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OFERTE SERVICIU

l Executam reparatii acoperis, 
dulgherie, tabla Lindab, taiem 
antene si executam tinighigerie. 
0748636365, 0751523158.

l G Canale&C angajeaza 12 
ambalatori manuali pentru tipo-
grafie. Interviurile au loc la sediul 
din Com. Pantelimon, strada 
Cernica nr.47, miercuri 7 decem-
brie la orele 10.00. Informatii la: 
021.351.72.55.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Ilfov organizează în data de 
27.12.2017, ora 11.00 la sediul 
instituţiei din Oraş Voluntari, 
B-dul. Voluntari, Nr. 94-96,  Județ 
Ilfov,  concurs pentru ocuparea a 
15 funcţi i  contractuale de 
execuție vacante de:  1. Post Asis-
tent Medical la Centrul de Îngri-
jire şi Asistență Ciolpani; -studii 
postliceale  sanitare în speciali-
tatea asistent  medical generalist,  
absolvite cu diplomă -certificat de 
membru OAMGMAMR, urmând 
ca persoana care va ocupa postul 
să prezinte avizul anual pentru 
exercitarea profesiei. 5 posturi 
Infirmier la Centrul de Îngrijire şi 
Asistență Ciolpani;  -studii gene-
rale, absolvite cu diplomă; -curs 
de calificare infirmier. 4 Posturi 
Îngrijitor la Centrul de Îngrijire şi 
Asistență Ciolpani; -studii gene-
rale, absolvite cu diplomă; 1 Post 
Bucătar la Centrul de Îngrijire şi 
Asistență Ciolpani; - studii gene-
rale,  absolvite cu diplomă; -curs 
de calificare bucătar. 1 Post 
Fochist la Centrul de Îngrijire şi 
Asistență Ciolpani; -studii gene-
rale, absolvite cu diploma; -curs 
de calificare fochist.  1 Post Medic 
l a  S e r v i c i u l  d e  E v a l u a r e 
Complexă a Copilului; -studii 
superioare de specialitate, absol-
vite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul medical; 
-certificat de membru al Cole-
giului Medicilor din România, 
având cel puțin gradul de medic 
specialist în următoarele speciali-
tăți medicale sau asimilate: medi-
cină de familie, neurologie 
pediatrică,  pediatrie, psihiatrie 
pediatrică;  -certificat de membru 
al Colegiului Medicilor din 
România vizat pe anul în curs.  1 
Post Asistent social la Serviciul de 
Evaluare Complexă a Copilului, 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent 
în domeniul asistenței sociale, 
specializare asistență socială; 
-candidatul trebuie să aibă cali-
tatea de membru în Colegiul 
Asistenților Sociali din România; 
1 Post Manager de Caz la Servi-
ciul de Evaluare Complexă a 
Copilului; -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalent în domeniul asis-
tenței sociale, specializare asis-
tență socială şi au o experienţă de 
cel puţin 2 ani de muncă în 
servicii pentru protecţia copilului 
sau au studii superioare sociou-
mane sau medicale şi o vechime 
în servicii pentru protecţia copi-
lului de cel puţin 3 ani, sau au 
studii superioare, altele decât 
socioumane sau medicale, au 
absolvit un curs postuniversitar în 
domeniul asistenţei sociale şi au o 
vechime în serviciile de protecţie 
a copilului de cel puţin 5 ani. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului sunt : -proba scrisa  în data 
de 27.12.2017, ora 11.00;-interviul  
în data de 29.12.2017, ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare concurs până la 
data de 14.12.2017 ora 16.00, la 
sediul din în Oraş Voluntari, 
B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, Județ 
Ilfov. Relații suplimentare se 
obţin la tel.  021/369.58.87, 
021/369.58.89, 021/369.58.90 inte-
rior   104 Compartimentul 
Resurse Umane.   Director 
Executiv,  Bogdan-Iulian Pîntea.

l În conformitate cu prevederile 
Legii 188/1999 şi ale HG. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, Complexul Multi-
funcţional Caraiman organizează 
în data de 08.01.2018, ora 10.00 
proba scrisă, concurs în vederea 
ocupării funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier I 
superior în cadrul Serviciului 
F i n a n c i a r  C o n t a b i l i t a t e – 
Compart iment  Salar izare . 
Condiţ i i  de participare la 
concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite  cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice sau 
ştiinţe juridice. Vechime- minim 9 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice. 
Concursul se va desfăşura la 

sediul Complexului Multifuncţi-
onal Caraiman din Bucureşti, 
sector 1, str. Caraiman nr. 33A, si 
consta in 3 etape succesive: 
selectia dosarelor de inscriere, 
proba scrisa si interviul (data şi 
ora interviului fiind comunicate 
ulterior). Dosarul de concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 49 alin.(1) din HG nr. 
611/2008 şi se depune în perioada 
29.11.2017- 18.12.2017.Biblio-
grafia, atribuţiile prevăzute in fişa 
postului şi alte date necesare 
desfaşurării  concursului se 
afisează la sediul instituţiei si pe 
pagina de internet. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul  
instituţiei la telefon 021/224.40.73 
int. 120; fax: 021/224.13.07, 
e-mail: resurse_umane@cmca-
raiman.ro, persoană de contact: 
Magdalena Dragoiu, consilier 
principal.

l Şcoala Gimnazială Dumbrava, 
c u  s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
Dumbrava, str.Principală, nr.158, 
judeţul Timiş,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
c o n t r a c t u a l e  v a c a n t e  d e : 
-muncitor fochist: 1 normă, 
conform HG 286/23.03.2011, la 
unitate Personalitate Juridică 
Şcoala Gimnazială Dumbrava, cu 
sediul în localitatea Dumbrava, 
nr.158, judeţul Timiş. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.12.2017, ora 
08.00; -Proba practică în data de 
27.12.2017, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale; 
-curs autorizat de fochist; -consti-
tuie un avantaj experiența în 
domeniu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
s e d i u l  Ş c o l i i  G i m n a z i a l e 
Dumbrava. Relaţii suplimentare 
la sediul: Şcoala Gimnazială 
Dumbrava, persoană de contact: 
Opritescu Luminita, telefon: 
0723.684.624, fax: 0256.325.548, 
e-mail: scoaladumbrava@yahoo.
com

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
sediul  în  comuna Nicolae 
Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: muncitor calificat -post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: data 
de 27.12.2017, ora 10.00, la sediul 

Primăriei Nicolae Bălcescu; 
-Proba de interviu: -data de 
29.12.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Dosarul de concurs se depune la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de parti-
cipare: bibliografia şi documen-
tele pentru întocmirea dosarului 
de înscriere la concurs sunt 
afişate la sediul Primăriei Nicolae 
Bălcescu. Informaţii suplimen-
tare la telefon: 0234.214.071.

l Primăria Comunei Răuceşti, 
cu sediul în localitatea Răuceşti, 
str.Principală, nr.59, județul 
Neamț, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de şef serviciul 
voluntar pentru situații de 
urgență, conform HG 286/2011. 
Condiții specifice: 1.studii superi-
oare absolvite cu diplomă; 2.
vechime în muncă: minim 2 ani; 
3.abilități în utilizarea mijloacelor 
m o d e r n e  d e  c o m u n i c a r e 
(Internet, E-mail, fax); 4.diplomă 
de absolvire a cursului „şef 
serviciu voluntar pentru situații 
de urgență”; 5.aviz psihologic 
„apt pentru funcția de şef 
serviciu voluntar pentru situații 
de urgență”; 6.permis de condu-
cere categoria B. Selecţia dosa-
relor de concurs va avea loc la 
data de 15 decembrie 2017; 
-Proba scrisă în data de 27 
decembrie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29 decembrie 
2017, ora 10.00. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Răuceşti. Condițiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul instituției şi pe 
site-ul: www primariaraucesti.ro. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Răuceşti, persoană de 
contact: Borcilă Petronica, 
telefon: 0233.788.003, fax: 
0233.788.239, e-mail: primariara-
ucesti@yahoo.com.

l Primăria Comunei Manasia, cu 
sediul în comuna Manasia, strada 
Biserica Veche, nr.1, judeţul 
Ialomița, în baza prevederilor 
Legi i  nr.188/1999,  privind 
Statutul funcționarilor publici, 
republicată (r2), şi ale HGR 
nr.611/2008, privind aprobarea 
normelor de organizare şi dezvol-
tare a carierei funcționarilor 
publici, modificată şi completată 
de  Hotărârea  Guvernulu i 
nr.761/2017, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuție vacante: 3 posturi de 
Referent, clasa a III-a, grad 
profesional asistent (Polițişti 
locali), în cadrul Compartimen-
tului Poliție Locală al aparatului 
de specialitate al primarului 

comunei Manasia. Condiții de 
participare: -studii medii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor: 6 luni; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet -nivel mediu. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții 
de desfăşurare a concursului: 
-dosarele vor fi depuse în termen 
de maximum 20 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a; -proba scrisă: 09.01.2018, 
ora 10.00; -interviul: 11.01.2018, 
ora 10.00. Bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Primăriei 
Comunei Manasia. Concursul 
pentru ocuparea acestor posturi 
se va desfăşura la sediul Primă-
riei Comunei Manasia, strada 
Biserica Veche, nr.1, județul 
Ialomița. Informații la telefon: 
0243.255.681.

CITAȚII  
l Numitul Isac Adria, cu ultim 
domicil iu cunoscut în loc.
Dorohoi, str.George Enescu , 
nr.46, jud.Botoşani, este citat la 
Judecătoria Dorohoi pe data de 
06.12.2017, ora 08:30, în Sala 
Mare, în calitate de petent în 
dosarul nr.2385/222/2017, în 
procesul de divorţ cu Isac 
Ana-Maria.

l Toader Constantin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut localitatea 
Scobinti, jud. Iasi, este chemat la 
Judecatoria Harlau, cu sediul in 
Harlau, strada Gheorghe Doja nr. 
1, jud. Iasi, CompletC5, mf ff 
(fost c2 mf ff),  in ziua de 
22.12.2017, ora 09.00 a.m., in 
dosarul 1634/239/2016, in calitate 
de parat, in proces cu E.ON 
Energie Romania SA  in calitate 
de reclamant, avand ca obiect 
cerere de valoare redusa. 

l Pârâții Rebrean Iulian, Rus 
Rafila, Rus Leon, Rebrean Ludo-
vica,  Petraş Maria,  Petraş 
Reghina, Petraş Petru, Petraş 
Ştefan, Petraş Pompei, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Mogoşeni, 
sunt citați pentru ziua de 13 
decembrie 2017 la Judecătoria 
N ă s ă u d ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1125/265/2017, în proces cu 
Rebrean Vasile, având ca obiect 
succesiune

l Se citează SC Chemomed 
I n t e r t r a d i n g  S R L  ( C U I : 
12945490), cu ultimul sediu 
cunoscut în Şoseaua Giurgiului, 
nr.130, Jilava, jud.Ilfov, pentru 
data de 07.12.2017, ora 09.00, la 
Tribunalul Iaşi, complet S1 Fal, în 
dosar nr.11016/99/2012/a4, în 
calitate de Creditor, în proces cu 
SC Geonet SRL, în calitate de 
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contestator, şi SC Clasic Farm 
SRL, în calitate de Debitor, având 
ca obiect contestaţie tabel adiţi-
onal la tabelul preliminar.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Sociala şi Protecţia Copilului 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiții Fliu Stela şi Fliu Teodor, 
domiciliați în municipiu Rm. 
Vâlcea, str. Dacia, nr. 13, bl C, sc. 
A, ap. 8, județul Vâlcea, în cali-
tate de intimați, în dosarul civil 
nr. 5828/90/2017, cu termen de 
judecată în data de 08.12.2017, 
având ca obiect menţinere 
măsură de protecţie, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

l Tudor Ion este chemat la 
Tribunalul Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 22, în data de 
15.12.2017, ora 8.30, în dosarul 
nr. 3934/292/2012.

l Reclamanta, Paven Elena, cu 
domiciliu in sat Horia, nr.723, 
jud.Arad, cheama in instanta in 
data de 14 decembrie 2017, la ora 
09.00, la judecatoria Blaj, urma-
torii parati cu domiciliul necu-
noscut: Pasca Petrica, Pasca 
Margareta, Cordos Augusta 
Eugenia, Stanga Stefania Maria, 
Stanga Florin Constantin, Teodo-
rescu Nicolae, Teodorescu Elena, 
Mihon Gheorghe, Marcu Maria, 
Palade Alexandra Ortensia, Popa 
Minerva Octavia, Bulgariu 
Mar ius ,  S tanga  Augus ta , 
U n c h i a s u  Va l e r i a ,  D o s a r 
nr.1510/203/2009 - revendicare

l Se citează numiții Horea 
Sabina, Horea Dochia, Horea 
Grigore, Horea Alexandru, Horea 
Aurel, Nechiti Ana, Nechiti 
Mariuca, Nechiti  Dionisie, 
Nechiti Ioan, Nechiti Ilie, Nechiti 
Ana, Nechiti Mariuca, Nechiti 
Dionisie, Nechiti Ioan, Horea 
Ana, Horea Vasile, Rognean Ana, 
Nechiti Maria, Nechiti Doniza, 
Horea Docea, Horea Ioana, 
Horea Aurel, Horea Ileana, 
Nechiti Viorica, Brumă Anchidim 
şi Brumă Octavian, în calitate de 
p â r â ț i  î n  d o s a r u l  n r. 
2382/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Juca Dani-
el-Doru, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ş.a., cu termen 
la 13.12.2017

l Negreţ Florian-Dumitru, cu 
ult imul domici l iu în com.
Predeşti, Dolj, este chemat în 
judecată la Judecătoria Craiova 
în 12 decembrie 2017, la 8.30, 
camera complet CMF2, în cali-
tate de pârât, în proces de partaj 
cu reclamanta Dan Marinela, cu 
domiciliul în Craiova, Craioviţa 
Nouă, bl.65A2, sc.1, ap.26, în 
dosarul nr.39218/215/2014.  

l Todorovits Rodica, reclamanta 
in dosar nr.887/2015 al Judecdto-
riei Nlsiud, cheama in judecata 
paratii Cozonac Trofim, Cozonac 

Augustina, pentru data de 12 
decembrie 2017.

l Se citează numiții Dr. Buia 
Ioan, Spaimoc Cătălina şi Buia 
Alexandru, în calitate de pârâți în 
dosarul nr. 2888/265/2017 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Nicolaie Ioana, având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, ş.a., cu 
termen la 13.12.2017

DIVERSE  
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A., 
titular al proiectului: “Protectia 
catodică pe conducta Coroi – 
Masloc (Vest 2) in zona Craciu-
nelu de Jos” propus a fi amplasat 
in jud. Alba, loc. Craciunelu de 
Jos, sau identificat prin plan de 
incadrare in zona, conform cu 
Certificatul de Urbanism nr. 
258/24.10.2017 emis de Consiliul 
Judetean Alba, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de 
mediu. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului: loc. 
Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, 
jud. Alba si la sediul in zilele de 
luni - joi, intre orele 8-16 si vineri 
intre orele 8-14 si la  sediul 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A., judetul 
Sibiu, loc. Medias, str. Piata C.I. 
Motas, nr. 1.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului 
Tomescu M. Florin Persoana 
Fizica Autorizata, CIF: 27865306, 
F25/1141/2010 de către Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
4111/101/2017. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
03.01.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
17.01.2018, Termen pentru soluți-
onarea eventualelor contestații 
împotriva tabelului preliminar 
este de 7 zile de la data publicării 
în BPI; Termen pentru întocmire 
şi afişare tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor 14.02.2018. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, 
nr.7, cod postal 077175, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii pentru obtinerea 
Autorizatiei de Mediu necesara 
functionarii Punctului de lucru 
din Ramnicu Valcea, Strada 
George Cosbuc, nr.4, Jud.Valcea. 
Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului al proiec-
tului propus pot fi consultate, iar 
eventualele sugestii si contestatii 
se pot depune in scris, sub semna-
tura si cu date de identificare, la 

sediul APM.Valcea, Ramnicu 
Valcea, Strada Remus Bellu, nr.6, 
Jud.Valcea.

l Buzatu Constantin Laurentiu,  
avand domiciliul in Norvegia, 
orasul Oslo, strada Pilestredet-
park, nr.300 titular al planului 
P.U.Z. -Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complemen-
tare, Amenajare circulatii si utili-
tati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T3, P 11/128, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ–Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si utilitati. 
Documentatia  putand fi consul-
tata pe site-ul Primariei Comunei 
Berceni. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Primariei Comunei Berceni, cu  
sediul in judetul Ilfov, str.B-dul. 
1Mai, nr.233, (tel. 021/365 1968), 
de luni pana vineri, intre orele 
09:00-14:00, incepand cu data de 
29.11.2017.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Terra 
Travel SRL desemnat prin hota-
rarea din data de 24.11.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 11791/3/2017, notificã 
deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Terra Travel 
SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Ion Cimpineanu, 
Nr. 11, Spatiul Nr.5.07 SI 5.06B, 
Etaj 5, CUI  11092891, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/10489/1998. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Terra 
Travel SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, 
c u  r e f e r i r e  l a  d o s a r u l 
nr.11791/3/2017, in urmatoarele 
conditii:  a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 08.01.2018; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 29.01.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
23.02.2018; d) data primei sedinte 
a adunarii generale a creditorilor 
02 .02 .2018 ,  ora  14 .00 ;  e ) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 08.12.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Reclamanta Zmărăndoiu 
Maria anunț cu privire la deschi-
derea procedurii de declarare a 
morții pârâtului Nica Radu, cu 
ultimul domiciliu în comuna Stoi-
leşti, sat Malu, județul Vâlcea; 

CNP 1321215384186, cu invitația 
ca orice persoană care deține 
informații despre acesta să le 
comunice instanței, în dosarul nr. 
11925/288/2016, al Judecătoriei 
Rm. Vâlcea. Judecarea cauzei se 
va face în data de 04.12.2017.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Comuna 
Radovanu pentru E-Distribuţie 
Dobrogea anuntă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul  “Alimentare cu 
energie electrica Statia de 
Epurare Radovanu”,  propus a fi 
amplasat în extravilan 300 m 
Valea Popii. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate  
la sediul APM Călaraşi , şoseaua 
Chiciu nr. 2, Jud. Călaraşi, şi la 
sediul titularului comuna Rado-
vanu, str. Radovanu,  în zilele de 
luni- vineri, între orele 08-16. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Călaraşi.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Comuna 
Radovanu pentru E-Distribuţie 
Dobrogea anuntă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul  “Alimentare cu 
energie electrica Gospodărie de 
apă Radovanu”,  propus a fi 
amplasat în str. Argeşului, Rado-
vanu. Informaţii le privind 
proiectul propus pot fi consultate  
la sediul APM Călaraşi , şoseaua 
Chiciu nr. 2, Jud. Călaraşi, şi la 
sediul titularului comuna Rado-
vanu, str. Radovanu,  în zilele de 
luni- vineri, între orele 08-16. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Călaraşi.

l Această informare este efec-
tuată de Administrația Bazinală 
de Apă Banat, Localitatea Timi-
şoara, Str. Mihai Viteazul, nr.32, 
Jud.Timiş, tel. 0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, ce intenţionează 
să solicite de la Administrația 
Naţională „Apele Române” Aviz 
de gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea unor investiții 
privind realizarea lucrării: 
„Sistem de evacuare ape din 
incinta indiguitală Remetea-Po-
gănici, com.Firliug, jud.Caraş-Se-
verin”, localizată în localitatea 
Remetea-Pogănici, jud.Caraş-Se-
verin. Această investiţie este 
nouă. Datorită fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase 
de suprapunere a scurgerii apelor 
de pe versanţi cu niveluri ridicate 
ale râului Pogăniş, manifestân-
du-se în mod repetat, ori de câte 
ori se înregistrează debite mari pe 
cursul de apă concomitent cu 
căderea precipitaţiilor locale cu 
caracter de aversă pe zona delu-
roasă a localităţii Remetea-Pogă-
nici impune realizarea acestei 

investiţii. În timpul execuţiei 
lucrărilor nu vor rezulta ape 
uzate şi nu vor fi poluate apele de 
suprafaţă şi apele subterane. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile <LLNK 
11996   107 10 201   0 25>Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii şi reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului la adresa de mai sus 
sau telefonic la nr.0744.790.539.

SOMAȚII
Somație  emisă la  data de 
23.11.2017. aducem la cunoştință 
celor interesați cererea formulata 
de recalamanta Sarchis Ana 
având ca obiect uucapiune, 
respectiva constatare a dobândirii 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
înscris în CF 406013 Ghiroda 
situate în Giarmata Vii, Str. Tailor 
nr. 71, comuna Ghiroda, județul 
Timiş proprietatea tabulară a 
numitului Cincu Adam, decedat 
la data de 01.06.1967 (potrivit 
certificatului de deces înregistrat 
sub nr. 1006 în 0206.1968 Regis-
trul de decese Timişoara) şi cu un 
drept de usufruct viager înscris 
( la data de 04.06.1939) în 
favoarea numitei Wintrich Elisa-
beta asupra cotei de ½ parte; şi 
că, dacă în termen o lună de la 
afişare nu se va face opoziție, 
instant va paşi la judecarea 
cauzei, urmând a încheia proce-
dura prealabilă şi a stabili 
termenul de judecată. Precizăm 
că publicarea se face la solicitarea 
şi pe cheltuiala părților. Preşe-
dinte, Adriana laura Dumitriu. 
Grefier, Felicia Todoran.

ADUNĂRI GENERALE  
l Societatea Faberrom SA, prin 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie convoacă, în baza Legii 
nr. 31/1990, şedinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
în data de 30.12.2017, ora 15,00 la 
sediul Faberrom SA din B-dul.
Iuliu Maniu, nr.7, Sector 6, Bucu-
r e ş t i ,  c l ă d i r e a  C o r p  N . 
ORDINEA DE ZI a  Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor: 
1.Distribuirea de dividende brute 
pe anii 2014, 2015, 2016 din 
profitul reportat. Ordinea de zi 
poate fi completată la cererea 
acționarilor care reprezintă indi-
vidual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social. Propune-
rile privind introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi vor fi 
depuse, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, la sediul 
Societății din Bucureşti, Sector 6, 
B-dul. Iuliu Maniu, nr.7, Clădirea 
Corp N în atenția Consiliului de 
Administrație. În cazul în care la 
data de 30.12.2017, ora 15,00 nu 
se întrunesc condiţiile de cvorum 
necesare, se fixează cea de-a doua 
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Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societății pentru 
data de 03.01.2018, ora 15,00, în 
același loc și cu aceeași ordine de 
zi.

l Convocator: În conformitate 
cu prevederile art. 111 și art. 117, 
raportat la dispoziţiile art. 119 
alin.(1) din Legea nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, corobo-
rate cu dispoziţiile Legii nr. 
297/2004 și ale Regulamentelor 
emise de CNVM în aplicarea 
Legii nr. 297/2004, modificată 
prin Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare și operaţiuni de piaţă și ale 
Regulamentelor emise de CNVM 
în aplicarea Legii nr. 297/2004, ale 
Actului constitutiv al societăţii, 
având în vedere solicitarea acţio-
narului majoritar– Statul român 
prin reprezentant Ministerul 
Cercetării și Inovării din data de 
28.11.2017, înregistrată la socie-
tate sub nr. 4817/28.11.2017, 
Consiliul de Administraţie al S.C. 
Institutul de Cercetari in Trans-
porturi- INCERTRANS S.A, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ș t i  s u b  n r. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la sediul societăţii din 
București, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1: Adunarea 
Generala Ordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 30.12.2017, ora 
10,30, cu următoarea: Ordine de 

Zi: 1) Încetarea mandatului 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie al SC Institutul de 
Cercetăr i  în  Transportur i 
„INCERTRANS” S.A. aleși prin 
H o t ă r â r e a  A G O A  n r . 
151/04.09.2017, începând cu data 
aprobării, având în vedere finali-
zarea procedurii de selecţie a 
administratorilor în conformitate 
cu prevederile OUG 109/2011 
privind guvernantă corporativă a 
întreprinderilor publice; 2) 
Numirea membrilor Consiliului 
de Administraţie al SC Institutul 
de Cercetări în Transporturi 
„INCERTRANS” S.A. pentru o 
durată de 4 ani, începând cu data 
aprobării, în conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011 
privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice; 3) Apro-
barea contractului de mandat 
care urmează să fie semnat de 
societate cu membrii Consiliului 
de Administraţie și mandatarea 
reprezentantului Ministerului 
Cercetării și Inovării în cadrul 
Adunării Generală a Acţionarilor, 
de a semna în numele și pe seama 
societăţii, contractul de mandat 
cu administratorii, contract care 
urmează să între în vigoare de la 
data semnării. 4) Aprobarea 
mandatării Președintelui CA/ 
Director General să efectueze 
toate procedurile și formalităţile 
prevăzute  de  l ege  pentru 
aducerea la îndeplinire a Hotărâ-
rilor AGOA, să depună și să preia 
acte și să semneze în acest scop în 
numele Societăţii în relaţiile cu 

Registrul Comerţului, ASF, BVB, 
Depozitarul Central, precum și 
alte entităţi publice sau private. 
Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus, oricărei 
persoane, după cum consideră 
necesar. 5) Aprobarea datei de 
19.01.2018 ca dată de înregis-
trare, respectiv de identificare a 
acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 86 alin. 1 din 
Legea nr.  24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare și operaţiuni de piaţă (art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modi-
ficările și completările ulterioare); 
6) Aprobarea datei de 18.01.2018 
ca ex-data, respectiv data anteri-
oară datei de înregistrare la care 
instrumentele financiare obiect 
ale hotărârilor, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din 
hotărâri, în conformitate cu 
prevederile art. 2 lit. F) din Regu-
lamentul CNVM nr. 6/2009. 
Întrucât nu sunt aplicabile 
ședinţei AGOA din 30/31.12.2017, 
acționarii nu vor decide asupra 
datei participării garantate, astfel 
cum este definită de Articolul 2 
litera f1) din Regulamentul nr. 
6/2009, și asupra Datei Plății, 
astfel cum este definită de Arti-
colul 2 litera g) din Regulamentul 
nr. 6/2009. La Adunarea Generală 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze toţi acţio-

narii înregistraţi în registrul acţi-
onarilor la sfârșitul zilei de 
21.12.2017, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor 
art. 123 alin. 2 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
coroborat cu disp. Art. 10 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările și completările 
ulterioare. În cazul în care 
Adunarea Generală nu se va 
putea ţine la data anunţată, din 
cauza neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum și de validitate prevăzute 
de lege și de Actul constitutiv al 
societăţii, aceasta se va ţine în 
data de 31.12.2017 la aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. În conformitate cu dispozi-
țiile art.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, coroborate cu 
dispoziţiile art. 117 indice 1 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; și  b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii își pot exercita dreptu-
rile prevăzute la Art. 7 din Regu-
lamentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, până la data de 13.12.2017, 
sub sancţiunea decaderii. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor, la sediul 
societatii, putând fi consultată și 
completată de aceștia. Numirea 
membrilor Consiliului de admi-
nistraţie se va face ca urmare a 
finalizării procedurii de selecţie a 
administratorilor, în conformitate 
cu prevederile speciale prevăzute 
de OUG 109/2011 privind guver-
nanta corporativă a întreprinde-
rilor publice. În conformitate cu 
dispozițiile art.13 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, fiecare actionar are dreptul 
sa adreseze intrebari privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, până cel târziu 
la data de 22.12.2017, termen de 
decadere. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea 
răspunsului pe pagina de internet 
a societăţii: www.incertrans.ro, în 
format întrebare-răspuns. Propu-
nerile sau întrebările acţionarilor 
vor putea fi transmise în scris, fie 
prin poștă sau servicii de curierat, 
la sediul societăţii menţionat mai 
sus, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „PENTRU Adunarea 

Generala a Actionarilor din data 
de 30/31.12.2017.” Pentru identi-
ficarea persoanelor care adre-
sează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, acestea vor anexa 
solicitării și copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea 
și calitatea de acţionar la data 
solicitării. Propunerile sau intre-
bările acţionarilor care nu sunt 
primite la sediul S.C. Institutul de 
Cercetări  în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., până la 
datele mai sus menţionate nu vor 
fi luate în considerare. Accesul 
acționarilor înregistrați la data de 
referinţă la adunarea generala va 
fi permis in baza actului de iden-
titate. Acţionarii persoane juri-
d i c e  p o t  p a r t i c i p a  p r i n 
reprezentantul legal pe baza unui 
document oficial care îi atestă 
această calitate (de exemplu 
extras/ certificat constatator emis 
de Registrul Comerţului). Acţio-
narii înregistrați la data de refe-
rinţă pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi repre-
zentaţi de către alte persoane, pe 
baza unei procuri speciale, sau 
pot vota prin corespondenţă 
conform procedurilor afișate pe 
website-ul societăţii: www.incer-
trans.ro. Un exemplar original al 
procurii va fi predat la intrarea în 
sala de sedință. Votul prin repre-
zentant pe baza împuternicirii 
speciale. Acţionarii pot participa 
personal sau pot fi reprezentati în 
cadrul Adunării Generale a Acţi-
onarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) căruia i 
s-a acordat o împuternicire 
specială, pe baza formularului de 
împuternicire specială pus la 
dispoziţie de Societate, în condi-
ţiile legii. Împuternicirea specială 
va fi însoţită de următoarele 
documente: a) pentru acționari 
persoane fizice: copie de pe actul 
de identitate al acţionarului, care 
să permită identificarea acestuia 
în lista acționarilor INCER-
TRANS la data de referință 
eliberată de SC Depozitarul 
Central SA și copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetațenii români, 
sau pașaport pentru cetațenii 
străini, cu CNP (cod numeric 
personal)– dacă există în țara de 
origine); b) pentru acționari 
persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, in original sau copie 
conforma cu originalul, eliberat 
de Registrul Comerțului sau orice 
alt document, în original sau in 
copie conformă cu originalul, 
emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acţionarul 
este înmatriculat legal, în scopul 
dovedirii existenței persoanei 
juridice și a numelui/ calității de 
reprezentant legal, cu o vechime 
de cel mult 3 luni raportat la data 
pub l i căr i i  convocatoru lu i 
adunării generale, și care să 
permită identificarea acestora în 
lista acționarilor INCERTRANS 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca 

operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. _. Nr. 11826 din 22.11.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna decembrie, ziua 14. În temeiul prevederilor art. 250, 

alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna decembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Moreni, 

str. cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului I.I. CISMARU MIHAI, cu domiciliul fiscal în localitatea Moreni, str. 

Victoriei, nr. 5, bl. C5B, et. 3, ap. 13, jud. Dâmbovița, (preț licitația I - a = 10262 lei, fără TVA): Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul), Drepturile reale si privilegiate care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau 

de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *); 1. Bucătărie Tamisa = 1 buc., 

Nu este cazul, 486 lei, -; 2. Masă Domus = 1 buc., Nu este cazul, 170 lei, -; 3. Masă role = 1 buc., Nu este 

cazul, 133 lei, -; 4. Masă rustică 1200/ 800/ 700 = 5 buc., Nu este cazul, 898 lei, -; 5. Masă rustică 800/ 

800/ 700 = 2 buc., Nu este cazul, 266 lei, -; 6. Banchetă rustică = 5 buc., Nu este cazul, 651 lei, -; 7. Motor 

hotă = 1 buc., Nu este cazul, 898 lei, -; 8. Hotă profesională = 1 buc., Nu este cazul, 1595 lei, -; 9. Pavilion 

cadru metalic = 4 buc., Nu este cazul, 1893 lei, -; 10. Pavilion metalic Deluxe = 1 buc., Nu este cazul, 678 

lei, -; 11. Scaun Colecttion = 6 buc., Nu este cazul, 701 lei, -; 12. Masă Domus 135/ 80 = 2 buc., Nu este 

cazul, 321 lei, -; 13. Congelator orizontal = 1 buc., Nu este cazul, 628 lei, -; 14. Ventilator cu umidificație = 

2 buc., Nu este cazul, 944 lei, -; Total: 10262 lei, -. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții 

depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 

10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta preve-

derile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau 

altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informa-

ții suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100 - executor: 

Todorescu Nicolaie. Data afișării: 29.11.2017.
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la data de referință eliberată de 
SC Depozitarul Central SA; (ii) 
copie de pe actul de identitate al 
reprezentantului (mandatarului) 
(BI sau CI pentru cetățeni 
români, sau paşaport, pentru 
cetățeni străini cu CNP (cod 
numeric personal) vizibil- dacă 
există în țara de origine); c) docu-
mentele prezentate într-o limbă 
străina (mai puțin actele de iden-
titate valabile pe teritoriul Româ-
niei, cu caractere latine) vor fi 
însoțite de traducerea autorizată 
în limba română; Împuternicirea 
specială este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor pentru care a fost solicitată; 
reprezentantul are obligația să 
voteze în conformitate cu instruc-
țiunile formulate de acționarul 
care l-a desemnat, sub sancțiunea 
anulării votului.  Împuternicirea 
specială pentru participarea şi 
votarea în cadrul adunării gene-
rale poate fi dată de un acționar şi 
unei instituții de credit care 
prestează servicii de custodie. 
Votul prin reprezentant în baza 
unei împuterniciri generale. Acti-
onarul poate acorda o imputerni-
cire generala a carei durata nu va 
depasi 3 ani, permitand reprezen-
tantului sau de a vota în toate 
aspectele af late în dezbaterea 
Adunării Generale a Acţionarilor, 
cu condiţia ca împuternicirea să 
fie acordată de către acţionar în 
calitate de client, unui interme-
diar sau unui avocat, în conformi-
tate cu prevederile legale, 
anexându-se dovada că manda-
tarul are calitatea fie de interme-
d i a r  ( î n  c o n f o r m i t a t e  c u 
prevederile Art. 2 alin. (1) pct. 
(14) din Legea nr. 297/2004) fie de 
avocat, iar acţionarul este client 
al acestora. Începând cu data de 
29.11.2017, formularele de împu-
terniciri speciale, generale se pot 
obţine de la sediul societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00-
14.00 sau se pot descărca de pe 
website-ul societăţii.  Imputernici-
rile, în original, completate şi 
semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate valabil al 
acţionarului (buletin/carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor juri-
dice) vor fi depuse, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în 
adunare, la sediul S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi- 
INCERTRANS S.A. până la data 
de 28.12.2017, ora 16.30, în plic 
închis, cu menţiunea expresă pe 
plic:  „PENTRU Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor din data de 
30/31.12.2017” (vă rugăm să aveţi 
în vedere că registratura societăţii 
este închisă în timpul zilelor nelu-
crătoare). Acţionarii S.C. Insti-
t u t u l  d e  C e r c e t ă r i  î n 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A. înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţiona-

rilor. Acţionarilor li se vor pune la 
dispoziţie gratuit Buletinele de 
vot prin corespondenţă începând 
cu data de 29.11.2017 la sediul 
societăţii precum şi pe website-ul 
societăţii: www.incertrans.ro. 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă va fi depus la sediul S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., din 
Bucureşti, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, în plic inchis, 
până la data de 28.12.2017, ora 
16.30, în plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor din data de 30/31.12.2017” 
(vă rugăm să aveţi în vedere ca 
registratura societăţii este închisă 
în timpul zilelor nelucrătoare). În 
cazul votului prin corespondenţă 
al persoanelor fizice, buletinul de 
vot, completat şi semnat în 
original, va fi însotit de copia 
actului de identitate al acţiona-
rului, semnat pentru conformitate 
de acesta. În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor 
jur idice ,  Bulet inul  de  vot 
completat şi semnat în original, 
va fi însoţit de certificatul 
constator emis de Registrul 
Comerţului, în original, nu mai 
vechi de 3 luni de zile înainte de 
data publicării convocării, în 
original sau copie certificată 
conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al 
societăţii şi copia actului de iden-
titate al reprezentantului legal 
care semnează Buletinul de vot 
prin corespondenţă. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A., până la data şi ora mai sus 
menţionate nu vor fi luate în 
considerare. Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. Institutul de 
Cercetăr i  în  Transportur i 
„INCERTRANS” S.A. Preşe-
dinte Flavius Valeriu Cladoveanu.

l Convocator. Subsemnatul, 
Cristian Secoşan, Preşedinte al 
Consiliului de Administrație al 
societății Institutul  De Studii  şi 
Proiectari Energetice S.A., cu 
sediul social în Municipiul Bucu-
reşti, Sectorul 2, B-dul Lacul Tei 
nr. 1-3, având număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J40/5731/1996 şi Cod Unic de 
Înregistrare: 8630885 (denumită 
în continuare „Societatea”), 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la 
sediul Societății pentru data de 
08.01.2018 ora 15:00, prima 
convocare, iar în cazul în care nu 
se întruneşte cvorumul prevăzut 
în Actul constitutiv al Societății, 
la data de 09.01.2018, aceeaşi oră, 
a doua convocare, pentru discu-
tarea şi aprobarea următoarelor 
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 
1. Aprobarea de principiu a 
procedurii de divizare simetrică a 
Societății, fără dizolvare, prin 
desprindere parțială în interesul 

acționarilor, prin transmiterea 
unei părți din patrimoniu către o 
societate pe acțiuni nou creată, cu 
denumirea de « ISPE Proiectare 
şi Consultanță S.A. », conform 
rezervării de denumire eliberată 
de Oficiul Național al Registrului 
C o m e r ț u l u i  s u b  n r . 
542605/13.11.2017 în baza art. 
238 şi următoarele din Legea 
31/1990 a societăților, pe baza 
situațiilor financiare de la data de 
31.12.2016, cât şi pe baza Proiec-
tului de divizare ce va fi întocmit 
(« Divizarea ») şi aprobarea datei 
de 31.12.2016 ca dată de referință 
pentru situațiile financiare ale 
Societăţii care vor fi luate în 
considerare pentru efectuarea 
Divizării. 2. Aprobarea autorizării 
Consiliului de Administrație al 
Societății pentru întocmirea şi 
semnarea Proiectului de divizare 
(« Proiectul ») conform dizpoziți-
ilor legale, respectiv art. 241 din 
Legea Societăților, împreună cu 
orice alte documente necesar a fi 
redactate şi/sau semnate în baza 
sau în legătură cu acesta (ex. 
declarație privind modalitatea de 
publicare a Proiectului), precum 
şi să îndeplinească toate operațiu-
nile economice, financiare şi 
legale necesare sau în legătură cu 
redactarea, semnarea, înregis-
trarea şi/sau publicarea Proiec-
tului, precum şi orice alte acte, 
operațiuni 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, 
înainte de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor care 
va decide asupra Divizării. Apro-
barea acordării Consiliului de 
Administrație a dreptului de a 
delega oricare dintre puterile 
investite de către Adunarea gene-
rală Extraordinară a Acționarilor 
Societății, oricărei persoane, dupa 
cum va considera necesar. 4. 
Luarea la cunoştință agreerea că, 
în conformitate cu art. 243 indice 
6 din Legea Societăților, având în 
vedere caracteristicile divizării 
parțiale, în conformitate cu 
punctul 1 de mai sus, art. 243 
indice 2, 243 indice 3 si 244 
alineatul (1) literele b), d) şi e) din 
Legea Societăților nu se aplică 
Divizării. 5. Aprobarea publicării 
Proiectului în Partea a-IV-a a 
Monitorului Oficial al României. 
6. Aprobării împuternicirii Cabi-
netului de Avocat Andrei Nico-
lescu ş i  a  or icărui  avocat 
colaborator sau angajat care, 
acționând individual, şi fiecare 
denumit “Reprezentantul Auto-
rizat”, pentru a reprezenta socie-
tatea în fața oricărei persoane, 
entități şi/sau autorități, în 
legătuă cu toate procedurile 
legale aferente înregistrării vala-
bile a hotărârilor de mai sus la 
Registrul Comerțului şi ducerea 
la îndeplinire a fiecăreia dintre 

hotărârile de mai sus, şi semnarea 
oricărui document rezultând din 
sau în legătura cu hotărârile de 
mai sus, incluzând, fără limitare : 
a) să semneze în numele Societatii 
toate documentele necesare 
pentru a îndeplini mandatul, fie 
în fața unui notar public, fie a 
unui avocat, pentru a înregistra în 
Registrul Comerțului operațiunile 
descrise mai sus; b) să depună la 
Registrul Comerțului Proiectul şi 
toate celelalte documente aferente 
acestei etape din procesul de divi-
zare; c) să reprezinte Societatea în 
toate procedurile de la Registrul 
Comerțului, cu persoana desem-
nată sau directorul instituției, sau 
cu orice alte autorități, în orice 
procedură administrativă, juri-
dică sau de altă natură, aferente 
înregistrării operațiunilor mențio-
nate mai sus. Cabinetul de Avocat 
Andrei Nicolescu este autorizat să 
delege mai departe aceste puteri. 
Sunt convocați să participe la 
Adunarea Generală Extraordi-
nară toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor Societății la 
data de 31.12.2017 (“Data de 
referință”). Documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordi-
nare se află la sediul Societății, la 
dispoziția acționarilor, putând fi 
consultate şi completate de 
aceştia în timpul orelor de 
program, între orele 09:00– 17:00. 
Acționarii  pot participa la 
Adunarea Generală Extraordi-
nară personal sau prin reprezen-
tanți, 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. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistrație, Cristian Secoşan.

l Convocator. Consiliul de 
Administraţie al Societăţii Ana 
Teleferic S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Poiana 
Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul 
Braşov, număr de ordine în Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  B r a ş o v 
J/08/988/1998, CUI RO8698066, 
convoacă Adunarea Generala 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
Ana Teleferic SA în data de 11 
ianuarie 2018, ora 16.00, la sediul 
societăţii din Poiana Braşov, 
Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de 
referinţă 22 decembrie 2017, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea unui membru în consi-
liul de administraţie al Ana Tele-
feric SA, stabilirea duratei 
mandatului şi a indemnizaţiei 
acestuia. 2. Desemnarea repre-
zentantului acţionarilor pentru 
semnarea actului constitutiv 
actualizat ca urmare a modifică-
rilor în consiliul de administraţie 
al Ana Teleferic SA, pentru 

semnarea documentelor si depu-
nerea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului Braşov. În cazul in 
care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, a 
doua adunare generală ordinară 
va fi convocată pentru data de 12 
ianuarie 2018, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de 
zi. Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic SA,  Prin 
Iuga Vasile, Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie.

l Convocare.Preşedintele Consi-
liului de administraţie al societăţii 
Athenee Palace SA, societate pe 
acţiuni română cu sediul în Bucu-
resti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 
1, Biroul nr. 10, număr de ordine 
în  Registrul Comerţului Bucu-
resti J40/612/1991, CUI RO 
1569250, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
la data de 11 ianuarie 2018, ora 
9,30, în Bucuresti, B-dul Poligra-
fiei nr.1C, Clădire Birouri Ana 
Holding, et.1, biroul 10, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
in registrul acţionarilor, la sfâr-
situl zilei de 22 decembrie 2017, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea unui membru în consi-
liul de administraţie al Athenee 
Palace SA si stabilirea duratei 
mandatului acestuia. 2. Stabilirea 
indemnizaţiei membrilor consi-
liului de administraţie al Athenee 
Palace SA. 3. Actualizarea 
Actului constitutiv al Societăţii cu 
modificările intervenite în consi-
liul de administraţie. 4. Desem-
n a r e a  r e p r e z e n t a n t u l u i 
acţionarilor pentru semnarea 
Actului constitutiv actualizat, 
pentru semnarea documentelor si 
depunerea lor la Oficiul Regis-
trului Comerţului. 5. Aprobarea 
datei de 31 ianuarie 2018, ca dată 
de înregistrare asupra căreia se 
răsfrâng hotărârile adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor. După 
data de 30 ianuarie 2018 (ex date) 
instrumentele financiare obiect al 
hotărârii adunării generale ordi-
nare a acţionarilor se tranzacţio-
nează fără drepturile care derivă 
din respectiva hotărâre. În cazul 
în care nu sunt îndeplinite condi-
ţiile legale de desfăşurare a 
adunării generale ordinare a acţi-
onarilor, a doua adunare generală 
ordinară este convocată pentru 
data de 12 ianuarie 2018, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi.  Accesul acţi-
onarilor îndreptăţţti să participe 
la adunarea generală este permis 
prin simpla probă a identităţii 
acestora, cu actul de identitate, 
facută în cazul acţionarilor 
persoane fizice, iar în cazul 
persoanelor juridice sau a repre-
zentanţilor acţionarilor persoane 
fizice, cu împuternicire dată 
persoanei fizice care le reprezintă, 
în limba română.  La adunare au 
drept sa participe şi să voteze toţi 
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acţionarii societăţii înregistraţi la 
sfârşitul zilei de 22 decembrie 
2017, în Registrul Acţionarilor, 
gestionat de Depozitarul Central 
SA, care este data de referinţă a 
adunării convocate. Acţionarii 
pot participa la şedinţa adunării 
generale, personal sau prin repre-
zentanţi, pe bază de împuterni-
cire specială sau generală, în 
condiţiile prevăzute de art. 243 
din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital.  Împuternicirile 
speciale sau generale vor fi utili-
zate în condiţiile stabilite de 
Regulamentul 6/2009 şi art. 243 
din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, iar modelul aces-
tora va putea fi obţinut de la 
sediul societăţii.  Împuternicirile, 
înainte de prima lor utilizare,  se 
depun la societate cu cel puţin 48 
de ore înainte de adunarea gene-
rală, în copie, cuprinzând menţi-
unea conformităţii cu originalul, 
sub semnătura reprezentantului. 
Împuternicitul nu poate fi substi-
tuit de o altă persoană.  Nu poate 
fi acordată împuternicire unei 
persoane aflată în conflict de inte-
rese conform art. 243 alin. 6 
indice 4 din Legea 297/2004. 
Împuternicirea însoţită de copia 
actului de identitate a celui repre-
zentat, vor fi trimise spre inregis-
trare societăţii cel mai târziu cu 

48 de ore înainte de adunarea 
generală, acestea putând fi 
trimise şi prin fax (nr. fax: 
0213181300) sau prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data Adunării 
Generale a Acţionarilor, să aibă 
asupra sa împuternicirea în 
original. Unul sau mai mulţi acţi-
onari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi şi de 
a propune proiecte de hotărâri 
pentru punctele incluse sau 
propuse pentru a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acţionarilor în termen de 15 
zile de la data publicării convo-
cării, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de catre adunarea 
generală a acţionarilor, precum şi 
de o copie de pe actul de identi-
tate al iniţiatorilor. Propunerile 
acţionarilor şi documentele ce 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drep-
turi vor fi transmise numai în 
scris (prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice). Lista 
cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională ale 

persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarior, putând fi 
consultată de aceştia după data 
de 08 decembrie 2017. Acţionarii 
pot face propuneri pentru candi-
daţii la funcţia de administrator 
până la data limită de 08 ianuarie 
2018. Propunerile vor cuprinde 
numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze 
consiliului de administraţie între-
bări în scris înaintea datei de 
desfăşurare a adunării generale, 
privind punctele de pe ordinea de 
zi, conform art. 13 din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009.  Orice 
acţionar are garantat exerciţiul 
liber al drepturilor sale conform 
prevederilor legale aplicabile şi 
ale Actului constitutiv al Socie-
tăţii. Începand cu data de 08 
decembrie 2017, modelele de 
împuterniciri, documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
a acţionarilor, proiectele de hotă-
râri precum şi orice alte infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la sediul  societăţii, între orele 
9-17, şi la tel. 0212021199 şi pe 
site-ul societăţii  www.athe-
nee-palace.ro. In cazul votului 
prin corespondenţă, buletinul de 
vot, completat si semnat, va fi 
transmis prin poştă sau prin 
e-mail, cu semnatura electronică 
extinsă,  conform Legii  nr. 
455/2001 până la data de 10 ianu-
arie 2018, inclusiv, la adresa 
societăţii, respectiv la adresa de 
e-mail: athenee.palace@gmail.
com cu menţiunea scrisă clar 
"Pentru adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor din data de 
11/12.01.2018". Athenee Palace 
SA , prin Taban Ion – Preşedinte 
al Consiliului de administraţie.

LICITAȚII  
l SC Electrificare CFR SA- SE 
Craiova/Aleea I Depoului, nr.5, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare şi adjudecare la preţul cel 
mai mare, etapa I, II şi III pentru 
valorificarea: Şopron baracă 
l e m n / 1 9 9 3 / C E  T g . J i u ,  î n 
21.12.2017, ora 10.30, cu repetare 
17.01.2018 şi 06.02.2018. Relaţii: 
0728.101.753.  

l Penitenciarul Aiud, cu sediul 
în Aiud, str.Morii, nr.7-9, jud.
Alba, cod fiscal: 4331341, telefon: 
0258.861.021, fax: 0258.863.575, 
organizează în data de 08.12.2017 
licitaţie publică cu strigare pentru 
închirierea spaţiului cu destinaţia 
punct comercial cadre, cu o 
suprafaţă de 19,23mp. Preţul 
iniţial de pornire este de 6Lei/mp/
lună, saltul de supralicitare fiind 
de 2Lei/mp/lună. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine 
gratuit de la sediul Penitencia-

rului Aiud, telefon: 0258.861.021, 
int.126, fax: 0258.863.575, e-mail: 
achizitii.paiud@anp.gov.ro

l Prunus Forest Trading SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică autoturism 
Dacia Logan 1.4 / 2004 la pretul 
de 3.894 lei, fără TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 08.12.2017, 
ora 15/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în zilele de 
15.12.2017, 05.01.2018, aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 
lei. Se pot vinde si birouri sepa-
rate cu cota indiviza din caile de 
acces si din spatiile comune. Prêt/
birou incepand de la 43.915 lei; 
Activul Cazan de Apa Fierbinte, 
situat in Brăila, calea Călăraşilor 
nr. 321B, la pretul de 777.441 lei; 
Mijloace de transport: Autoutili-
tara 10215 FA 31 la pretul de 
7.210 lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei; 
Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul 
de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei; Mobi-
lier la pretul de 11.244 lei; Diverse 
bunuri la pretul de 460 lei; Stoc 
de magazie, la pretul de 155.209 
lei; Listele complete pot fi 
studiate la sediul lichidatorului. 
Preturile nu contin TVA. Licita-
tiile se organizeaza in datele 
de    07.12.2017, 14.12.2017, 
1 1 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  1 8 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
25.01.2018, ora 11.00. Alte infor-
matii: Licitatiile se organizeaza la 
biroul lichidatorului din Braila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. 
Caietele de sarcini  se pot ridica 
de la lichidatorului, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 
2.500 lei. Garantia de participare 
la licitatie de 10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel 
putin 2 zile anterior datei licita-
t i e i .  Te l .  0 2 4 1 / 5 4 2 9 4 2 ; 
0720/300.464.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociaț i i  SPRL,  scoate  la 
vânzare: 1.Mijloace de transport 
(autoutilitare, capete tractor, 
semiremorci) în valoare de 
44.352,00Euro exclusiv TVA; 
Prețul Regulamentului de licitație 
pentru bunurile aflate în patrimo-
niul debitoarei SC Kaproni 
Transport SRL este de 500,00Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 

licitaților pentru mijloacele de 
transport aparținând SC Kaproni 
Transport SRL reprezintă 30% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de partici-
pare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele de transport 
aflate în patrimoniul debitoarei 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 08.12.2017, ora 
12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 15.12.2017, 12.01.2018, 
19.01.2018, 26.01.2018, ora 12.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Penitenciarul Giurgiu, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, str. 
Balanoaiei, nr.12A, jud. Giurgiu, 
România, cod unic de înregistrare 
13476015, tel. 0246.215.091, fax 
0246.213.700, e-mail pgiurgiu@
anp.gov.ro, www.penitenciarul-
giurgiu.ro, organizează în data de 
18.12.2017 orele 11:00, licitație 
publică cu strigare pentru închiri-
erea a unui spațiu de 50mp, situat 
în incinta Penitenciarul Giurgiu, 
în scopul comercializării bunuri şi 
produse alimentare şi nealimen-
tare către persoanele private de 
libertate. Persoanele interesate 
pot solicita documentaţia de la 
sediul Penitenciarului Giurgiu 
sau pe mail, în zilele lucrătoare, 
începând cu data de 04.12.2017, 
între orele 08:00-15:00 sau de pe 
site-ul oficial al Penitenciarului 
Giurgiu, secțiunea anunțuri. Lici-
tația cu strigare se va desfăşura 
în data de 18.12.2017, începând 
cu ora 11:00. Ofertele se vor 
depune la sediul Penitenciarului 
G i u r g i u  p â n ă  c e l  t â r z i u 
15.12.2017, ora 15:00. Prețul de 
pornire al licitației privind 
valoarea chiriei/mp/lună este de 
15,00 lei. Pasul de licitație pentru 
închiriere este de 10 lei/mp/lună 
şi se va aplica asupra valorii 

Subscrisa  S.C. RECONS S.A. -în faliment, prin lichidator 
judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul 
că în data de 12.12.2017, ora 11.00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, 
jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind        
vânzarea următoarelor bunuri mobile și imobile:
-- Macara șenile RDK 300 -14.000 euro plus TVA, iar prețul    
Caietului de sarcini este 100 lei plus TVA; -Automacara 
UMT T 12,5 nr. identificare 75721 -4.500 euro plus TVA, 
iar prețul Caietului de sarcini este 100 lei plus TVA; -Teren 
intravilan -210 mp situat în Stațiunea Semenic -1.300 
euro, iar prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA; 
-Drum betonat Reșița, Calea Timișorii -440mp -9.250 
euro,euro, iar prețul Caietului de sarcini este 300 lei plus TVA; 
-Apartament nr.61, o cameră, bl.7, str. Trandafirilor, Băile 
Herculane -23.36mp -3.300 euro, iar prețul Caietului de 
sarcini este 200 lei plus TVA; -Apartament nr.69, o 
cameră, bl.7, str. Trandafirilor, Băile Herculane -23.36 mp 
-3.300 euro, iar prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus 
TVA; -Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou-Marghi-
tas, Anina -1.135mp -61.200 euro, iar prețul Caietului de 
sarcini este 200 lei plus TVA; -Bloc locuințe C7, str. Pinilor, 
Cartier Nou- Marghitas, Anina -1.135mp -61.200 euro, iar 
prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA; - Aparta-
ment nr.5, bloc C6, str. Pinilor, cartier Nou-Marghitas, 
Anina -45mp -5.300 euro, iar prețul      Caietului de sarcini 
este 200 lei plus TVA.  
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul                  
lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei 
conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate la data de 12.12.2017, următoarele 
licitații vor avea loc în 09.01.2018 și 19.01.2017. Vizitarea 
imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o progra-
mare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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prețului de pornire. Garanția de 
participare, în valoare de 180,00 
lei se va depune în una din 
formele precizate în documentația 
descriptivă. Alte relații se pot 
obține la telefon tel. 0246.215.091, 
interior 103, d-na Veronica 
OPRICĂ, între orele 08:00 și 
15:00, în zilele lucrătoare.

l Anunţ Public privind închiri-
erea unui spaţiu, proprietate 
publică a judeţului Teleorman. 
Judeţul Teleorman, persoană juri-
dică de drept public, identificat 
prin codul de înregistrare fiscală 
nr. 4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în muni-
cipiul Alexandria, str. Dunării 
nr.178, judeţul Teleorman, telefon 
0 2 4 7 . 3 1 1 . 2 0 1 ,  i n t . 3 3 7 , 
fax.0247.315.505, organizează 
licitaţie publică pentru închirierea 
unui spaţiu situat în imobilul 
"Fost sediu al Băncii Agricole 
Sucursala Teleorman", comuna 
Drăgănești Vlașca, în suprafaţă 
utilă de 17,80mp, aflat în proprie-
ta tea  pub l i că  a  judeţu lu i 
Teleorman, pentru desfășurarea 
de activitate de birou. Preţul 
minim de pornire a licitaţiei este 
de 2,65 euro /mp/ lună. Licitaţia 
va avea loc în ziua de 10 ianuarie 
2018, orele 12,00, la sediul Consi-
liului Judeţean Teleorman, 
camera 62. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul 
Consiliului Judeţean Teleorman, 
cam.62, tel. 0247.311.201, int. 337.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Sâncraiu, 
cod fiscal: 5612868, adresa: 
407515, Sâncraiu, nr. 340, jud. 
Cluj, tel./fax: 0264.257.588, 
e-mail: sancraiu@sancraiu.ro. 
2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: suprafaţă de 
teren de 11.730mp și o clădire în 
suprafață de 402mp din imobilul 
preluat de la MApN, cuprins în 
intravilanul localităţii Sâncraiu. 
3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1. Documen-
taţia de atribuire se poate procura 
prin cerere la sediul Primăriei 
Comunei Sâncraiu. 3.2. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
procura prin cerere la sediul 
Primăriei Comunei Sâncraiu, la 
compartimentul Secretariat, 
adresa: 407515, Sâncraiu, nr.340, 
jud.Cluj. 3.3. Costul documenta-
ţiei de atribuire este de 10Lei și se 
achită numerar la casieria Primă-
riei Comunei Sâncraiu. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 15.12.2017, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor este 20.12.2017, ora 
10.00. 4.2.Ofertele se depun la 
s ed iu l  Pr imăr i e i :  407515 , 
Sâncraiu,  nr.340,  jud.Cluj . 
4.3.Ofertele se depun în două 
exemplere: un original și o copie. 
5.Deschiderea ofertelor va avea 
loc la sediul Primăriei Comunei 
Sâncraiu în data de 20.12.2017, 

ora 12.00. 6. Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor: Judecă-
toria Huedin, 405400, Huedin, str.
Avram Iancu, nr.2, jud.Cluj, tel./
fax: 0264.351.788/0264.353.160, 
e-mail: jud-huedin@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 28.11.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, 
j u d e ț u l  M a r a m u r e ș ,  C I F : 
3627390, cod poștal: 437280, 
România, tel.0262.289.333, fax: 
0362.780.129, e-mail: primaria_
sacalaseni@yahoo.com, www.
sacalaseni.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare teren 
în suprafaţă de 15.000mp, aparţi-
nând domeniului public al 
Comunei Săcălășeni, parte din 
i m o b i l u l  î n  s u p r a f a ț ă  d e 
807.978mp, identificat prin 
numărul cadastral 51877, Cartea 
Funciară 51877 amplasat în loca-
litatea Săcălășeni, judeţul Mara-
mureș, în vederea realizării 
investiției: „Livadă Nuci și Hală 
de producție”. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare și oferta 
financiară, conform documenta-
ţiei de atribuire. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere de la 
sediul Comunei Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
j u d e ț u l  M a r a m u r e ș . 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Juridic al 
Comunei Săcălășeni, zilnic, între 
orele 8.00-13.00. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 03.01.2018, ora 
13.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de atri-
buire. 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 10.01.2018, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei Săcălă-
șeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un exemplar 
în copie. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.01.2018, 
ora 10.00, sediul Comunei Săcălă-
șeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 6.

Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureș, bd.Republicii, nr. 2A, 
Baia Mare, telefon: 0262.218.235, 
fax: 0262.218.209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro, în termen de 
10 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licitației, 
cu condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a Comunei 
Săcălășeni. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.11.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, 
j u d e ț u l  M a r a m u r e ș ,  C I F : 
3627390, cod poștal: 437280, 
România, tel.0262.289.333, fax: 
0362.780.129, e-mail: primaria_
sacalaseni@yahoo.com, www.
sacalaseni.ro. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare teren 
în suprafaţă de 50.000mp, aparţi-
nând domeniului public al 
Comunei Săcălășeni, parte din 
i m o b i l u l  î n  s u p r a f a ț ă  d e  
807.978mp, identificat prin 
numărul cadastral 51877, Cartea 
Funciară 51877 amplasat în loca-
litatea Săcălășeni, judeţul Mara-
mureș, în vederea realizării 
investiției: „Livadă Nuci și Hală 
de producție”. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: Ofertanţii vor prezenta 
documentele de calificare și oferta 
financiară, conform documenta-
ţiei de atribuire. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere de la 
sediul Comunei Săcălășeni, sat 
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
județul Maramureș. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Comparti-
mentul Juridic al Comunei 
Săcălășeni, zilnic, între orele 8.00-
13.00. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar: Gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 28.12.2017, ora 13.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi întocmite conform 
documentaţiei de atribuire. 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 08.01.2018, ora 14.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei Săcălă-
șeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 4.3. 

Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original și un exemplar 
în copie. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 09.01.2018, 
ora 10.00, sediul Comunei Săcălă-
șeni, sat Săcălășeni, strada Unirii, 
nr.87, județul Maramureș. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Maramureș, bd.Republicii, nr.2A, 
Baia Mare, telefon: 0262.218.235, 
fax: 0262.218.209, adresă e-mail: 
tribunalmm@just.ro, în termen de 
10 zile calendaristice de la data 
comunicării rezultatului licitației, 
cu condiția obligatorie de notifi-
care în acest termen a Comunei 
Săcălășeni. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.11.2017.

l Diavist Product SRL, societate 
in reorganizare, sub suprave-
gherea administratorului judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde in 
bloc, bunurile proprietatea socie-
tatii, reprezentate de fabrica de 
procesare a carnii, compusa din: 
I. Proprietatea imobiliara situata 
in comuna Măgureni, Sat Lunca 
Prahovei, nr.93F, (DJ101P), 
judeţul Prahova, formata din: 
Teren 15.994 mp; Teren 2.472 
mp; C1 hala productie Magureni; 
C2 statie de epurare; C3 boxa 
spalare auto; C4 cabina poarta; 
Constructie metalica Magureni; 
Drum acces parcare platforme 
betonate;  Imprejmuire .  II . 
Bunuri mobile – utilaje: Aparat 
pastrare  gheta ;  Ce lu le  de 
afumare, fierbere; Masina pt 
produs fulgi gheta; Masina De 
Injectat Pokomat; Tumbler Inject 
Star; Masina De Impachetat 
Vacuum; Celule Frigorifice(Con-
gelator); Malaxor 400 Kg; Masina 
De Injectat Inject Star; Masina 
De Injectat Inject Star; Agregat 
Frigorific; Aparat Aer Conditi-
onat Hendoh Has 8; Bazin Inox; 
Kutter ,,Kilia" 200L; Ghilotina 
,,Ruhle" Gfr 450; Aparat pastrare 
gheta; Celule de afumare, fier-
bere; Masina pt produs fulgi 
gheta;  Masina De Injectat 
Pokomat; Tumbler Inject Star; 
Masina De Impachetat Vacuum; 
Celule Frigorifice(Congelator); 
Malaxor 400 Kg; Masina De 
Injectat Inject Star; Masina De 
Injectat Inject Star; Agregat 
Frigorific; Aparat Aer Conditi-
onat Hendoh Has 8; Bazin Inox; 
Kutter ,,Kilia" 200L ; Ghilotina 
,,Ruhle" Gfr 450; Masina De 
Spalat Bete Afumare; Recipienti 
Inox 200L; Masa Transare Carne 
,,Hocker"1; Masa Transare Carne 
,,Hocker"2; Carlige Prindere Si 
Cutite-SET; Rame Inox Ptr. 
Afumare; Compresor Furtun Aer 
Fiah 100L; Instalatie Incalzire 

Centrala; Raft Frigorific Cu 
Perdea De Aer ; Container Frigo-
rific Izoterm 508346; Nebulizator; 
Ecluza Igienica Ddm 5001R; 
Ecluza Igienica Ddm 5001L; 
Strung Wh 40; Arzator; Cantar 
Sistematizat; Cantat Electronic 
Condimente; Kaeser-Compresor 
1167; Transformator Tip P 
630Kw Fabr.Noua; Generator 
Curent Phoenix 3000; Regulator 
Gaze; Laborator Fizico-Chimic 
Viola; Arzator Cazan Fierbere 
66.6Kw; Platforma De Cantarire 
tip Em ; Cantar Electronic Bc 
115 E (Livrare); Cantar Bc 
1158(Carne Tocata); Bascula 
Electronica Ds 532; Cantar Bc 
115 E; Platforma Cpi 1212/St 
1500;  Balanta  Electronica 
Sm100P; Cantar Bc Ii 115E; 
Balanta Analitica Abj-220-4M; 
C a n t a r  B i z e r b a  B c i i -
800Serie10782138; Balanta Elec-
tronica Ds688(Condiment); 
Cantar Electronic; Spectrofoto-
metru Sp830 Plus;Termometru 
05631054;Sonda; Aparat Distilat 
Apa 4L/H Automatic 3Kw; 
Transpaleta Electrica; Transpalet 
2 To. III. Active necorporale: 
marca DIAVIST, inregistrata la 
OSIM sub nr. 85082 si marca 
figurativa nr. 089008; marca 
SUPREM, inregistrata la OSIM 
sub nr. R052101. Pretul total al 
tuturor bunurilor mobile, imobile 
si activelor necorporale proprie-
tatea Diavist Product SRL, 
supuse vanzarii, in bloc, este de 
8.228.577 lei, fara TVA. Vanzarea 
se efectueaza la licitatie, in bloc, 
prima licitatie fiind programata 
pentru data de 11.12.2017 ora 
09:00, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitatia 
se va tine la urmatoarele date: 
1 3 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
18.12.2017 si 20.12.2017, la 
aceeasi ora. Ofertele se primesc 
numai la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova. Costul unui caiet de 
sarcini este de 2.400 lei plus TVA 
s i  se  achi ta  in  contu l  nr. 
RO92BTRL03001202U76619XX, 
deschis la Banca Transilvania 
SA, sucursala Ploiesti, beneficiar 
fiind Andrei Ioan IPURL, CIF 
RO26526344. Mai multe relatii se 
pot obtine de la administrato-
rului judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, teren in suprafata de 
6.169 mp si constructiile ampla-
sate pe acesta, respectiv cladire 
birouri si atelier reparatii, situate 
in Timisoara, Str. Grigore T. Popa, 
nr. 28, Judet Timis, la pretul de 
500.000 euro, fara TVA.  Licita-
tiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in data 
de 11.12.2017 ora 11:00, iar in 
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cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
g r a m a t a  p e n t r u  d a t a  d e 
1 3 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
18.12.2017 si 20.12.2017, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul admi-
nistratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in 
regulamentul  de  vanzare . 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului 
judiciar, la adresa mai sus menti-
onata, la numerele de telefon 
0723357858/ 0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Anunţ de participare la lici-
taţia deschisă pentru concesiune 
de bunuri proprietate publică. 
Primăria Comunei Negrileşti, 
judeţul Vrancea, cod fiscal 
15534708, sediul comuna: Negri-
leşti, sat Negrileşti, judeţul 

Vrancea, organizează în data de 
22 Decembrie 2017, ora 11:00, la 
sediul primăriei comunei Negri-
leşti, județul Vrancea, licitaţie 
publică pentru terenul în supra-
faţa de 7066 mp, categoria de 
folosinţă teren neproductiv, din 
domeniul public al comunei, 
situat în extravilanul satului 
Negrileşti, comuna Negrileşti, 
județul Vrancea, Tarlaua 142, 
Parcela 5966-69, înscris în CF 
50661. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: -Docu-
mentaţia de atribuire se va 
obţine de la compartimentul 
achiziţii publice din cadrul 
Primăriei Negrileşti, judeţul 
Vrancea. după achitarea sumei 
de 100,00 lei, la casieria primă-
riei. -Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 13 Decembrie 
2017, ora 15:00. Informaţii 
privind ofertele: Data limită de 
depunere a ofertelor: 19 Decem-
brie 2017, ora 15:00. Ofertele se 
vor depune într-un singur exem-
plar la sediul primăriei comunei 
Negrileşti, județul Vrancea 
compartimentul achiziții publice 

în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini, a OUG nr. 
54/2006, şi ale H.G. nr.168/2007. 
Ofertanţii trebuie să achite la 
casieria primăriei până în data 
de 19 Decembrie 2017, ora 15:00, 
taxa de participare în cuantum 
de 150,00 lei şi garanţia de parti-
cipare al cărei cuantum este de 
10% din valoarea totală a rede-
venţei pentru primul an de 
concesionare. Soluţionarea litigi-
ilor: Tribunalul Vrancea, Secţia 
contencios administrativ şi fiscal. 
Relaţii suplimentare: tel/fax 
0237267028; 0237267290.

PIERDERI  
l SC. Roger & Mobai SRL din 
jud. Mures declara pierdut certi-
f icat  CUI  RO 33866292, 
J26/1100/2014 , seria B Nr. 
3002329 si certificat constatator 
nr. 17265 de la beneficiar. Le 
declaram nule.

l Pierdut Certificat  manager 
transport pe numele Mates 
Marius Viorel. Il declar nul

l Pierdut Certificat constatator 
nr. 14028/21.04.2005, eliberat de 
ORC Arad pentru Sc Camaltodor 
Srl. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
10.05.1972, pe numele Micu 
Niculae. Il declar nul.

l Pierdut carnet student Facul-
tatea Agricultura, pe numele 
Gheorghe Daniel Victor. Il declar 
nul.

l Pierdut Act achitare integrala 
locuinta, Rotaru Elena. O declar 
nula.

l Ivasciuc Andreea-Iuliana PFA 
F27/1177/2012 CUI 30798495 cu 
sediul social in Mun.Roman str.
Sucedava bl.11 ap.6 Jud.Neamt 
declara pierdute si nule certifi-
catul de inmatriculare si certifi-
catul constatator emise de catre 
ONRC Neamt 0728339065

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 

auto (atestat mărfuri generale) şi 
cartelă tahograf, eliberate de 
ARR Vâlcea, pe numele Constan-
tinescu Dumitru,  din comuna 
Costeş t i ,  sa t  Vărat ic i ,  nr 
60,  județul Vâlcea. Se declară 
nule.

l Societatea Topostar SRL, iden-
tificată cu J40/7520/1999, CUI 
12073537, sediul în Dr.Taberei nr. 
34, bl. T3, ap. 45, sector 6, Bucu-
reşti,  declară pierdut certificat de 
înregistrare seria B Nr.1665669.

l Declar pierdut contracul de 
vânzare cumpărare nr. 2537/1991 
între Sucursala de Construcţii, 
Reparaţii, Administrarea şi 
Vanzarea Locuinţelor Giuleşti, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, şi 
Nita Adrian şi Nita Simo-
na-Luiza, actual Ilie Simo-
na-Luiza, dupa divorţ.

l Declar pierdute legitimaţie 
transport şi carnet de student 
emise de ASE CSIE, pe numele 
Kaya Esra.




