul sindic în Dos. nr.
2539/88/2017 al Tribunalului Tulcea, s-a
dispus deschiderea procedurii de
insolvenþã în formã simplificatã ºi s-a
dispus ridicarea în parte a dreptului de
administrare al debitoarei S.C. Vision
Line Logistic S.R.L., fiind desemnat ca
lichidator judiciar RomINSOL I.P.U.R.L.
Termenul limitã de verificare a creanþelor,
întocmire, afiºare ºi comunicare a
tabelului preliminar este de 10 zile de la
publicarea prezentei notificãri. Termenul
de depunere a tabelului definitiv este
25.10.2018.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
administrator judiciar al SC
EUROCOMERCIO SRL, cu sediul în
Hunedoara, str. Batiz, nr. 1, bl. F2, parter,
ap. 32, jud. Hunedoara, CUI: 14388132,
J20/28/2002, NOTIFICÃ deschiderea
procedurii generale de insolvenþã în
dosar nr. 2548/97/2018 atât asociaþilor,
cât ºi creditorilor în vederea depunerii
declaraþiilor de creanþã pânã în data de
09.11.2018 la Registratura Tribunalului
Hunedoara. Tabel prel iminar:
28.11.2018, termen soluþ ionare
contestaþii: 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã a
tabelului preliminar ºi tabel definitiv:
21.12.2018. Prima Adunare a Creditorilor
va avea loc în data de 03.12.2018, ora
13.30, la sediul Tribunalului Hunedoara.*

COSTEA CATALIN NICOLAE anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Viabilizare teren pentru
readucerea in circuitul economic prin
umplerea gropilor de pe teren”, propus a
fi amplasat in Comuna Ganeasa, sat
Cozieni, T46, P177/2. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov
din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6 si la adresa titularului din Strada
Al. I. Cuza nr.19, Moara Domneasca,
Ganeasa, Ilfov. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Ilfov.*

ANUNT DE INTENTIE. PRIMARIA
SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI
BUCUREªTI, cu sediul in Bucuresti,
sector 2, Strada Chiristigiilor, nr.11-13,
anunta publicul interesat asupra intentiei
de elaborare a documentatiei “Plan
Urbanist ic Zonal Coordonator al
Sectorului 2". Observatiile si propunerile
pot fi transmise in termen de 25 zile prin
posta la Primaria Municipiului Bucuresti
pe adresa Bd.Regina Elisabeta nr.47,
Sector.5, Bucuresti sau postand un
comentariu pe pagina web a
PMB-www.pmb.ro, la sectiunea Servicii-
Urbanism-Consultarea publicului- Anunt
de intentie -”Plan Urbanistic Zonal
Coordonator al Sectorului 2, Municipiul
Bucuresti.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al TRADITIONAL
ADI&DOR SRL, J24/882/2013, CIF
32356368, Dosar nr. 1322/100/2018 al
Tribunalului Maramureº, notif icã,
termenele stabilite: înregistrarea cererilor
de creanþã: 03.12.2018; verificarea
creanþelor, întocmirea ºi publicarea
tabelului prel iminar de creanþe:
27.12.2018; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de
la publicarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
18.01.2019; termenul administrativ:
12.03.2019; prima adunare a creditorilor:
31.12.2019, ora 16:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al TOTO SZOCS
SRL-D, J24/1399/2016, CIF 36787711,
Dosar nr. 1610/100/2018 al Tribunalului
Maramureº, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cererilor de creanþã:
29.11.2018; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului
preliminar de creanþe: 19.12.2018;
depunerea contestaþiilor la tabelul
preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publ icarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
14.01.2019; termenul administrativ:
18.02.2019; prima adunare a creditorilor:
24.12.2019, ora 15:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:

05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al JECALITRANS
SRL, J24/140/2012, CIF 29792405,
Dosar nr. 1397/100/2018 al Tribunalului
Maramureº, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cererilor de creanþã:
29.11.2018; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului
preliminar de creanþe: 19.12.2018;
depunerea contestaþiilor la tabelul
preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publ icarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
14.01.2019; termenul administrativ:
18.02.2019; prima adunare a creditorilor:
24.12.2019, ora 15:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al INDIGO
PAPIRUS SRL, J24/171/2017, CIF
37046996, Dosar nr. 1582/100/2018 al
Tribunalului Maramureº, notif icã,
termenele stabilite: înregistrarea cererilor
de creanþã: 29.11.2018; verificarea
creanþelor, întocmirea ºi publicarea
tabelului prel iminar de creanþe:
19.12.2018; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de
la publicarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
14.01.2019; termenul administrativ:
18.02.2019; prima adunare a creditorilor:
24.12.2019, ora 15:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al C.A.N. RAPID
CONSTRUCT SRL-D, J24/831/2015,
CIF 34922480, Dosar nr. 1396/100/2018
al Tribunalului Maramureº, notificã,
termenele stabilite: înregistrarea cererilor
de creanþã: 03.12.2018; verificarea
creanþelor, întocmirea ºi publicarea
tabelului prel iminar de creanþe:
24.12.2018; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de
la publicarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
18.01.2019; termenul administrativ:
19.02.2019; prima adunare a creditorilor:
31.12.2019, ora 10:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al BITZ COMPANY
SRL, J24/409/2005, CIF 17325775,
Dosar nr. 1394/100/2018 al Tribunalului
Maramureº, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cererilor de creanþã:
29.11.2018; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului
preliminar de creanþe: 19.12.2018;
depunerea contestaþiilor la tabelul
preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publ icarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
14.01.2019; termenul administrativ:
18.02.2019; prima adunare a creditorilor:
24.12.2019, ora 15:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al TECHNO-VODÃ
SRL, J24/223/2011, CIF 28176695,
Dosar nr. 1398/100/2018 al Tribunalului
Maramureº, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cererilor de creanþã:
26.11.2018; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului
preliminar de creanþe: 21.12.2018;
depunerea contestaþiilor la tabelul
preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publ icarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
28.01.2019; termenul administrativ:
28.01.2019; prima adunare a creditorilor:
18.01.2019, ora 10:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al B.C.M. AUTO
GRUP SRL, J08/180/2002, CIF
RO14467341, Dosar nr. 1847/62/2018 al
Tribunalului Braºov, notificã, termenele
stabilite: înregistrarea cererilor de
creanþã: 29.11.2018; veri f icarea

creanþelor, întocmirea ºi publicarea
tabelului prel iminar de creanþe:
19.12.2018; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de
la publicarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
16.01.2019; prima adunare a creditorilor:
27.12.2018, ora 10:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
06.11.2018; raportul cu cauze:
26.11.2018; termen de judecatã:
16.01.2019.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al YOKUSAKY DO
SRL, J08/1749/2014, CIF 33920103,
Dosar nr. 2512/62/2018 al Tribunalului
Braºov, notificã, termenele stabilite:
înregistrarea cererilor de creanþã:
23.11.2018; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului
preliminar de creanþe: 13.12.2018;
depunerea contestaþiilor la tabelul
preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publ icarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
10.01.2019; prima adunare a creditorilor:
18.12.2018, ora 11:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
30.10.2018; raportul cu cauze:
19.11.2018; termen de judecatã:
23.01.2019.*

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al TEAM MOTORS
UNIT SRL, J08/1197/2011, CIF
28864350, Dosar nr. 1925/62/2018 al
Tribunalului Braºov, notificã, termenele
stabilite: înregistrarea cererilor de
creanþã: 23.11.2018; veri f icarea
creanþelor, întocmirea ºi publicarea
tabelului prel iminar de creanþe:
13.12.2018; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de
la publicarea în BPI; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv de creanþe:
10.01.2019; prima adunare a creditorilor:
18.12.2018, ora 10:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
30.10.2018; raportul cu cauze:
19.11.2018; termen de judecatã:
23.01.2019.*

SE notificã insolvenþa debitoarei SC
BOXALEX SERV SRL; CUI 17433793;
Adresã sediu social: Ploieºti, Str. Rîpelor
Nr. 2, Bloc 21, Sc.A, Ap.6, Jud. Prahova;
ORC J29/790/2005, dosar
2651/105/2018, astfel: termen limita
pentru depunerea declaraþiilor de
creanþã 09.11.2018; termen limitã
verificare creanþe ºi întocmire/afiºare
tabel preliminar creanþe 28.11.2018;
termen limitã pentru definitivare tabel
creanþe si soluþ ionare contestaþ i i
24.12.2018; adunarea creditorilor se va
desfãºura în data de 03.12.2018, ora
13.00 la sediul Euroinsol Consulting
SPRL, bd.Republicii, nr.21, bl.A5/7.
Informatii tel 0244 523522.*

SE notificã insolvenþa debitoarei,
POLTRANS COM SRL; CUI 22786074;
Adresã sediu social: Sat Brãtãºanca,
Comuna Filipeºtii de Târg Nr. 173, Judeþ
Prahova; J29/3009/2007, dosar
4051/105/2018, astfel: termen limita
pentru depunerea declaraþiilor de
creanþã 26.11.2018; termen limitã
verificare creanþe ºi întocmire/afiºare
tabel preliminar creanþe 17.12.2018;
termen limitã pentru definitivare tabel
creanþe si soluþ ionare contestaþ i i
11.01.2019; adunarea creditorilor se va
desfãºura în data de 21.12.2018, ora
13.00 la sediul Euroinsol Consulting
SPRL, bd.Republicii, nr.21, bl.A5/7.
Informatii tel 0244 523522.*

SE notificã insolvenþa debitoarei, SCALA
MARMIH SRL; CUI 26731730; Adresã
sediu social: Ploieºti, Aleea Scoruºului
Nr. 5B, Bloc 12A, Ap. 35, Judeþ Prahova;
J29/435/2010, dosar 3258/105/2018,
astfel: termen limita pentru depunerea
declaraþiilor de creanþã 26.11.2018;
termen limitã verificare creanþe ºi
întocmire/afiºare tabel preliminar creanþe
17.12.2018; termen limitã pentru
definitivare tabel creanþe si soluþionare
contestaþ i i 15.01.2019; adunarea
creditorilor se va desfãºura în data de
20.12.2018, ora 13.00 la sediul Euroinsol
Consulting SPRL, bd.Republicii, nr.21,
bl.A5/7. Informatii tel 0244 523522.*

LICHIDATORUL judiciar al debitoarei
S.C. Club Magic 18 S.R.L., dosar
5805/118/2018, Tribunalul Constanþa,
anunþã deschiderea proceduri i
simplificate a insolvenþei în baza Legii
85/2014, prin încheierea civi lã
nr.642/05.10.2018 ºi stabi l i rea
urmãtoarelor termene limitã: 20.11.2018

înregistrare declaraþ i i creanþe,
29.11.2018 tabel preliminar, 21.12.2018
tabel definitiv, 04.12.2018 ora 12.00
Adunarea creditorilor.*

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000
E , tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba
Engleza, 5 E, 4customersoff ice
@gmail.com , tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non prof i t ofera
consulting/ servicii informatica, 1 Leu,
http://h4p.biz/ , tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
S.S.I.F ROMCAPITAL S.A CONVOACA
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
pentru ziua de 23.11.2018, ora 12.00, la
sediul societatii din B-dul Mihai Viteazu
nr.30B, Timisoara, pentru toti actionarii
inscrisi in Registrul actionarilor pana la
data de 06.11.2018, considerata data de
referinta. In cazul in care la prima
convocare nu vor f i indepl ini te
prevederile legale referitoare la intrunirea
cvorumului, o noua Adunare Generala
Extraordinara a Actionarilor se convoaca
in 26.11.2018, in acelasi loc si la aceeasi
ora avand urmatoarea: ORDINE DE ZI
Punctul 1.Aprobarea schimbarii, ca
urmare a retragerii autorizatiei ASF de
societate de servici i de investit i i
financiare, a activitatii principale a
societatii si a activitatilor secundare
precum si a siglei societatii. Noul cod
CAEN pentru activitatea principala este:
8299 Alte activitati de servicii suport
pentru intreprinderi Punctul 2.Aprobarea
modificarii actului constitutiv ca urmare a
aprobarilor de la punctul 1, astfel: “Art.3
Forma juridica a societatii Societatea
este persoana juridica romana, emitenta
de actiuni nominative.Ea este constituita
in conformitate cu Legea 31/1990
republ icata, cu modif icar i le si
completarile ulterioare, avand forma
juridica de societate pe actiuni.
Societatea isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legislatia romana in
vigoare, si cu prevederile prezentului act
constitutiv actualizat. Societatea pe
actiuni, poate infiinta, in tara sau
strainatate, in conformitate cu legislatia in
vigoare, filiale, sucursale, agentii,
reprezentante, puncte de lucru. Art.6
Emblema societatii S.C ROMCAPITAL
S.A este urmatoarea: Societatea este
titulara marcii inregistrate la OSIM sub nr.
R38019/ 25.02.1998, reinnoita la data de
25.02.2008. Emblema este alcatuita din:
1.5.1. Globuri terestre; 27.5.5 Litere
continand o inscriptie: 29.1.13 Trei culori
predominante Art.7 Obiectul de activitate
al societatii DOMENIUL PRINCIPAL:
8299 Alte activitati de servicii suport
pentru intreprinderi Punctul 3 Aprobarea
inchiderii punctelor de lucru Romcapital
Satu-Mare si Romcapital Sibiu. Punctul
4.Modificarea actului constitutiv al
societatii ca urmare a celor aprobate la
punctul 4 astfel: “Art.4 Sediul societatii
Sediul social al societatii este in
Romania, localitatea Timisoara, B-dul
Mihai Viteazu nr.30B, jud. Timis.“ Punctul
5.Aprobarea schimbarii conducerii
executive a societatii din Consiliu de
Administratie in Administrator Unic, drept
urmare, revocarea membrilor consiliului
de administratie, numirea d-lui Botta
Mircea administrator unic si modificarea
actului constitutiv astfel: CAPITOLUL VI
ADMINISTRATORUL UNIC Art.17
Numire.Atributii Administrarea societatii
se va realiza de catre un Administrator
unic ales de Adunarea Generala
Ordinara, pentru un mandat de 4 ani, cu
posibi l i tatea de a fi reales.
Administratorul unic poate fi oricand
revocat de catre Adunarea generala
ordinara a actionarilor si nu poate ataca
hotararea acesteia privind revocarea lui
din functie. Alegerea Administratorului
unic se face exclusiv de catre Adunarea
Generala a Actionarilor, care fixeaza si
remuneratia acestuia. Administratorul
unic pierde aceasta calitate prin:
a.demisie notificata in scris si aprobata
de adunarea generala; b. l ipsa
nemotivata timp de trei luni succesiv, fara
a fi reprezentat de un director executiv;
c. la expirarea mandatului ;
Administratorul unic al societatii este
d-nul Botta Alin Mircea. Mandatul
acestuia este pana la data de
19.11.2022. Administratorul unic
angajeaza societatea in relatiile cu
autori tat i le si cu tert i i potr ivi t
imputerniciri lor date de AGA sau

rezultate din lege. Semnatura
Administratorului unic va fi depusa la
Oficiul Registrului Comertului .
Administratorul unic delibereaza si
hotaraste asupra problemelor de baza
ale activitatii societatii ROMCAPITAL
S.A, mai putin cele rezervate Adunarii
Generale a actionarilor. Administratorul
unic este raspunzator de realizarea
varsamintelor efectuate de actionari, de
plata dividendelor, de existenta si corecta
evidenta a registrelor cerute de lege, de
indeplinirea corecta a hotararilor Adunarii
Generale a Actionarilor, ale prevederilor
actelor constitutive si de respectarea
indatoririlor legale. Administratorii
raspund fata de societate pentru actele
savarsite sau pentru omisiuni in
activitatea lor, care au adus pagube
societatii.Actiunea in raspundere contra
administratorilor si directorilor executivi
apart ine Adunari i Generale a
Actionarilor. Administratorii societatii
sunt obligati sa informeze Consiliul de
Administratie si Adunarea Generala a
actionarilor cu privire la statutul sau la
intentia lor de a deveni administratori la
alte societati, sub sanctiunea de a fi
demise. Administratorul unic are in
principal urmatoarele atributii: -sa
stabilesca directii le principale de
activitate si de dezvoltare a societatii; -sa
stabileasca sistemul contabil si de control
financiar si sa aprobe planificarea
financiara; -sa numeasca si sa revoce
directorii si sa le stabileasca remuneratia;
-sa supravegheze activitatea directorilor;
-sa respecte si sa puna in aplicare toate
hotarari le adunari i generale; -sa
stabileasca organigrama, statutul de
functiuni si nivelurile de salarizare si
premiere ale personalului societatii; -sa
stabi leasca pol i t ica f inanciara,
comerciala, de preturi, onorarii si tarife si
alte strategii ale societatii; -sa autorizeze
incheierea oricarui contract si in general
orice angajament al societatii care nu
depaseste un anumit plafon valoric
stabilit de Adunarea Generala; -sa
exercite orice alte atributii, sa efectueze
orice alte acte si sa savarseasca orice
fapte in legatura cu administrarea
afacerilor societatii; -sa angajeze si sa
concedieze personalul societatii, direct
sau prin mandate acordat directorului
general, sa stabileasca drepturile si
obligatiile acestuia; -sa elaboreze
regulamentul de organizare a societatii,
pe care il supune aprobarii Adunarii
Generale, sa elaboreze si sa aprobe
regulamentul de ordine interioara; -sa
incheie contracte si sa reprezinte
societatea fata de terti, putand face toate
operatiunile necesare pentru indeplinirea
obiectului de activitate al societatii; -sa
supuna anual aprobari i Adunari i
Generale a Actionarilor, raportul cu
privire la activitatea societatii, situatia
financiara anuala pentru anul precedent,
precum si programul de activitate si
bugetul de venituri si cheltuieli pentru
anul urmator; -sa decida si sa rezolve
orice alte probleme stabilite de Adunarea
Generala a Actionarilor; Administratorul
unic va supune anual aprobariiAdunarii
Generale, raportul privind activitatea
societatii, situatia financiara anuala,
precum si programul de activitate si
bugetul de venituri si cheltuieli pentru
anul urmator.. Administratorul unic a fost
imputernicit de Adunarea Generala a
Actionarilor cu atributiuni legale de a
decide infiintarea de puncte de lucru,
sucursale, agentii, in Timisoara si in orice
alta localitate din tara. In acest sens, el va
decide infiintarea punctelor de lucru,
sucursalelor, agentiilor, modul de
organizare, functionare, conducere si
control al punctelor de lucru, sucursalelor
si agentiilor, conform prevederilor legale
in materie. Totodata, el va avea atributiile
si raspunderea legala, inclusiv fata de
Adunarea Generala a Actionarilor.
Punctul 6 Aprobarea mandatãrii d-lui
Botta Alin Mircea pentru ducerea la
îndeplinire a hotãrâri lor Adunãri i
Generale. Mandatarul mai sus menþionat
va putea sã delege o altã persoanã
pentru indeplinrea formalitãþilor legale.*

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI
TERMINAL TIMISOARA, organizeazã în
data de 06.11.2018, ora 12:00, la sediul
sãu, procedura de licitaþie deschisã,
urmatã de strigarea liberã a preþului, prin
care S.N.T.F.M. „CFR MARFÃ” SA, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi

(continuare în pagina 11)
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