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OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari 
si ajutori de ospatari cu experienta. 
O f e r i m  c a z A R E ,  d e t a l i i  l a 
0735.333.103, office@hoteloxford.ro.

l Angajam montator pardoseala 
epoxidica si poliuretanica si tencuitor 
pentru tencuiala mecanizata cu sau 
fara experienta pentru munca in tara 
si in strainatate. Conditii avantajoase. 
Detalii la tel: 0741.978.624

l SC Tunari Salubrizare SRL Ilfov 
organizează în data de 26.04.2018 
concurs pentru postul de muncitor 
necalificat. Detalii la 0786305431.

l Societate în construcţii Măgurele 
Ilfov, angajează şoferi şi mecanici 
utilaje cu salarii peste media pieţei, 
bonificaţii cazare şi decontare trans-
port. 0731026358; 0731026385.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Inginere Elec-
trică INCDIE ICPE-CA, cu sediul în 
Spaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de Șef Birou Moni-
torizare Programe Planificare. 
Înscrierile se fac în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului în ziar, la sediul instituției, la 
Secretariat. Relații la telefon 
021.346.82.97.

l Comuna Ciolăneşti, cu sediul în 
localitatea Ciolăneşti, strada Calea 
Roşiori de Vede, numărul 225, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: 1).Inspector: grad 
profesional debutant, 1 post; 2).Șofer: 
grad profesional II, 1 post; conform 
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.05.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
17.05.2018, ora 13.00; -Proba prac-
tică- doar pentru funcţia de şofer- în 
data de 17.05.2018, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 1).Superioare; 2).
Medii; -vechime: 1).Nu este necesară 
vechime; 2).2 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Comunei Ciolăneşti. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Comunei Ciolăneşti, persoană de 
contact: Lăceanu Ionel -primar, 
t e l e fon :  0766 .530 .273 ,  fax : 
0247.336.450, e-mail: primaria_ciola-
nesti@yahoo.com  

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruş, cu sediul în localitatea 
Măieruş, strada Nicolae Bălcescu, nr. 
2, judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale temporar vacante de: 
-muncitor necalificat în silvicultură, 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G  n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 10.05.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.05.2018, ora 

12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minime; 
-vechime: nu este obligatoriu. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş. Relaţii 
suplimentare la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş, persoană 
de contact: Petreanu Silvia, telefon: 
0268.286.906, e-mail: contact@rplp-
maierus.ro

l Primăria comunei Berceni, judeţul 
Prahova, cu sediul în comuna 
Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu 
Ion, nr.140 A, jud. Prahova, în confor-
mitate cu prevederile art.39 (2) din 
HGR 611/04.06.2008 pentru apro-
barea Normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 1 (un) post 
de funcţie publică vacantă din 
aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Berceni, judeţul Prahova 
după cum urmează: 1.Un post de 
Inspector, clasa I, grad profesional 
Debutant in cadrul Compartimen-
tului Urbanism, amenajarea terito-
riului, sistematizare şi peisagistică. 
Concursul va avea loc pe data de 29 
mai 2018, ora 10.00, iar interviul va 
avea loc in maxim 5 zile lucrătoare. 
Pentru funcția publică vacantă de 
execuție de Inspector, clasa I, grad 
profesional Debutant în cadrul 
Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistematizare 
şi peisagistică, se vor avea în vedere 
următoarele: Condiții generale de 
participare: Candidații trebuie să 
indeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 - privind Statutul funcționa-
rilor publici (R2), cu modificările şi 
completările ulterioare; Condiții 
specifice: - sa aibă studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de 
licență sau echivalentă în domeniul 
urbanism, arhitectura, construcții şi 
instalații pentru construcții, inginerie 
civilă şi geodezică, geologie, geografie, 
studii juridice sau studii administra-
tive. Dosarul de înscriere va cuprinde 
documentele, conform prevederilor 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcțio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informaţii 
suplimentare la secretariatul comisiei 
de concurs din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, persoana de 
contact: Oancea Mihaela Simona – 
Tel. 0244.470.216, 0244.470.588 (int. 
200).

l Primăria comunei Dobroeşti orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: -1 post Referent 
clasa III grad profesional Principal– 
Compartiment Resurse Umane; -1 
post Inspector clasa I, grad profesi-
onal Asistent– Serviciul Asistență 
socială şi Autoritate tutelară; 
Concursul va avea loc pe data de 
10.05.2018 ora 11.00– proba scrisă, la 
sediul Primăriei comunei Dobroeşti 
din str. Cuza Vodă nr.23, Comuna 
Dobroeşti, județul Ilfov, iar interviul 

va avea loc în maxim cinci zile lucră-
toare de la data afişării rezultatelor la 
proba scrisă. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
Statutul Funcţionarilor Publici  r2 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
la care se adaugă: Condiţii specifice 
pentru ocuparea Funcţiei publice de 
execuţie vacante Referent clasa III 
grad profesional Principal– Compar-
timent Resurse Umane: -studii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; -certificat absolvire 
curs de inspector resurse umane; 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
Inspector, clasa I, grad profesional 
Asistent– Serviciul Asistență socială şi 
Autoritate tutelară: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă 
respectiv, studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul asistentei 
sociale; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei 
comunei Dobroeşti din str. Cuza Vodă 
nr. 23, Comuna Dobroeşti, județul 
Ilfov în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III–a, respectiv de la data de 
11.04.2018 până la  data de 
30.04.2018, iar documentele de parti-
cipare sunt cele prevăzute de art. 49 
alin. (1) din HG nr. 611/2008. 
Persoana de contact este doamna 
Marin Doinița- Elena– Referent clasa 
III, grad profesional Superior, 
Pr imăria  Dobroeşt i ,  te lefon  
021.255.33.20.

PRESTĂRI SERVICII

Curs administrator imobile, auto-
rizat ANC, 375 Lei, 11 mai-08 
iunie, vineri 16.00-20.00, sâmbătă 
08.00-14.00, duminica 08.00-
12.00. Info la: dana.hutan@habi-
taturban.ro, 0726.949.000.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă mare, central în Oradea. 
Relaţii la telefon 0721.773033

CITAȚII  
l Pârâtul Bacrău Liviu domiciliat în 
sat Dragalina, com. Cristineşti, este 
citat la Judecătoria Dorohoi la data 
de 16.05.2018 pentru ,,partaj”.

l In data de 17.05.2018,  
este citata la Judecatoria 
I a s i ,  i n  d o s a r  n r. 
8967/245/2017, C02M, 
ora 8.30, divort cu minori, 
numita Alexa Corina 
Mihaela in proces cu 
Alexa Gabriel Catalin.

l In data de 20.06.2018, 
este citata la Judecatoria 
I a s i ,  i n  d o s a r  n r. 
3306/245/2018, C12M, 
ora 8.30, divort fara 
minori, numita Miron 
Magda in proces cu 
Miron Constantin.

l In data de 20.06.2018, este citat la 
Judecatoria Iasi, in dosar nr. 
3305/245/2018, C12M, ora 8.30, divort 
fara minori, numitul Popovici Costel 
in proces cu Popovici Elena.

l Este citată pârâta Tudor Mihaela, 
în data de 25.04.2018, la Judecătoria 
D r ă g ă ş a n i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
2370/223/2017, în contradictoriu cu 
reclamanta Tudor Florina-Vali. 

l Domnul Chirilescu Emilian domi-
ciliat în  mun. Iaşi, str. Tătăraşi, nr. 46, 
jud. Iaşi în calitate de pârât este citat 
pentru data de 22.05.2018, ora 09.00, 
la sediul Tribunalului Iasi, Secţia II 
Civila-Faliment din str. Elena 
Doamna, nr. 1A, jud. Iasi, Complet 
S4- fal, in dosarul nr. 6609/99/2017/a1 
ce are ca obiect atragerea răspunderii 
pentru intrarea în insolventa.

l Numiţii  Weis Csila, Weis Csabo, 
Weis Jolt, Weis Albert, Weis Albert 
Senior, Weis Olga, Weis Zoltan sunt 
chemaţi la Judecătoria Sighetu-Mar-
mației, în data de 25.04.2018, în cali-
tate  de  pârâț i  în  dosar  nr. 
3029/307/2017, având ca obiect masa 
succesorala si partaj.

l Pancescu Doru şi Pancescu 
Ancuța, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sfântu-Gheorghe, Județ 
Covasna, Str.Romulus Cioflec, bloc 8, 
sc.B, ap.13, sunt citați în data de 08 
mai 2018 la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe în dosar nr.4803/305/2017 
în proces cu Asociația de proprietari 
"Ciucului 59" .

l Societatea Nes Shipping and 
Trading Corporation Ltd., cu sediul 
în Marbolla, str. Aguilino de la 
Guardia, nr.19, Panama, este citată în 
fața Înaltei Curți de Casație şi Justiție 
pentru data de Miercuri, 13.06.2018, 
ora 09.00, Secția a II-a Civilă, 
completul 6, sala de sedinta P5, în 
calitate de intimată- pârâtă, în proces 
cu recurenta-reclamanta Generali 
Romania Asigurare Reasigurare SA 
şi intimata- pârâtă Merillville Inter-
national Corporation, în dosarul civ. 
nr.2934/2/2016, având ca obiect 
acțiune în constatare, aflat în faza 
procesuală a recursului formulat 
împotriva Deciziei Civile nr.303 
pronunțate de către Curtea de Apel 
Bucureşti la data de 08.02.2018.

l Judecătoria Sibiu.  Calea 
Dumbrăvii, Nr.30. Sala B. Dosar 
Nr.5138/306/2016. Citaţie emisă la 
30.03.2018. Balosan Bogdan este 
chemat în această instanţă, camera 
Sala B, în ziua de 10.05.2018, 

Completul C9 Civil, ora 9:00, în cali-
tate de Pârât, în proces cu DEKO 
INVEST SRL, în calitate de Recla-
mant, revendicare imobiliară. În caz 
de neprezentare a părţilor, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una din 
părţi.

DIVERSE  
l Mihai Groseanu, titular al Planului 
Urbanistic Zonal- "Întocmire PUZ în 
vederea măririi procentului de 
ocupare a tereului şi ajustării retra-
gerii față de limita posterioară cu 
scopul alinierii clădirii propuse la 
fațadele clădirilor vecine", situat în 
Județul Ilfov, Oraşul Bragadiru, nr. 
Cad. 122144, Tarla 23, Parcelă 102/1, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul 
menționat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
Regionale pentru Protecția Mediului 
Bucureşti din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între orele 
9:00-12:00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
ARPMB, în termen de 18 zile de la 
data publicării anunțului.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva debi-
toarei SC Paperstuff Expert SRL 
Sediul social în Oraş Breaza, str. Valea 
Onei ,  nr.3A,  Jud.  Prahova , 
J29/382/2013, CUI 31337570, în 
dosarul 1370/105/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului  
– 11.05.2018, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar de 
creanțe –21.05.2018, termenul de 
definitivare a tabelului creantelor 
–15.06.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
15.06.2018.

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
INOE 2000 face anunţul pe această 
cale că a depus la Administraţia Naţi-
onală Apele Române documentaţia 
tehnică pentru obţinerea Notificării 
de începere a execuţiei pentru un 
foraj de alimentare cu apă de 
h=150m ce face parte din investiţia 
Proiect pentru studii de atmosferă şi 
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radiere- MARS (Clădire şi Plafoane 
Tehnologice). Eventualele informaţii 
suplimentare le puteţi obţine de la dl. 
Dan Savastru. Tel. 0214575757.

l C.I.I. Tudor Catalin George noti-
fica intrarea in faliment forma simp-
lificata a debitoarei SC Meda Bay 
Product SRL, Ploiesti, Str. Gh. Gr. 
Cantacuzino Nr. 281, Bl. B1, Et. P Sc. 
A,  Ap.  2 ,  Judetul  Prahova, 
J29/1720/2015; CUI 35282664, prin 
Hotarare-completare dispozitiv nr. 
342/2018, dosar 8707/105/2017 al 
Tribunalului Prahova. Termene: 
depunere creante 06.06.2018; Tabel 
suplimentar 06.07.2018, Tabel defi-
nitiv consolidat 06.08.2018, data 
Adunarii creditorilor 11.07.2018, ora 
09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru: confirmarea lichidatorului 
judiciar si a onorariului lichidatorului 
stabilit de judecatorul sindic. Relatii 
la 0725093254.

l  J u d e c a t o r i a  I a s i ,  d o s a r 
13145/245/2015. Sentinta civila nr. 
1960/2018: Admite, astfel cum a fost 
precizată, cererea formulată de 
reclamanta Pruteanu Mihaela 
Gabriela în contradictoriu cu pârâtul 
Pruteanu Marius Ionuț. Desface 
căsătoria părților din culpa comună 
a părților. Dispune ca reclamanta să 
revină la numele purtat anterior 
căsătoriei, cel de Andriescu. Dispune 
ca exercitarea autorității părinteşti 
față de minor, să se realizeze în mod 
exclusiv, de mama reclamantă. 
Stabileşte locuința minorului 
împreuna cu mama. Obligă părintele 
nerezident, tatăl, la plata pensiei de 
întreținere în favoarea minorului 
stabilită în bani, lunar, în cuantum 
de ¼ din venitul net realizat lunar, 
pronunțării prezentei hotărâri şi 
până la majoratul fiului său. Ia act 
de faptul că nu se solicită cheltuieli 
de judecată. Cu apel în 30 de zile de 
la comunicare, calea de atac urmând 
a se depune la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată azi, 21.02.2018, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței. 
Document: Hotărâre 1960/2018, 
21.02.2018.

l  Judeca tor ia  Ia s i ,  dosar 
10419/245/2017. Sentinta civila nr. 
1347/2018. Admite cererea Desface 
prin divorţ căsătoria din culpa recla-
mantului. Dispune ca pârâta să 
revină la numele purtat anterior 
căsătoriei, Respinge, ca rămase fără 
obiect, capetele de cerere privind 
stabilirea modalităţii de exercitarea şi 
stabilirea locuinţei minorei. Ia act de 
faptul că nu s-a solicitat acordarea 
cheltuielilor de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel urmând 
să fie depusă la Judecătoria Iaşi. 
Document: Hotarâre  1347/2018, 
08.02.2018.

l Municipiul Falticeni, str. Repu-
blicii, nr. 13, organizează la sediul 
instituţiei, în data de 28.05.2018, ora 
10.00, selecţie publică de proiecte în 
baza Legii 350/2005. Conform H.C.L. 
21/13.02.2018 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2018, ramurile sportive pentru 
care urmează a se aloca finanţări 
nerambursabile sunt următoarele: 
ramura sportivă fotbal masculin 
suma de 140.000 lei; ramura sportivă 
tenis de masă suma de 15.000 lei; 
ramura sportivă tenis de câmp suma 
de 10.000 lei; ramura sportivă judo 
suma de 10.000 lei; ramura sportivă 
canotaj suma de 40.000 lei; ramura 
sportivă box suma de 25.000 lei; 
ramura sportivă nataţie suma de 
20.000 lei.  Ghidul de finanţare poate 
fi obtinut fi obtinut de la cam. 28 
primarie.

l Se aduce la cunoştință că pe rolul 
Judecătoriei Arad,  se află dosarul 
nr.1359/55/2018 cu termen de soluțio-
nare 10.05.2018, având ca obiect 
uzucapiune, formulată de recla-
mantul Kohler Mircea, pentru 
constatarea dobândirii de către 
aceasta, prin uzucapiune, a dreptului 
de proprietate asupra imobilului 
situat în loc. Siria,str. Avram Iancu , 
nr.588, jud. Arad, înscris în CF.305769 
Siria CF.vechi 9032/a  în suprafață de 
1260 mp. Persoanele interesate pot 
face opoziție la numărul de dosar 
arătat mai sus, în termen de o lună de 
la data publicării prezentei, în caz 
contrar judecătoria va păşi în jude-
cată.

l Oraşul Târgu Frumos, strada Cuza 
Vodă, nr. 67, Târgu Frumos, judeţul 
Iaşi, telefon: 0232.710.906, fax: 
0232.710.330, e-mail: secretariat@
primariatgfrumos.ro. Program anual 
al finanţărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local al Oraşului Târgu 
Frumos pe anul 2018, pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, în 
baza Legii nr.350 din 2 decembrie 
2005. Autoritatea finanţatoare, 
Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în 
Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, 
cod fiscal:  4541068, telefon: 
0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariat-
gfrumos.ro, în baza Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general, face cunoscut domeniul 
pentru care se acordă finanţare 
nerambursabilă pentru anul de 
execuţie financiară 2018. Domeniul 
de activitate finanţat şi suma apro-
bată sunt prezentate în Programul 
anual al finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al Oraşului 
Târgu Frumos pe anul 2018, prin 
Hotărârea Consi l iului  Local 
nr.26/29.03.2018, privind aprobarea 
Programului anual al finanţărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activităţi nonprofit de 
interes general aferente anului 2018. 
Programul anual al finanţărilor 
nerambursabile alocale de la bugetul 
local al oraşului Tg.Frumos pe anul 
2018 pentru domeniul: 1.Sportiv de 
utilitate publică- 100.000Lei. 
Total=100.000Lei. Atribuirea contrac-
telor de finanţare nerambursabilă se 
va face în limita fondurilor publice 
alocate anual în bugetul oraşului. 
Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a propune un proiect 
respectând condiţiile de eligibilitate, 
înregistrare, capacitate tehnică şi 
capacitate financiară stabilite de 
reglementările legale în vigoare şi în 
limita fondurilor publice aprobate.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul_lege nr. 115/1938, astfel cum 
s-a dispus prin incheierea de sedinta 
publica din data de 19.04.2018, 
privind cererea inregistrata sub dosar 
nr. 197/246/2018 al Judecatoriei Ineu, 
formulate de reclamantul iercusan 
Viorel, domiciliat in sat Maderat nr. 
507, oras Pancota, jud. Arad in 
contradictoriu cu parata Petica 
Ielina, domiciliata in Arad, B-dul 
Revolutiei nr. 26-38, sc. D, ap. 11, jud. 
Arad, prin care solicita sa se constate 
ca a dobandit dreptul de proprietate 
asupra cotei de 3-6 parte (1438mp) 
din imobilul inscirs in CF nr. 304692 
Pancota (provenit din conversia a CF 
2745 Maderat), cu nr top. 771, 
compus din casa cu nr. adm. 500 din 
Maderat si teren in suprafata de 2877 
mp, cota asupra careia figureaza ca si 
proprietara tabulara Iacob Elena, 
decedata la data de 26.02.1999, de 
sub B2, pe titlu de uzucapiune, prin 

jonctiunea posesiilor cu atecesoarei 
sale, folosind imobilul de peste 30 de 
ani, pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar. Prezenta somatie 
se afiseaza timp de o luna la sediul 
instantei si la sediul primariei in raza 
careia se afla imobilul si se publica 
intr-un ziar de larga raspandire, timp 
in care toti cei interesati au posibili-
tatea sa depuna de indata opozitie la 
Judecatoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cerererii peten-
tilor cu privire la constatarea drep-
tului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor FABIOL 
S.A.: Având în vedere prevederile 
Legii nr. 31/1990 republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii 
FABIOL S.A., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub 
nr J40/854/1994, C.U.I. RO 5221967 
(„Societatea”), Administratorul Unic 
al societăţii convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii („Adunarea”) pentru data 
de 24 mai 2018, ora 10, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Bd Timi-
şoara, nr. 50, sector 6, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei 
de 11 mai 2018 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Societate. În cazul în 
care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condiţiile de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor S.C. FABIOL S.A. se va 
desfăşura pe data de 25 mai 2018, la 
aceeaşi oră şi acelaşi loc. Ordinea de 
Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar 2017 
respectiv bilanţul contabil şi contul de 
profit şi pierderi, raportul cenzorilor 
şi  raportul Administratorului unic. 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
Administratorului unic şi a condu-
cerii executive. 3. Analiza şi apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de activi-
tate ale FABIOL S.A. pentru anul 
2018.  4. Împuternicirea Dlui Dinu 
Andrei Florian pentru a reprezenta 
societatea Fabiol S.A. în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor Fitoterapia SA din data de 
24.05.2018, ora 12.00, respectiv din 
data de 25.05.2018, ora 12.00, în care 
Fabiol S.A. deţine 54,23% din capi-
talul social şi de a vota ordinea de zi 
anunţată prin Convocator.  5. Împu-
ternicirea Dnei Niculescu Ioana, 
cetăţean român, identificată cu CI 
seria RR nr. 607756 eliberat de 
SPCEP sector 6 la data de 26.05.2009 
CNP 2580204400470, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea, 
nr. 22, bloc M2, ap. 56, sector 6, să 
îndeplinească toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii 
Adunării, să depună şi a ridice acte, 
să semneze în numele şi pe seama 
Societăţii toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Societatea în 
faţa oricăror autorităţi publice/ 
persoane juridice de drept privat, în 
special în relaţia cu Registrul Comer-
ţului. Începând cu data publicării 
convocatorului Adunării, toate mate-
rialele informative aferente Adunării 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Societăţii din Bucureşti, bd 
Timişoara nr. 50, sector 6, zilnic, de 
luni până vineri, între orele 10.00-
14.00. Acţionarii vor putea solicita 
copii ale acestor documente. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, 
prin curier, la adresa Societăţii situate 
în localitatea Bucureşti, bd. Timişoara 
nr. 50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55. Indiferent de 

modul de transmitere, solicitările vor 
fi semnate de acţionari sau de repre-
zentanţii acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea 
„conform cu originalul“ şi semnătura 
acţionarului/ reprezentantului aces-
tuia, care să ateste identitatea acţio-
narilor şi – acolo unde este cazul  
– caliatatea de reprezentant a semna-
tarilor. De asemenea, solicitările vor 
indica adresa poştală, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax unde 
respectivul acţionar doreşte să 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform preve-
derilor legale în vigoare, numai 
persoanele care sunt înregistrate ca 
acţionari la sfârşitul zilei de 11 mai 
2018 au dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi 
să participe la Adunare este permis 
prin simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, 
sau în cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice fără capa-
citate de exerciţiu, cu dovada calităţii 
de reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare şi prin împuter-
nicit, pe bază de procură, porivit 
reglementărilor aplicabile. Formula-
rele de procuri speciale vor fi comple-
tate şi semnate în trei exemplare: un 
exemplar va fi depus sau transmis 
prin poştă, sau curier la sediul Socie-
tăţii situate în Bucureşti, B-dul Timi-
şoara nr. 50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai 
târziu 22 mai 2018 ora 10.00, un 
exemplar va fi înmânat împuternici-
tului şi al treilea exemplar va rămâne 
la acţionarul reprezentat. În situaţia 
în care exemplarul destinat Societăţii 
este transmis prin fax, procura 
specială va trebui să aibă ataşată o 
semnătură electronică extinsă. Procu-
rile generale se depun/ transmit 
Societăţii în termenul şi modalitatea 
sus-menţionată, în copie, cuprinzând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura reprezentantului. Voturile 
transmise prin corespondenţă vor fi 

luate în considerare dacă sunt înregis-
trate la Societate cel târziu la data de 
22 mai 2018 ora 10.00. Voturile prin 
corespondenţă vor fi trimise prin 
scrisoare recomandată la sediul social 
al Societăţii (mai sus menţionat), 
într-o formă clară şi precisă, conţi-
nând menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu privire la 
fiecare problemă supusă aprobării. 
Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe 
ordinea de zi /dreptului de a a 
prezenta proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării, 
acţionarii îndreptăţiţi vor putea 
transmite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa Socie-
tăţii situate ăn Bucuresti, bd Timi-
şoara nr. 50, sector 6 în cel mult 15 
zile de la data publicării anunţului de 
convocare în Monitorul Oficial al 
României şi în presă. Solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de reprezen-
tanţii acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea 
conform cu originalul şi semnătura 
acţionarului/ reprezentantului aces-
tuia, care să ateste identitatea acţio-
narilor şi –acolo unde este cazul–  
calitatea de reprezentant legal sau, 
după caz, de împuternicit a semnata-
rilor. Informaţii suplimentare cu 
privire la convocarea şi desfăşurarea 
Adunării se pot obţine la sediul Socie-
tăţ i i  la  numărul  de  te lefon 
021.777.65.62.

l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor FITOTE-
RAPIA S.A.: Având în vedere: 
•prevederile Legii nr. 31/1990 republi-
cată şi a Actului constitutiv al Socie-
tăţii Fitoterapia SA, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucu-
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reşti sub nr J40/3935/1991, C.U.I. RO 
459497 („ Societatea „), •Decizia  
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii nr. 4 din data de 12.04.2018, 
Preşedintele Consiliului  de Adminis-
traţie al Societăţii  Fitoterapia S.A. 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 
24.05.2018, ora 12, la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Bd. Timişoara, nr.50, 
sector 6, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 11.05.2018 
considerată „data de referinţă” în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini condi-
ţiile de cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Fitoterapia 
S.A. se va desfăşura pe data de 
25.05.2018, la aceeaşi oră şi acelaşi 
loc. Ordinea de Zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea situaţiilor 
financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar 2017, respectiv bilanţul 
contabil şi contul de profit şi pierderi, 
raportul cenzorilor şi raportul Consi-
liului de administraţie. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a Consiliului 
de Administraţie şi a conducerii 
executive. 3. Analiza şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
programului de activitate ale  Fitote-
rapia S.A. pentru anul 2018. 4. Împu-
ternicirea Dlui Dinu Andrei Florian 
pentru a reprezenta societatea Fitote-
rapia S.A. în cadrul Adunării Gene-
rale a Asociaţilor Fitomel Company 
S.R.L. din data de 24.05.2018, ora 16, 
respectiv din data de 25.05.2018, ora 
16, în care Fitoterapia S.A. deţine 
74,2381968% din părţile sociale şi de 
a vota ordinea de zi anunţată prin 
Convocator. 5. Împuternicirea Dnei 
Niculescu Ioana, cetăţean român, 
identificată cu CI seria RR nr 607756 
eliberat de SPCEP sector 6 la data de 
26.05.2009 CNP 2580204400470, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Prelun-
girea Ghencea, nr. 22, bloc M2, ap. 56, 
sector 6, să îndeplinească toate proce-
durile şi formalităţile prevăzute de 
lege pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârii Adunării, să depună şi sa 
ridice acte, să semneze în numele şi 
pe seama Societăţii toate documen-
tele necesare, precum şi să reprezinte 
Societatea în faţa oricăror autorităţi 
publice/ persoane juridice de drept 
privat, în special în relaţia cu Regis-
trul Comerţului. Începând cu data 
publicării convocatorului Adunării, 
toate materialele informative aferente 
Adunării vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii din 

Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 
6, zilnic, de luni până vineri, între 
orele 10.00-14.00. Acţionarii vor 
putea solicita copii ale acestor docu-
mente. Solicitarea va putea fi adre-
sată, în scris, prin curier, la adresa 
Societăţii situate în localitatea Bucu-
reşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6, ori 
prin fax la numărul 021/444.01.55. 
Indiferent de modul de transmitere, 
solicitările vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi vor fi 
însoţite de documente purtând menţi-
unea „conform cu originalul“ şi 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identi-
tatea acţionarilor şi –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicită-
rile vor indica adresa poştală, adresa 
de e-mail, sau numărul de fax unde 
respectivul acţionar doreşte să 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform preve-
derilor legale în vigoare, numai 
persoanele care sunt înregistrate ca 
acţionari la sfârşitul zilei de 
11.05.2018 au dreptul de a participa 
şi de a vota în cadrul Adunării. Acţio-
narii înscrişi în registrul acţionarilor 
la data de referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi 
să participle la Adunare este permis 
prin simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, 
sau în cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice fără capa-
citate de exerciţiu, cu dovada calităţii 
de reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare şi prin împuter-
nicit, pe bază de procură, porivit 
reglementărilor aplicabile. Formula-
rele de procuri speciale vor fi comple-
tate şi semnate în trei exemplare: un 
exemplar va fi depus sau transmis 
prin poştă, sau curier la sediul Socie-
tăţii situate în Bucureşti, B-dul Timi-
şoara nr. 50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55, astfel încât să 
ajungă la destinaţie până cel mai 
târziu 22 mai 2018 ora 12.00, un 
exemplar va fi înmânat împuternici-
tului şi al treilea exemplar va rămâne 
la acţionarul reprezentat. În situaţia 
în care exemplarul destinat Societăţii 
este transmis prin fax, procura 
specială va trebui să aibă ataşată o 
semnătură electronică extinsă. Procu-
rile generale se depun/ transmit 
Societăţii în termenul şi modalitatea 
sus-menţionată, în copie, cuprinzând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura reprezentantului. Voturile 

transmise prin corespondenţă vor fi 
luate în considerare dacă sunt înregis-
trate la Societate cel târziu la data de 
22 mai 2018 ora 12.00. Voturile prin 
corespondenţă vor fi trimise prin 
scrisoare recomandată la sediul social 
al Societăţii (mai sus menţionat), 
într-o formă clară şi precisă, conţi-
nând menţiunea „pentru”, „împo-
triva“ ori „abţinere“ cu privire la 
fiecare problemă supusă aprobării. 
Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării. Pentru exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe 
ordinea de zi /dreptului de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii 
îndreptăţiţi vor putea transmite soli-
citarea în scris prin servicii de curi-
erat, la adresa Societăţii situate în 
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 
6 în cel mult 15 zile de la data publi-
cării anunţului de convocare în Moni-
torul Oficial al României şi în presă. 
Solicitările vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi vor fi 
însoţite de documente purtând menţi-
unea conform cu originalul şi semnă-
tura acţionarului/ reprezentantului 
acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor şi –acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant legal sau, 
după caz, de împuternicit a semnata-
rilor. Informaţii suplimentare cu 
privire la convocarea şi desfăşurarea 
Adunării se pot obţine la sediul Socie-
tăţ i i  la  numărul  de  te lefon 
021.777.65.62.

l Convocator  d in  data  de 
20.04.2018: Subsemnatul, Cristian 
Secoşan, Preşedinte al Consiliului de 
Administrație al societății Institutul 
de Studii şi Proiectări Energetice 
S.A., cu sediul social în Municipiul 
Bucureşti, Sectorul 2, B-dul Lacul Tei 
nr.1-3, având număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/5731/1996 
şi Codul Unic de Înregistrare: 
8630885 (denumită în continuare 
„Societatea”), convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor la sediul Societății pentru data 
de 29.05.2018 ora 11:00, prima convo-
care, iar în cazul în care nu se întru-
neşte cvorumul prevăzut în Actul 
constitutiv al Societății, la data de 
30.05.2018, aceeaşi oră, a doua convo-
care, pentru discutarea şi aprobarea 
următoarelor puncte ce alcătuiesc 
ordinea de zi: 1. Aprobarea divizării 

Societăţii în conformitate cu proiectul 
de divizare din data de 05.03.2018, 
inclusiv anexele aferente, adus la 
cunoştința acționarilor în conformi-
tate cu dispozițiile legale incidente 
prin publicare în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, nr. 1349 din 
data de 05.04.2018, denumit în cele ce 
urmează „Proiectul de divizare”, 
precum şi a tuturor efectelor ce 
decurg din această operațiune, inclu-
zând, dar nelimitându-se la: a. Apro-
barea implementării operațiunii de 
divizare parțială simetrică a Socie-
tății, în conformitate cu art.250 indice 
1 şi următoarele din Legea nr.31/1990 
a societăților („Legea societăților”), 
potrivit Proiectului de divizare, prin 
transmiterea unei părți din patrimo-
niul acesteia către o societate 
nou-constituită, respectiv “ISPE 
Proiectare şi Consultanță S.A.”, 
conform dovezii privind disponibili-
tatea şi rezervarea firmei nr. 
84394/13.02.2018, eliberată de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului. 
b. Aprobarea reducerii capitalului 
social al Societății datorită divizării 
conform Proiectului de divizare, de la 
suma de 5.083.905 Lei la suma de 
3.389.270 Lei, împărțit în 338.927 
acțiuni nominative, având o valoare 
nominală de 10 Lei pe acțiune. Struc-
tura capitalului social al ISPE după 
divizare va fi următoarea: -acţionar 
ROMELECTRO S.A.- 234.494 
acţiuni, în valoare totală 2.344.940 
Lei, 69,19% din capitalul social; -acţi-
onar Gheorghiu Dan- 33.130 acţiuni, 
în valoare totală 331.300 Lei, 9,77% 
din capitalul social; -alți acționari- 
71.303 acţiuni, în valoare totală 
713.030 Lei, 21,04% din capitalul 
social. Total: 338.927 acţiuni, în 
valoare totală 3.389.270 Lei, 100% 
capital social. c. Aprobarea renunţării 
la administrarea Societăţii formată 
din Consiliul de administraţie şi revo-
carea tuturor membrilor acestuia şi 
descărarea lor de gestiune pentru 
întreg mandatul, şi numirea în 
funcţia de administrator unic al 
Societăţii a domnului Georgescu 
Octavian- Dan, cetăţean român, iden-
tificat cu C.I. seria RR, nr. 707102, 
eliberată de SPCEP S1 biroul nr.1, la 
data de 28.07.2010. d. Aprobarea 
modificării obiectului principal de 
activitate al Societăţii în Cod CAEN 
6820 Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii. e. Apro-
barea modificării Actului Constitutiv 
al Societății, după finalizarea divizării 
conform dispozițiilor legale incidente, 
precum şi în considerarea celor 
menționate la punctele a, b, c şi d de 
mai sus. f. Aprobarea înființării unei 
societăți pe acțiuni în condiţiile art. 
250 indice 1 din Legea societăţilor, 
denumită ISPE Proiectare şi Consul-
tanță S.A., potrivit dovezii privind 
disponibilitatea şi rezervarea firmei 

nr.84394/13.02.2018, eliberată de 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, care va avea un capital 
social în valoare de 1.694.635 Lei, 
împărţit în 338.927 acțiuni cu o 
valoare nominală de 5 Lei fiecare, 
distribuite proporțional acționarilor 
existenți ai Societății, conform Proiec-
tului de divizare. Societatea îşi va 
desfăşura activitatea în conformitate 
cu legile române şi cu propriul său 
Act Constitutiv. 2. Aprobarea modifi-
cării Actului constitutiv al Societății, 
după finalizarea divizării, conform 
dispozițiilor legal incidente, astfel: 
Art.6– Capitalul Social. Capitalul 
social al Institutul de Studii şi Proiec-
tări Energetice S.A.– I.S.P.E. S.A., 
este de 3.389.270 Lei, din care 
3.345.485 Lei şi natura 43.785 Lei, 
împărțit în 338.927 acțiuni nomina-
tive, având o valoare nominală de 10 
Lei pe acțiune. Capitalul este subscris 
şi vărsat integral. Structura partici-
pării acționarilor la constituirea capi-
talului social se prezintă astfel: 
-acţionar ROMELECTRO S.A.- 
234.494 acţiuni, în valoare totală 
2.344.940 Lei, 69,19% din capitalul 
social; -acţionar Gheorghiu Dan- 
33.130 acţiuni, în valoare totală 
331.300 Lei, 9,77% din capitalul 
social; -alți acționari (conform Regis-
trului Acţionarilor)- 71.303 acţiuni, în 
valoare totală 713.030 Lei, 21,04% din 
capitalul social. Total: 338.927 
acţiuni, în valoare totală 3.389.270 
Lei, 100% capital social. 3. Aprobarea 
Actului constitutiv al societății ISPE 
Proiectare şi Consultanță S.A., nou 
înființate prin divizarea Societății.  4. 
Aprobarea autorizării Preşedintelui 
Consiliului de Administrație al Socie-
tății, domnul Cristian Nicolae 
Secosan, pentru întocmirea şi 
semnarea oricăror documente necesar 
a fi redactate şi/sau semnate în legă-
tură cu implementarea operațiunii de 
divizare a Societății, precum şi să 
îndeplinească toate operațiunile 
economice, financiare şi legale nece-
sare, precum şi orice alte acte, opera-
țiuni şi/sau formalități care ar putea fi 
considerate ca necesar de îndeplinit 
în legătură cu procesul de divizare, 
inclusiv în fața oricărei autorități, 
notar public, Registrul Comerțului 
sau alt organism de reglementare, 
inclusiv, dar nelimitat la semnarea 
actelor constitutive atat al Societății 
cât şi al ISPE Proiectare şi Consul-
tanță S.A. în numele tuturor acționa-
rilor. Mandatarul va putea delega 
puterile acordate conform celor de 
mai sus, oricărei persoane, dupa cum 
consideră necesar. Sunt convocați să 
participe la Adunarea Generală 
Extraordinară toți acționarii înregis-
trați în registrul acționarilor Societății 
la data de 15.05.2018 (“Data de refe-
rință”). Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare se află la 
sediul Societății, la dispoziția acționa-
rilor, putând fi consultate şi comple-
tate de aceştia în timpul orelor de 
program, între orele 09:00–17:00. 
Acționarii pot participa la Adunarea 
Generală Extraordinară personal sau 
prin reprezentanți, în baza unei 
procuri speciale, conform dispozițiilor 
legale. Procura specială se depune la 
sediul Societății conform prevederilor 
legale, cel mai târziu până la data 
ținerii şedinței Adunării Generale 
Extraordinare.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii IMSA S.A. Bucu-
reşti, persoană juridică română 
înregistrată la O.R.C.Bucureşti sub 
nr. J40/194/1991, având C.U.I. 
RO-1568956 şi sediul social în Bucu-
reşti, Sectorul 1, Calea Victoriei, nr. 
168, în temeiul art. 111 din Legea nr. 
31/1990 republicată  şi modificată, a 
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Legii nr. 297/2004 și dispozițiilor 
Actului constitutiv convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor care va avea loc în data de 
25.05.2018, ora 10.00  la sediul social 
al societăţii din București, Sector 1, 
Calea Victoriei nr. 168. Au dreptul să 
participe și să voteze în cadrul 
A.G.O.A. toți deținătorii de acțiuni 
înregistrați nominal în Registrul Acți-
onarilor la sfârșitul zilei de 09.05.2018 
care este dată de referinţă. În cazul în 
care la prima convocare nu vor fi 
întrunite condițiile de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinara se 
reprogramează pe data de 29.05.2018  
ora 10.00  în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor are urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Raportului 
Consiliului de  Administraţie și 
descărcarea de gestiune a administra-
torilor societății pentru exercițiul 
financiar 2017 precum și ratificarea 
tuturor hotărârilor Consiliului de  
Administraţie luate în anul 2017; 2. 
Prezentarea și aprobarea situaţiilor 
financiare în conformitate cu preve-
derile legale pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2017. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit și pier-
deri și a anexelor bilanţului pe anul 
2017; 3. Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea raportului auditorului 
financiar pentru exerciţiul financiar al 
anului 2017; 4. Aprobarea scoaterii 
din evidenta contabila a imobilului 
(cladiri plus teren) situat in Buftea, 
str. Rasaritului, nr. 57 care a fost 
vandut de DIRECTIA GENERALA 
A FINANTELOR PUBLICE 
BUCURESTI conform facturii nr. 
80488367 din 21.03.2017, pentru 
acoperirea partiala a debitelor dato-
rate de SC IMSA SA: 5. Aprobarea 
scoaterii din evidenta contabila a 
terenului in suprafata de 17,14 mp 
din B-dul Dacia, nr. 8A, vandut 
conform contractului de vanzare – 
cumparare nr. 6916/19.12.2017: 6. 
Aprobarea scoaterii din evidenta 
contabila a urmatoarelor imobile 
retrocedate conform Hotararilor 
judecatoresti definitive: - Stoica 
Ludescu  situat in Bucuresti, Calea 
Grivitei nr. 180, Sector 1, - Moara 
Petrachioaia din comuna Petrachi-
oaia, judetul Ilfov, -Moara Greci, 
comuna Gradistea, sat Sitaru, judetul 
Ilfov, -Moara Corbeanca, comuna 
Corbeanca, judetul Ilfov, 7. Desem-
narea Administratorului Special 
potrivit prevederilor art. 52 si 
art.53din Legea 85/2014: 8. Validarea 
contractelor de închiriere și/sau 
asociere încheiate de societate până la 
data de 23.05.2018, ratificarea înstră-
inării unor active și/sau imobile efec-
tuate până la data de 23.05.2018, 
precum și aprobarea tuturor operați-
unilor efectuate în temeiul Legii nr. 
10/2001 de către IMSA  S.A. de la 
intrare în vigoare a legii și până în 
prezent. 9. Aprobarea datei de 
12.06.2018 ca data de inregistrare 
pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se resfrang efectele 
AGOA; 10. Imputernicirea Adminis-

tratorului Special, sa efectueze toate 
formalitatile necesare, sa incheie si sa 
semneze toate actele juridice necesare 
pentru ducerea la indeplinire a hota-
rarilor AGOA; 11. Diverse; Drepturile 
acţionarilor de a introduce puncte pe 
ordinea de zi și de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
pe ordinea de zi pot fi exercitate în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentului convocator. 
Dreptul de a adresa întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi poate fi 
exercitat până cel târziu la data de 
16.05.2018. Solicitarea de completare 
a ordinii de zi, pentru AGOA se va 
face potrivit legii și va fi transmisă în 
scris în original, prin poștă, la sediul 
societății, însoțită de copia actului de 
identitate al acționarului persoană 
fizică/reprezentant legal al acționa-
rului persoană juridică și de dovada 
calității de acționar, emisă de către 
Depozitarul Central. Acționarii pot 
participa și vota la AGOA direct sau 
prin reprezentanți și prin alte 
persoane decât acționarii, pe bază de 
procură specială, care va fi depusă 
direct la sediul societății, în original, 
cu 24 de ore înainte de termenul fixat 
pentru ținerea adunării. Procurile 
speciale vor fi completate și semnate 
de către acționar în trei exemplare 
originale. Formularele de procură 
specială se pot obține la cerere înce-
pând cu data de 08.05.2018 de la 
sediul societății. Materialele referi-
toare la problemele înscrise pe 
ordinea de zi, pot fi procurate de către 
acționari, la cerere contra cost, de la 
sediul societății din București, Calea 
Victoriei nr. 168, sector 1, începând cu 
data de 09.05.2018. Accesul în sala de 
ședință este permis acţionarilor 
numai pe baza de C.I. pentru persoa-
nele fizice, iar pentru persoanele juri-
dice, în baza dovezii calității de 
reprezentant legal sau împuternicit al 
acestora. În situația persoanelor fizice 
și juridice reprezentate, mandatarii 
vor prezenta și copia procurii 
speciale. Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 10-14 la 
sediul societății după publicarea în 
Monitorul Oficial.  Presedinte CA, 
Abbasali Khosroyar

l Convocator al Adunării Generale 
a Acţionarilor a Societăţii SITI SA În 
conformitate cu prevederile art.117 
din legea nr.31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
S.C. SITI S.A., persona juridica 
romana și societate de tip închis, cu 
sediul în București, Str.Făgăraș nr.25, 
sector 1, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului sub numărul 
J 4 0 / 3 3 9 3 / 1 9 9 1 ,  C o d  F i s c a l 
RO1555999, convoacă prin prezenta 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor SITI SA pentru data de 
29.05.2018, ora 12 la sediul societăţii 
din str.Făgăraș nr.25, sector 1, Bucu-
rești; în caz de neîndeplinire a cvoru-
mului legal, adunarea se va amâna și 
va avea loc în data de 30.05.2018, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi. La ședinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor vor 
putea fi prezenţi toţi acţionarii exis-

tenţi în registrul societăţii la data de 
1.05.2018. Ordinea de zi a acestei 
ședinţe cuprinde: 1.Prezentarea și 
aprobarea Raportului Administrato-
rilor și Raportului Comisiei de 
Cenzori; 2.Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale aferente exerciţiului 
financiar 2017 (Bilanţul contabil la 
data de 31.12.2017 și Contul de profit 
și pierderi la data de 31.12.2017); 3.
Prezentarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018; 4.
Aprobarea descărcării de gestiune a 
Administratorilor pentru exerciţiul 
financial 2018; 5.Aprobarea reparti-
zării profitului pe anul 2018. Acţio-
narii SITI S.A. pot participa la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor SITI S.A., personal sau prin 
intermediul unui reprezentant, în 
baza unei procuri speciale, conform 
legii. Procurile speciale completate și 
semnate, în original, vor fi depuse la 
adresa societăţii din strada Făgăraș 
nr.25, sector 1, București. Materialele 
care vor fi discutate în ședinţa AGOA 
sunt puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii.

LICITAȚII  
l Comuna Sinești, jud. Iași, str. Prin-
cipală nr.139 organizează licitație 
publică în vederea concesionării 
spațiului în suprafață de 53mp (fostă 
clădire CAP) situat în T17, sat 
Sinești, aparținând domeniului public 
al comunei Sinești. Costul caietului de 
sarcini: 50 lei. Data limită solicitare 
clarificări: 09.05.2018, ora 14,00. Data 
limită de depunere oferte: 16.05.2018, 
ora 10,00, la sediul Primăriei Sinești, 
sat (comuna) Sinești, str. Principală 
nr.139. Data licitaţie: 16.05.2018, ora 
11,00 la sediul Primăriei Sinești, sat 
(comuna) Sinești, str. Principală 
nr.139. Relații suplimentare la tel: 
0232-325100, persoană de contact: 
Poftaru Elena.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea vânzării: 
Bunului imobil –  teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului 
Piatra-Neamţ, în suprafaţă de 118 
mp., situat în  bd. Decebal nr.71, bl. 
E2. Preţul de pornire la licitaţie este 
de 41.216,5 lei, conform HCL nr. 81 
din 23.03.2018. Licitația  va avea loc 
pe data de 25 mai 2018, ora 14,00, la 
sala de ședință a Primăriei munici-
piului Piatra-Neamț, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile și 
depunerea ofertelor  se fac până la 
data de 24 mai 2018, ora 16,30 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări și Transport - zilnic între 
orele 8,00 – 16,30, de unde se poate 
achiziţiona  și documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0233218991, interior 122, zilnic între 
orele 8:00 – 16:30.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise  cu strigare pentru 
închirierea următoarelor terenuri și 
spații comerciale din incinta Ştran-
dului Municipal Piatra-Neamț, în 
vederea furnizării către cetățenii 
Municipiului Piatra-Neamț a unor 
servicii  publice  de agrement de cali-
tate, concomitent cu asigurarea 
protecției sănătății acestora și a 
mediului înconjurător, dar și conser-
vării și dezvoltării tuturor componen-
telor obiectivului: Teren în suprafață  
de 670 mp. (fost patinoar); - Teren în 
suprafață de 120 mp. în zona Skate-
board; - Teren în suprafață de 3.000 
mp. pentru Paintball; - Terasă cu 
spațiu comercial (Tenis Open) în 
suprafață de 150 mp.; - Teren  în 

suprafață de 130 mp. (zona terenuri 
de tenis); -Teren pentru amenajare  
loc de joacă copii în suprafață de 
1700 mp; - Spațiu fost pavilion 
lectură în suprafață de 50 mp.; - 
Terasă cu spațiu comercial în supra-
față de 135 mp. (fosta terasă cu flori); 
- 9 spații (9 mp. fiecare) pentru activi-
tăți comerciale; - Terasă cu spațiu 
comercial în suprafață de 20 mp.; - 
Teren în suprafață de 220 mp. (zona 
chioșc Amicii);- 2 terase comerciale cu 
suprafața de 175 mp. și 95 mp. (zona 
bazin adulți). Contracte sezoniere ( 
maxim 5 luni) preț pornire la licitație  
- 1,10 lei/mp./zi. Contracte anuale - 
preț pornire la licitație - 130 lei/mp./
an. Înscrierea  la licitație se poate  
face până cel târziu pe data de 26 
aprilie 2018, ora 16,30,  la sediul 
Primăriei municipiului Piatra-Neamț, 
cu sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 
6-8, cam. 20.  Dosarul de înscriere la 
licitație cuprinde obligatoriu, urmă-
toarele documente: - cerere  tip de 
înscriere; - certificate de stare mate-
rială (eliberate de Direcţia Finanţelor 
Publice a Judeţului Neamţ și Direcţia 
de Taxe și Impozite Locale Piatra-
Neamţ), prin care se face dovada că 
ofertantul  nu are datorii la bugetul 
de stat și bugetul local; - autorizaţie 
pentru desfășurarea activităţii comer-
ciale sau certificatul  de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerţului/
Primăria Piatra-Neamţ; - copie după 
chitanţa de plată a caietului de sarcini 
în suma de 300 lei; - procură de împu-
ternicire (dacă e cazul) cu nominali-
zarea persoanei ce reprezintă 
ofertantul; - actul de identitate  al  
persoanei  împuternicite. Licitatia va 
avea loc  pe data de 27 aprilie 2018, 
ora 10,00, la sala de sedință a Primă-
riei municipiului Piatra-Neamț, cu 
sediul in str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 
Eventualele contestații se vor depune 
la sediul  Primăriei Piatra-Neamț din 
str. Ştefan cel Mare nr.6-8, cam. 20 - 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghișeul 
Serviciului Patrimoniu, Autorizări și 
Transport, în termen de 24 ore de la 
data licitației. Contestațiile vor fi 
soluționate în datele de 2 și 3 mai 
2018.

l Primăria Municipiului Târgu Jiu 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise pentru concesionarea 
unui teren în suprafață de 288 mp, 
situat în domeniul public al Munici-
piului Târgu Jiu, Zona Termocen-
tralei, nr. 27, în vederea desfășurării 
de activități de producție și/ sau 
prestări servicii. Durata concesiunii 
este de 49 ani. Locul de unde poate fi 
achiziţionată documentaţia și costul 
documentaţiei: Biroul Licitaţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este 
de 50 lei RON și se poate achita 
numerar la casieria concedentului sau 
cu ordin de plată în contul 
RO30TREZ24A510103200101X 
deschis la Trezoreria Târgu Jiu. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
11.05.2018, ora 13:00. Informaţii 
privind ofertele: ofertele se depun în 
plic închis cu adresa de înaintare a 
ofertei, în conformitate cu cerinţele 
din documentaţia de atribuire. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
17.05.2018, ora 10:00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: ofertele se 
depun la sediul proprietarului tere-
nului, Primăria Municipiului Târgu 
Jiu, B-dul Constantin Brâncuși, nr. 
19, parter, camera C.I.C. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar, original. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 17.05.2018, ora 12:00 la sala de 
ședințe a primăriei, etaj 1. Relaţii 
suplimentare se obţin de la Biroul 
Licitaţii din cadrul Primăriei Munici-
piului Târgu Jiu, tel. 0253/205036.

l Directia Silvica Iasi, cu sediul in 
Iasi, str. Gh. Asachi nr.2, cod fiscal 
RO1590120  organizeaza in data de 
03.05.2018, ora 11:00, la sediul 
unitatii, licitatie cu plic închis pentru 
vanzarea cantitatii de 9000 kg floare 
de tei in stare uscata. Pot participa la 
licitatie agentii economici care au in 
obiectul de activitate achizitia, prelu-
crarea si comercializarea plantelor 
medicinale. Pretul de pornire a licita-
tiei si valoarea garantiei de contrac-
tare, ce se depune inainte de licitatie, 
precum si documentele necesare 
pentru participare, sunt specificate in 
Caietul de sarcini. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul Directiei 
Silvice Iasi incepand cu data de 
24.04.2018 sau poate fi transmis si 
prin fax la solicitarea celor interesati, 
contravaloarea acestuia fiind inclusa 
in tariful de participare la licitatie. 
Cererile de inscriere la licitatie, inso-
tite de documentele necesare, se vor 
depune la sediul Directiei Silvice Iasi 
pana la data de 03.05.2018, ora 10:00. 
Pentru participarea la licitatie, agentii 
economici vor trebui sa faca dovada 
achitarii garantiei de contractare si a 
tarifului de participare la licitatie. În 
cazul neadjudecării, licitația se va 
relua în data de 10.05.2018, începând 
cu ora 10:00. Relatii suplimentare se 
pot obtine la telefon 0232244680, fax 
0232244631 sau e-mail office@iasi.
rosilva.

PIERDERI  
l Pierdut CUI si Certificat consta-
tator nr 17083/09.05.2014 apartinand 
Stevira Design SRL. Le declar nule.

l Subsemnata Vasile Alexandra în 
calitate de titular al PFA-ului Vasile I. 
Alexandra înregistrat sub nr. 
F40/570/13.03.2018 și CUI 39016240, 
având sediul profesional situat în 
București, str. Splaiul Unirii nr. 160B, 
sector 4, parter camera 8, declar pier-
dute atât certificatul de înregistrare 
seria B nr.3482139 cât și certificatul 
constatator, ambele emise de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București. Le declar nule.

l Legitimaţie pierdută eliberată de 
Universitatea București pe numele 
Spiridon Nicoleta Alexandra, din 
cadrul facultăţii de Psihologie și Ştiin-
ţele Educaţiei.

l Carnet student și legitimaţie trans-
port pe numele Biolan Radu, Univer-
sitatea București, Anul I. Se declară 
nule.

l Pierdut legitimaţie și carnet de 
student pe numele de Ailenei 
Laurenţiu, emise de Universitatea 
Politehnică din București.

l Veronesi Topografia SRL, înregis-
trată sub nr.J40/20164/2017, CUI: 
38571985, declarăm pierdut Certifi-
catul de înregistrare seria B nr. 347515 
eliberat la data de 07.12.2017 Regis-
trul Comerțului. Îl declarăm nul.

l Pierdut ștampila Asociaţiei de 
proprietari din Bd. Dacia 26, sector 1. 
O declar nulă. 

COMEMORĂRI

CU IMENS DOR ÎN SUFLET 
COMEMORĂM UN AN DE LA 
DISPARIȚIA PREMATURĂ A 
CELUI CARE A FOST MIHAI 
B O B O C I C Ă ,  A N T R E N O R 
EMERIT DE TENIS DE MASĂ, 
SOȚ, TATĂ, BUNIC, OM BUN, 
STÂLPUL FAMILIEI ȘI ECHILI-

BRUL NOSTRU. 
NU TE VOM UITA NICIODATĂ!


