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Generalã Ordinarã 1.Prelungirea
mandatului administratorului unic, 2.
Validarea deciziilor, actelor încheiate
ºi acþ iuni lor întreprinse de
administratorul unic în perioada
20.06.2015 – 01.08.2017. 3.
Acordarea împuternicirilor necesare
pentru efectuarea formalitãþilor
subsecvente Hotãrârii Adunãrii
Generale Ordinare. Acþionari i
deþinãtori de acþiuni nominative au
dreptul sã participe la adunarea
generalã prin simpla prezentare a
identitãþii, dupã verificarea calitãþii de
acþionar ºi a numãrului de acþiuni
deþ inute, conform Registrului
Acþ ionari lor þ inut în formã
electronicã, valabil la data adunãrii.
Acþionarii deþinãtori de acþiuni la
purtãtor au drept sã participe la
adunarea generalã numai dacã îºi
vor depune acþiunile la sediul
societãþii, în condiþiile art. 123 alin. 1
din Legea 31/1990, cu cel puþin 5 zile
înainte de data stabilitã pentru
adunarea generalã, respectiv pânã
la data de 01.08.2017, ora 16:00,
acest fapt consemnându-se într-un
proces verbal de predare primire.
Pentru acþionarii care doresc sã fie
reprezentaþi în adunarea generalã,
societatea solicitã prezentarea de
procuri speciale de reprezentare
întocmite potrivit legii ºi actului
constitutiv al societãþii. Documentele
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, pot fi consultate la
sediul societãþii, între orele 12:00 –
14:00, conform prevederilor legale.
Accesul în salã ºi prezenþa la
adunarea generalã se va face astfel:
pentru acþionari pe baza actului de
identitate, pentru reprezentanþi,
numai cu prezentarea procurii de
reprezentare în original ºi a actului
de identitate, iar pentru moºtenitorii
acþionarilor decedaþi, pe baza actelor
legale doveditoare ale succesiunii.
Dacã adunarea generalã convocatã
pentru data de 07.08.2017 nu se va
putea þine din motive de cvorum,
aceasta se vaþine în data de
08.08.2017 în acelaºi loc, la aceeaºi
orãºi cu aceeaºi ordine de zi.
Administrator unic, Societatea MID
CONSULTING S.R.L. prin
reprezentant permanent Drulã
Mihai.*
CONVOCARE pentru întrunirea
Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionari lor societãþ i i M.C.C.
HOLDING INVEST S.A. În temeiul
dispoziþiilor art. 113, art. 117, art. 118
si art. 119 din Legea 31/1990 ºi a
dispoziþ i i lor art. 6 din Actul
Constitutiv al societãþii, având în

vedere solicitarea acþionarului
societãþ i i , dl . DEMETRIADE
NICOLAE, deþinãtor al unui numãr
de 6.628 acþiuni, ce reprezinta o
participare de 10,0114% din
capitalul social al societatii, dl.
DOBRIN LIVIU, in calitate de
Administrator unic al Societãþii
M.C.C. HOLDING INVEST S.A., cu
sediul în Bucureºti, sectorul 2, B-dul
Chiºinãu nr. 1, înregistratã la Oficiul
Registrului Comertului de pe
langaTribunalul Bucuresti sub nr.
J40/20985/1994, având C.U.I.
RO6436247, convoacã pe toþi
acþionarii societãþii deþinãtori de
acþiuni la purtãtor ºi/ sau acþiuni
nominative înregistraþi în Registrul
Acþionarilor valabil la data de
referinþã 17.07.2017 sã participe la
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor ce vor avea loc la data de
24.07.2017, orele 16.00, la sediul
societãþii, cu urmãtoarea ordine de
zi: 1. Modificarea unor prevederi ale
Actului constitutiv al Societãþii dupã
cum urmeazã: Se propune
modificarea Art. 9 pct. 9.2., acesta
urmand a avea urmatorul continut:
„Plata beneficiului/dividendului
cuvenit actionarilor se face de catre
societate pentru totiactionarii in cel
mult doua luni de la aprobarea de
catre Adunarea Generala a bilantului
pe anul precedent si repartizarea
profi tului din dividende”. 2.
Discutarea si aprobarea cererii
acþ ionarului societãþ i i , dl .
DEMETRIADE NICOLAE, pentru
formularea de catre Societatea MCC
Holding Invest S.A. a unei cereri de
interventieintr-o cauza aflata pe rolul
instantelor de judecata. 3.
Împuternicirea uneia sau a mai
multor persoane sã ducã la
îndeplinire ºi sã semneze hotãrârile
Adunãrii Generale a Acþionarilor,
Actul constitutiv actualizat al
societãþii precum ºi toate celelalte
acte necesare ce se impun în
vederea înregistrãrii prevederilor
hotãrârilor la Oficiul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul
Bucureºti ºi publicarea acestora în
Monitorul Oficial al României.
Acþionarii deþinãtori de acþiuni
nominative au dreptul sã participe la
adunarea generala prin simpla
prezentare a identitãþ i i , dupã
verificarea calitãþii de acþionar ºi a
numãrului de acþiuni deþinute,
conform Registrului Acþionarilor þinut
în formã electronicã, valabil la data
de referinta. Acþionarii deþinãtori de
acþiuni la purtãtor au drept sã
participe la adunarea generala
numai dacã îºi vor depune acþiunile
la sediul societãþii, în condiþiile
art.123 alin.1 din Legea 31/1990,
respectiv cu cel puþin 5 zile înainte de

data stabilitã pentru adunarea
generalã, acest fapt
consemnându-se într-un proces
verbal de predare primire, intervalul
orar în care se pot depune fiind 08.00
-12.00. Pentru acþionarii care doresc
sã fie reprezentaþi în adunarea
generala, Administratorul unic
solicitã prezentarea de procuri
speciale de reprezentare întocmite
potrivit legii ºi actului constitutiv al
societãþii. Procurile vor fi depuse in
original cu 48 de ore inainte de
adunare, sub sanctiunea pierderii
exercitiului dreptului de vot in si
pentru aceasta adunare. Accesul în
salã ºi prezenþa la adunarea
generala se va face astfel: pentru
acþionarii societatii pe baza actului
de identitate, pentru reprezentanþi,
numai cu prezentarea procurii de
reprezentare în original ºi a actului
de identitate, iar pentru moºtenitorii
acþionarilor decedaþi, pe baza actelor
legale doveditoare ale succesiunii.
Documentele referi toare la
problemele incluse pe ordinea de zi,
pot fi consultate la sediul societãþii, în
zi lele lucrãtoare, între orele
09.00-16.00 conform prevederilor
legale. Dacã adunãrile generale
convocate pentru data de
24.07.2017 nu se vor putea þine din
motive de cvorum, acestea se vor
þine în data de 25.07.2017, în acelaºi
loc, la aceeaºi orã ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Administrator unic,
DOBRIN LIVIU.*

CONVOCATOR. Administratorul SC
SERVICII IMOBILIARE DOMINOR
SRL, cu Sediul social in Bucuresti, str.
Raditei, nr.16, camera 6, sector 5
inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/1869/10.02.2016, avand
codul fiscal RO22380490. , in baza
art.117 din Legea nr.31/1990,
republicata si modificata si art 6.3 din
Actul constitutive, convoaca
Adunarea Generala a Asociatilor
pentru data 13 iulie 2017 de la sediul
administrativ din Bucuresti,
str.Raditei, nr.16,camera 6, sector 5 ,
incepand cu ora 9,00. Adunarea
Generala Extraordinara a asociatilor,
Ce va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea de principiu a fuziunii
S.C Servicii Imobiliare Dominor cu
SC UNITED CAPITAL SA, cu data de
bilant de fuziune 31.12.2016.
Fuziunea se va face prin absorbtia
S.C Servicii Imobiliare Dominor de
catre societatea UNITED CAPITAL
SA 2. Aprobarea mandatari i
Administratorului SC UNITED
CAPITAL SA in vederea intocmirii si
verificarii proiectului de fuziune,
conform legislatiei in vigoare, precum
si a tuturor demersurilor necesare
procesului de fuziune. 3. Aprobarea
renuntarii la expertizarea proiectului
de fuziune intocmit de administratorul
societatii absorbante, 4. Aprobarea
mandatarii administratorului societatii
sa intreprinda toate operatiunile
necesare fuziunii si sa indeplineasca
toate formalitatile necesare la Oficiul
Registrului Comertului in vederea
inregistrarii si publicarii prezentei
hotarari, sa intocmeasca si sa
semneze in numele nostru actele
necesare in vederea fuzionarii. In
situatia neindeplinirii conditiilor
statutare privind tinerea Adunarii
Generale Extraordinare a asociatilor
in ziua aratata, aceasta se
reconvoaca pentru data de 14 iulie
2017 la aceeasi ora, in acelasi loc si
cu aceeasi ordine de zi. Asociatii pot
participa si vota la adunarile generale
direct sau pot fi reprezentati si prin
alte persoane decat asociatii, cu
exceptia administratorilor, pe baza de
imputernicire. Accesul asociatilor la
adunarile generale se face prin
simpla proba a identitati i
acestora,sau prin reprezentant, cu o
procura speciala sau generala, data
persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei
exemplare originale, (unul pentru
societate, unul pentru mandant si
unul pentru mandatar) si se obtine de
la sediul societatii, incepand cu 3 iulie
2017 Dupa semnare, exemplarul
pentru emitent, se va depune
personal la sediul societatii, insotit de
o copie a actului de identitate sau a
certificatului de inregistrare al
actionarului reprezentat, pana la data
12 iulie 2017, ora 9’00. Documentele,
materialele privind problemele de pe
ordinea de zi, proiectul de hotarare si
formularul de vot prin corespondenta,
se pot consulta sau se pot procura de
catre actionari contra unei sume ce
nu va depasi costurile administrative
implicate de furnizarea lor, de la
sediul societatii incepand cu data 3
iulie 2017. Informatii suplimentare,
inclusiv informatii cu privire la
drepturile actionarilor, se pot obtine la
sediul societatii, zilnic intre orele 9,00
-13,00. Administrator, Chiriac
Ionescu Alma.*

LICITATII BRM
BURSA ROMANA DE MARFURI,
organizeaza in data de 16.06.2017,
ora 10:00, la sediul sau, procedura
de licitatie deschisa, urmata de
strigarea libera a pretului, prin care
REGIA AUTONOMÃ DE
TRANSPORT BUCUREªTI, in
conformitate cu prevederile Legii
nr.357/2005 privind bursele de
marfuri si ale Regulamentului BRM,
oferã în vederea vânzãrii deseuri
acumulatori cu plumb. Documentele
de inscriere si participare la
procedura se depun la sediul BRM,
pana in data de 16.06.2017, ora
9:00. Documentaþ ia aferentã
procedurii se poate ridica de la sediul
BRM contra sumei de 100 lei, plus
TVA. Tariful de acces la procedura
este de 200 lei, plus TVA. Informaþii
privind desfãºurarea procedurii la
telefon: 021/317.47.45.*

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI –
Terminal Craiova, organizeazã în
data de 05.07.2017, la ora 11:00, la
sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmatã de strigarea liberã

a preþului, prin care SNTFC CFR
Cãlãtori SA – STFC Craiova, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri
ºi ale Regulamentului BRM, oferã
spre vânzare microcentralã
automatã Vaillant VK 72/7-2E – 144
kw. Garanþia de participare la
procedurã este în valoare totalã de
1.500 lei. Documentaþia aferentã
procedurii se poate ridica de la sediul
BRM – Terminal Craiova contra
sumei de 200 lei, plus TVA. Informaþii
privind desfãºurarea procedurii la
telefon: 0742.94.55.70.*

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI –
Terminalul Craiova, organizeazã în
data de 05.07.2017, ora 11:00, la
sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, prin care SNTFM „CFR
Marfã” S.A. – Sucursala Banat -
Oltenia, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 357/2005
privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, doreºte sã
achiziþioneze servicii de „transport al
personalului Sucursalei Banat
Oltenia cu mijloace auto pe traseul
Depoul Craiova – Filiaºi – Þânþãreni
-Turceni – Drãgoteºti – Turceni
–Floreºti - Þânþãreni – Filiaºi -
Craiova”. Documentele de înscriere
ºi participare la procedurã se depun
la sediul Terminalului BRM Craiova,
pânã în data de 05.07.2017, ora
10:00. Garanþia de participare la
procedurã este în valoare totalã de
2.000 lei. Documentaþia aferentã
procedurii se poate ridica de la sediul
Terminalului BRM Craiova contra
sumei de 200 lei, plus TVA. Tariful de
acces la procedurã este de 100 lei,
plus TVA. Informaþi i privind
desfãºurarea procedurii la telefon:
0742.94.55.70.*

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã
în data de 30.06.2017, ora 12:00, la
sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmatã de strigarea liberã
a preþului, prin care S.N.T.F.M. –
C.I.R.V. CONSTANÞA, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri
ºi ale Regulamentului BRM, doreºte
sã achiziþioneze Robineþi frontali cu
dublã blocare 1^1/4”. Documentele
de înscriere ºi participare la
procedurã se depun la sediul BRM -
Terminalul Constanþa, pânã în data
de 30.06.2017, ora 11:45. Garanþia
de participare la procedurã: 3.168 lei;
garanþia bursierã: 630 lei.
Documentaþia aferentã procedurii se
poate ridica de la sediul BRM -
Terminalul Constanþa contra sumei
de 200 lei, plus TVA. Tariful de acces
la procedurã este de 300 lei, plus
TVA Informaþii privind desfãºurarea
procedurii la telefon: 0241 51.11.08.*

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data de 05.07.2017,
ora 10:00 la sediul sãu, procedura de
l ici taþ ie deschisã, prin care
S.N.T.F.C. „CFR CÃLÃTORI” SA-
S.R.T.F.C. Bucuresti, în temeiul
prevederilor Legii nr.357/2005
privind bursele de mãrfuri ºi
Regulamentului BRM privind
vânzarea mãrfurilor prin licitaþie,
oferã în vederea vânzãrii ”deseuri
feroase-span feros”, conform
prevederilor din Caietul de sarcini.
Documentele de înscriere ºi
participare la procedurã, prevãzute
în documentaþia licitaþiei, se depun la
sediul BRM, pânã în data de
05.07.2017, ora 9:00. Documentaþia
aferentã procedurii se poate ridica
de la sediul BRM contra sumei de
200 lei, la care se adaugã TVA.
Informaþii privind desfãºurarea
procedurii la telefon: 021/317.47.45;
fax: 021/317.28.78.*

LICITATII
S.C. ICERP S.A. vinde prin licitatie
publica competitiva, cu strigare, in
bloc, proprietatea imobiliara situata
in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 291A,
Judetul Prahova, compusa din:
Teren in suprafata totala de 23143

mp si constructiile aferente cu o
suprafata totala construita la sol de
cca 6795 mp si suprafata
desfasurata de cca. 7125 mp.
Accesul se poate efectua atat din
bulevardul Republicii nr.291A (pe
langa Cablul Romanesc), cat si din
strada Poligonului (vis-a-vis de
intrarea XENIA). Pretul de pornire al
licitatiei este de 4.686.500 lei (in
ceea ce priveste TVA - taxa pe
valoare adaugata, se vor aplica
dispozitiile codului fiscal in vigoare la
data tinerii licitatiei). Licitatia se va
organiza la sediul societatii din
Ploiesti, bulevardul Republicii 291A,
in data de 09.06.2017 ora 13:00, iar
in cazul in care bunurile nu vor fi
valori f icate, aceasta este
reprogramata pentru data de
16.06.2017, in aceleasi conditii.
Cererea de participare la licitatie se
depune in original la sediul societatii,
insotita de toate documentele
prevazute in caietul de sarcini si
regulamentul de vanzare, pana la
data de 07.06.2017, ora 13.00
(respectiv 14.06.2017, ora 13.00).
Pretul caietului de sarcini si a
regulamentului de vanzare in
cuantum de 100 lei plus TVA poate fi
achitat prin virament bancar in contul
nr. RO51 RZBR 0000 0600 0243
6697, deschis la RAIFFEISEN
BANK SA Ploiesti, beneficiar S.C.
ICERP S.A. sau prin numerar la
sediul vanzatorului. Garantia de
participare la licitatie se va achita
numai in contul nr. RO51 RZBR
0000 0600 0243 6697, deschis la
RAIFFEISEN BANK SA Ploiesti,
beneficiar S.C. ICERP S.A.
Contravaloarea caietului de sarcini si
a regulamentului de vanzare nu se
returneaza. Mai multe relatii precum
si achizitionarea caietului de sarcini
si a regulamentului de vanzare se
pot obtine de la sediul societatii, la
adresa mai sus mentionata, la
numarul de telefon 0244598551,
email: office@icerp.ro sau pe site-ul
www.icerp.ro.*
DANY EMA SRL –în faliment
(dos.nr.420/40/2009), J07/225/2005,
CUI: 17414082, prin lichidatorul
judiciar CAB INSOLV IPURL cu
sediul ales în localitatea Botoºani,
Calea Naþionalã, nr.70, bloc.G3, ap.4,
organizeazã licitaþie publicã deschisã
cu strigare în ziua de 27.06.2017, ora
14:00, pentru vânzarea depozitului
materiale de construcþii, în suprafaþã
construitã la sol de 234,30 mp, fãrã
terenul aferent construcþiei, situat in
comuna Hlipiceni, judeþul Botoºani, la
preþul de pornire de 37.908 lei,
exclusiv TVA. Licitaþia va avea loc la
sediul SC ALCOR SA din municipiul
Botoºani, str. Corniºa, nr.10. În cazul
neadjudecãrii activului la licitaþia din
27.06.2017 se va relua ºedinþa de
licitaþie sãptãmânal, pe data de
04.07.2017; 11.07.2017; 18.07.2017;
25.07.2017;01.08.2017 la aceeaºi orã,
în acelaºi loc ºi cu aceleaºi condiþii de
participare. În vederea participãrii la
l icitaþie, ofertanþi i persoane
juridice/fizice au obligaþia sã depunã
cu cel puþin 24 ore înainte de ora
fixatã pentru începerea licitaþiei,
urmãtoarele documente: cerere de
înscriere la licitaþie, dovada achitãrii
garanþiei de participare reprezentând
10% din preþul de pornire, în contul
nr.RO69BRDE070SV23377670700
deschis pe numele societãþii DANY
EMA SRL la BRD –GSG Sucursala
Botoºani, copii dupã actele
constitutive, certif icatul de
înmatriculare la Registrul Comerþului
ºi împuternicire pentru reprezentantul
persoanei juridice/fizice participante
la licitaþie. Documentele de
participare la licitaþie pot fi expediate
prin poºtã, prin fax la nr.0232214755
sau prin e-mail la adresa:
madciubara@ yahoo.com. Activul se
vinde liber de orice sarcini. Relaþii
suplimentare la tel. 0741271800.*
CONTINVEST INSOLVENTA
SPRL organizeaza LICITATIE
PUBLICA CU STRIGARE in

ANUNTURI DIVERSE

(continuare în pagina 12)

A.G.A.

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

(urmare din pagina 10)


