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OFERTE SERVICIU
l Societate comerciala angajeaza 
sofer de protocol. Cerinte: 
Prezenta agreabila, atitudine 
impecabila, seriozitate, punctuali-
tate, discretie. Beneficii: Salariu 
motivant. Nr. tel: 0731.474.491. 
Adresa de email: cameliado-
bindas@gmail.com.

l SC Archistudio SRL, firmă de 
proiectare, caută pentru dezvol-
tarea echipei desenatori Autocad 
pentru punctul de lucru din Petro-
șani. Pentru a face parte din 
echipa noastră este necesară: 
-cunoștințe avansate de operare 
PC obligatorii -pachetul Office 
(Word, Excel, Outlook). Descri-
erea jobului: -culegere date de pe 
teren/relevare situație existentă 
din teren; -preluare temă de 
proiectare și analiza datelor de 
intrare furnizate de client. 
Așteptăm cu interes CV-urile 
d-voastră la adresa de e-mail: 
proiectare2006@gmail.com până 
la data de 10 aprilie 2018.

l Institutul  de Economie 
Mondială organizează concurs 
pentru ocupare post vacant, 
normă întreagă, durată nedetermi-
nată -Contabil Şef, în data de 
02.05.2018, orele 11:00, proba 
srisă, și 03.05.2018, orele 11:00, 
proba interviu. Actele necesare 
dosarului de concurs și cerinţele 
postului sunt afișate la sediul și pe 
site -ul Institutului de Economie 
Mondială, https://www.iem.ro/. 
Dosarele de concurs se vor depune 
până în 24.04.2018, orele 12:00, 
camera 5210. Relaţii suplimentare: 
între orele 10- 14 la telefon 
0213182455 sau la sediul IEM, la 
d- na Miru Nela.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează în data de 09 mai 
2018 concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, din cadrul Compar-
timentului Urbanism. Condiţii de 
participare: -Cetăţenie română; 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 (un) an; -Cunoș-
tinţe minime de utilizare a calcula-
torului. Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Copie 
carnet de muncă sau adeverinţă; 
-Fișă medicală sau adeverinţă 
medicală; -Cazier judiciar; -Copie 
CI; -Copie acte stare civilă; 
-Cerere participare concurs; 
-Curriculum vitae. Dosarele de 
participare la concurs se depun în 
perioada cuprinsă între 06-25 
aprilie 2018. Selectarea dosarelor 
va avea loc pe data de 02 mai 
2018, iar concursul se va desfășura 
pe parcursul a două probe: proba 

scrisă, 09 mai 2018- ora 11.00 și 
interviul, 11 mai- ora 11.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
(secretariat) sau la telefon: 
0243.361785.

l Societatea Naţională a Sării SA, 
Sucursala Salina Slănic, cu sediul 
în orașul Slănic, str.Cuza-Vodă, 
nr.22, judeţul Prahova, scoate la 
concurs un post de economist. 
Concursul se organizează la sediul 
sucursalei și va consta în probă 
scrisă și interviu. Data organizării 
concursului: 25 aprilie, ora 10.00- 
proba scrisă. Interviul va fi 
programat în funcţie de numărul 
candidaţilor. Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 20 
aprilie, inclusiv, ora 15.00, la sediul 
sucursalei sau pe adresa de e-mail: 
slanic@salrom.ro. Cerinţele 
postului de economist: -studii 
superioare economice absolvite cu 
diplomă de licenţă; -peste 3 ani în 
poziţii diverse în domeniul financi-
ar-contabil; -cunoștinţe de operare 
PC (Word, Excel, Outlook). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0244.240.994-995, int.136.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior la Serviciul investiții publice, 
Direcția tehnică, investiții, 
infrastructură drumuri publice și 
transport public județean din 
Aparatul de specialitate al Consi-
liului Județean Gorj. A. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliul Județean Gorj, 
astfel: - proba scrisă:  09 mai 2018, 
ora 10:30, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj; - interviul: în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise.       B. Condiții de partici-
pare la concurs; - candidații să fie 
absolvenți de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul fundamental științe 
inginerești; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției - minimum 9 ani. C. 
Candidaţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicării  anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III ,  respect iv  în  perioada 
05.04.2018-24.04.2018, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. D. 
Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Şendroiu 
Cristina, consilier juridic superior 
la Compartimentul de manage-
ment al unităților sanitare 
preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare din aparatul de speciali-
tate al Consiliul Judeţean Gorj, 
adresa de corespondență: Munici-
piul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 
2-4, et. 2, camera 236, telefon: 

0372531236, adresă de e-mail: 
cristina.sendroiu@cjgorj.ro.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul 
în strada Cuza Vodă, nr.67, locali-
tatea Târgu Frumos, judeţul Iași, 
organizează, conform prevederilor 
HG nr. 611/2008, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției publice 
de execuție vacante de inspector I 
asistent din cadrul Compartimen-
tului Evidența Persoanelor. 
Concursul va avea loc în data de 
07 mai 2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data și ora interviului 
vor fi anunțate după proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile calen-
daristice de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la secre-
tariatul comisiei de concurs, la 
d-na Ivanov Adriana, consilier în 
cadrul Compartimentului Resurse 
Umane și Salarizare, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  ar t .54  d in  Legea 
nr.188/1999 R2/A, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţii de studii: studii superi-
oare finalizate cu diplomă de 
licență în profil științe juridice, 
științe administrative, informatică 
sau științe economice. Condiţii de 
vechime: minim 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de 
grad profesional asistent conform 
art.57, alin.5), lit.a) din Legea 
nr.188/1999 (R/A),  privind 
Statutul funcţionarilor publici. 
Alte informaţii pot fi obţinute la 
sediul instituţiei sau de pe site-ul: 
www.primariatgfrumos.ro, la 
secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”. 

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 09.05.2018, ora 11.00, urmă-
torul post, funcţie publică de 
conducere. Programul concur-
sului: -09.05.2018 -ora 11.00 
-proba scrisă; -Interviul se susţine, 
de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
și ora susţinerii interviului se 
afișează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. -05.04.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Investiții și 
Servicii Publice, Serviciul Investiții 
și Servicii Publice: 1.un post 
funcție publică de conducere Şef 
Serviciu, gradul II. Condiţiile de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în următoarele ramuri de știință: 
-inginerie civilă; -inginerie meca-
nică, mecatronică, inginerie indus-
trială și management în domeniile: 
-inginerie mecanică; -inginerie 
industrială; -ingineria mediului; 
- inginerie  ș i  management; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 2 ani; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului,  înce-
pând cu data de 05.04.2018, ora 
8.00, și până în data de 24.04.2018, 
ora 16.30. Concursul se va desfă-
șura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Cuciureanu 
Paulica Gabriela, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de execuție 
consilier debutant la Direcția 
Urban i sm,  Compar t iment 
Cadastru și Registru Agricol. 
Consilier debutant: studii universi-
tare absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniile: științe inginerești cu 
specializarea inginerie geodezică; 
vechime în muncă/ specialitatea 
studiilor: nu este cazul; cunoștințe 
de operare/ programare pe calcu-
lator: programe de tip CAD -GIS 
(Autocad) și programe de tip 
Office. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Municipiului 
Onești, B-dul. Oituz, nr. 17, Bacău, 
după cum urmează: -proba scrisă: 
8 mai 2018, ora 9.00; -proba 
interviu: în termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun până la data 
de 23 aprilie 2018, la sediul Primă-
riei Municipiului Onești, Compar-

timent personal din cadrul 
Serviciului resurse umane, relaţii 
cu publicul și trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HGR 
286/2011, modificată și completată 
de HGR 1027/2014: -cerere de 
înscriere la concurs (formular de 
înscriere); -copia actului de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; -copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului, solicitate de autori-
tatea sau instituţia publică; 
-carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie și/ sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
-cazierul judiciar sau o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
-curriculum vitae. Condiţiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primă-
riei Municipiului Onești. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei și la nr. de telefon 
0234.324243/ 216.

CITAȚII  
l Se citeaza Apetrechioaei 
N a s t a c a  i n  d o s a r u l  n r. 
4504/263/2017 la Judecatoria 
Motru, pentru data de 17.04.2018, 
Complet Civil 5, ora 9:00, in 
contradictoriu cu Apetrechioaei 
Ion, cu obiect divort.

l Bozomală Mihai, reclamant în 
dosar nr. 423/265/2018 al Judecă-
toriei Năsăud, cheamă in judecată 
pe paratii Nicolae Ana, Câtiul 
Firoana, Câtiu Floarea, Dărăban 
Maria, Mititean Rodovica, pentru 
data de 22 mai 2018.

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului 
Public, de la Compartimentul Administrare Zonă de Agrement 
Tătăraşi - Serviciul Administrare Baze Sportive şi Zone de Agre-
ment, respectiv: electrician, treapta II - 1 post şi îngrijitor - 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs: pentru electrician, 
treapta II - studii generale/ medii şi calificare în meseria de 
electrician, vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani; 
pentru posturile de îngrijitor - studii generale/ medii, vechime în 
muncă de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor: 20 
aprilie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor 
la sediul Primăriei municipiului Suceava; 2 mai 2018, ora 10:00 - 

 proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a 
Domeniului Public, str. Universităţii nr. 2. Data, ora şi locul susţinerii 
interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 
camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
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l Numitul Păun Costel Liviu cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Obârșieni, com. Vinderei, jud. 
Vaslui este citat la Judecătoria 
Iași, mun. Iași, str. A. Panu nr.25, 
jud. Iași, pe data de 25.04.2018, 
ora 8.30, completul 25 M, în cali-
tate de pârât în dosarul civ. nr. 
22505/245/2017 al Judecatoriei 
Iași, cu obiectul exercitare autori-
tate părintească exclusivă, în 
contradictoriu cu Boboc Alina 
Adriana. 

l Succesibilii defunctului Sali 
Șachir, născut la 03.11.1947 în 
Lipnița, județul Constanța, fiul lui 
Regep și al Fatmei, decedat la 
16.02.2017, cu ultimul domiciliu în 
Castelu, str.Baba Novac, nr.13, 
județul Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018, ora 
15.30 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str. 
Republicii, nr. 63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Succesibi l i i  defunctului 
Voinescu Ion, născut la 11.03.1941 
în Sibiciu de Jos, județul Buzău, 
fiul lui Constantin și al Mariei, 
decedat la 22.04.2017, cu ultimul 
domiciliu în Castelu, str. 1 Mai, 
nr.5, județul Constanța, sunt citaţi 
să  se  prezinte  în  data de 
23.04.2018, ora 13.30 la sediul 
SPN Nurciu și Geamalinga din 
Castelu, str. Republicii, nr. 63-65, 
județul Constanța, pentru dezba-
terea succesiunii.

l Succesibilii defunctei Potval-
niuc Floarea, născută la 04.12.1947 
în Nisipari, județul Constanța, 
fiica lui Nedelea Maria, decedată 
la 27.12.2016, cu ultimul domiciliu 
în sat Nisipari, județul Constanța, 
sunt citaţi să se prezinte în data de 
20.04.2018, ora 12.30 la sediul 
SPN Nurciu și Geamalinga din 
Castelu, str. Republicii, nr. 63-65, 
județul Constanța, pentru dezba-
terea succesiunii.

l Succesibilii defunctului Anghel 
Ion, născut la 19.08.1944 în Nisi-
pari, județul Constanța, fiul lui 
Constantin și al Anei, decedat la 
19.03.2017, cu ultimul domiciliu în 
sat Nisipari, str. Ion Rațiu, nr.3, 
județul Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018 ora 
11.00 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str. 
Republicii, nr.63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Succesibilii defunctei Mogo-
șanu Anica, născută la 01.03.1938 
în Negureni, județul Constanța, 
fiica lui Craiu Văliu și Tudora, 
decedată la 23.01.2017, cu ultimul 
domiciliu în localitatea Castelu, 
județul Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018, ora 
10.30 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str.
Republicii, nr.63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Succesibi l i i  defunctului 
Dumitru Iul ian,  născut la 
14.05.1960 în Nisipari, județul 
Constanța, fiul lui Gheorghe și al 
Floarei, decedat la 16.02.2017, cu 
ultimul domiciliu în sat Nisipari, 
str.Nemțească, nr.3, județul 

Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018, ora 
10.00 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str.
Republicii, nr.63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Succesibilii defunctei Dumitru 
Floarea, născută la 06.07.1934 în 
Țuțulești, județul Argeș, fiica lui 
Necula Petre și Dumitra, decedată 
la 26.01.2017, cu ultimul domiciliu 
în localitatea Castelu, județul 
Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018, ora 
09.30 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str. 
Republicii, nr. 63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Succesibilii defunctei Dumitru 
Maria, născută la 22.03.1932 în 
Canlia, județul Constanța, fiica lui 
Dumitru Anghel și Margareta, 
decedată la 08.12.2016, cu ultimul 
domiciliu în sat Castelu, județul 
Constanța, sunt citaţi să se 
prezinte în data de 20.04.2018, ora 
09.00 la sediul SPN Nurciu și 
Geamalinga din Castelu, str. 
Republicii, nr. 63-65, județul 
Constanța, pentru dezbaterea 
succesiunii.

l Herman Lothar Andrei, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Mediaș, Piața Regele Ferdinand I, 
nr.8, jud.Sibiu, actual cu domiciliu 
necunoscut, este citat pe data de 
14.05.2018 la Judecătoria Turda, 
în calitate de pârât în dos. 
nr.6349/328/2017.

l Nap Gavrila, soția lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap 
Maria, Nap Veronica, Oarga Aurelia 
lui Tudor, Oarga Victoria lui Tudor, 
Farcasan Constantin și soția 
Farcasan Amalia, Culda Costan lui 
Simion, Vartan Simion lui Simion, 
Vartan Maria măr. Bus Costan, Nap 
Zamfira, Nap Gheorghe, Varga 
Ana, Nap Vasile, Roba Victoria, Nap 
Gheorghe, sunt citați pe data de 
08.05.2018 la Judecătoria Turda, în 
dos.4623/328/2013, în calitate de 
pârâți.

l SC Orizont 3000 SRL, prin 
lichidator judiciar C.I. Culea 
Nicoleta cheamă pe Daniely 
Abdolah (Ovadia) în calitate de 
int imat-  pârât  în  data de 
24.04.2018, ora 9.00, la Tribunalul 
Brașov sala T5, complet cap.1 în 
dosar nr. 26100/197/2016.

l Se citeaza Muntyan Miklos in 
calitate de parat, in dosarul cu nr. 
2165/295/2017, la Judecatoria 
Sannicolau Mare, pentru data de 
26 aprilie 2018, orele 10:00, sala 
CIVIL, in proces cu Bora Traian 
Viorel, reclamant, avand ca obiect 
declararea judecatoreasca a 
mortii.

l Se citeaza in data de 09.05.2018, 
Malcovici Adam cu domiciliul in 
Semlac nr. 1269, jud. Arad si Ianci 
A. Magdalena, dom in Semlac nr. 
614, jud. Arad, in calitate de 
parati, ora 08:30, la Judecatoria 
Arad, B-dul V Milea nr. 2-4, jud. 
Arad, dosar nr. 278/55/2018, sala 
145, obiectul actiunii fiind iesire 
din indiviziune.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC Pacino 
Interprest SRL-D, Municipiul 
Ploiesti, Str. Rudului Nr. 16, 
Judetul Prahova, J29/1252/2014; 
CUI 33591000 prin Incheierea de 
sedinta din 03.04.2018, dosar 
1558/105/2018 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 21.05.2018; tabel preli-
minar 11.06.2018; tabel definitiv 
06.07.2018; data Adunarii credito-
rilor 18.06.2018, ora 09.00, str. 
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: 
confirmarea administratorului 
judiciar; aprobarea raport intocmit 
conf. art. 97 si incidenta art. 169 
din lg.85/14. Relatii la telefon 
0725093254.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in cali-
tate de  lichidator judiciar  a debi-
toarei Ingreen SRL cu sediul in 
Municipiul Buzău, Strada Unirii, 
Nr. 303, Biroul Nr 70, Judet 
B u z ă u ,  C U I   1 9 1 1 6 6 3 5 , 
J10/920/2013, cu indeplinirea atri-
butiilor prevazute de legea 
85/2006, conform  incheierii de 
sedinta  din data de 28.03.2018 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in 
dosar nr. 35051/3/2013, prin care 
s-a dipus înlocuirea lichidatorului 
judiciar CII Tudose Roxana cu 
lichidatorul judiciar Evrika Insol-
vency IPURL.  

l SC Deztoto SH SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul 
„Construire hală dezmembrări 
auto, alei carosabile și pietonale, 
împrejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în Bucov, sat Pleașa, str.
Dimitrie Cantemir, nr.311. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului: APM Prahova și la 
sediul SC Deztoto SH SRL, Bucov, 
sat Pleașa, str.D.Cantemir, nr.311, 
de L-V, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului: 
APM Prahova.

l SC Deztoto SH SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul 
„Construire hală dezmembrări 
auto, alei carosabile și pietonale, 
împrejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în Bucov, sat Pleașa, str.
Dimitrie Cantemir, nr.311. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia 
mediului: APM Prahova și la 
sediul SC Deztoto SH SRL, Bucov, 
sat Pleașa, str.D.Cantemir, nr.311, 
de L-V, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului: 
APM Prahova.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 

sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehe-
dinţi, RFO nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 70 
Cris Guard SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
localitatea Devesel, comuna 
Devesel, număr cadastral 50073 – 
C1, jud. Mehedinţi, CIF:28841798, 
J25/294/2011, în temeiul dispoziți-
ilor art. 23 din Legea 85/2006 
angajeaza contabil autorizat 
pentru efectuarea operațiunilor de 
evidență contabilă ale debitoarei 
Sc 70 Cris Guard SRL. Lichidato-
ruljudiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
operatiunilor de evidenta contabila 
trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea proce-
durilor de evidenta contabila 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); Ofer-
tele pot fi transmise prin email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți  până la data de 
11.04.2018 orele 12:00. Lichidator  
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, ec. Popescu Emil

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
RFO nr.  0649,  având CUI 
31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 93 
Guard Security SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
în localitatea Drobeta Turnu 
Severin, str. Independeței, nr. 9, 
corp. I, cam. 5, parter, jud. Mehe-
dinţi, cod unic de identificare 
fiscală 30606077,J25/346/2012, în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din 
Legea 85/2006 angajeaza contabil 
autorizat pentru efectuarea opera-
țiunilor de evidență contabilă ale 
debitoarei Sc 93 Guard Security 
SRL. Lichidatoruljudiciar preci-
zează faptul că ofertele cu privire 
la efectuarea operatiunilor de 
evidenta contabila trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evidenta contabila (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite și 
contribuții); Ofertele pot fi trans-
mise prin email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la 
sediul din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinți  până la data de 11.04.2018 
orele 12:00. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, ec. 
Popescu Emil

l SC Agro Biograins SRL, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul 
construire hala si laborator propus 
a se realiza in loc.Pecica, str.601, 
nr.54, jud. Arad.Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului A.P.M.Arad, str.Splaiul 
Muresului FN (telefon 0257280331 
intre orele 09.00-14.00). Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului A.P.M. 
Arad, str. Splaiului Muresului FN, 

intre orele 9.00-14.00

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al MB 
Consulting SRL desemnat prin 
hotararea nr.2082 din data de 
02.04.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 1076/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva MB Consulting 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr. 
243, Bloc 52, Scara D, Etaj 7, Ap. 
152, CUI 14633754, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/4023/2002,. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva MB Consul-
ting SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 1076/3/2018, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 21.05.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
11.06.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 26.06.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 18.06.2018, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 16.04.2018, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Anunţ public privind dezba-
terea publică A.N.A.R. - Adminis-
trația Bazinală de Apă Olt anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul 
asupra mediului, care integrează 
concluziile studiului de evaluare 
adecvată,  pentru proiectul 
„Amenajare pârâu Topolog pe 
sectorul Tigveni – Galicea, județele 
Vâlcea și Argeș”. Tipul deciziei 
posibile luate de Agenția Națio-
nală pentru Protecția Mediului 
poate fi emiterea sau respingerea 
acordului de mediu. Raportul 
poate fi consultat la sediul Agenției 
Naționale pentru Protecția 
Mediului cu sediul în Splaiul Inde-
pendenței nr. 294, sector 6, Bucu-
rești, în zilele de luni - joi, între 
orele 8.00 – 16.30 și vineri, între 
orele 8.00 – 14.00, și la sediul 
A.N.A.R. - Administrația Bazinală 
de Apă Olt,  din Str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în 
zilele de luni - joi, între orele 7.30 
– 16.00 și vineri, între orele 7.30 – 
13.30. Documentul menţionat este 
disponibil și la următoarele adrese 
de internet: http://www.anpm.ro/
documente-procedura-eim-si-ea și 
http://www.rowater.ro/daolt/Anun-
turi/Pagin%C4%83%20de%20
pornire.aspx. Dezbaterile publice 
ale raportului privind impactul 
asupra mediului vor avea loc în 
data de: - 07.05.2018, începând cu 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae 
Bălcescu, sat Rotărăști, nr.154, jud. 
Vâlcea; - 08.05.2018, începând cu 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Ciofrângeni, comuna Ciofrângeni, 
județul Argeș. Publicul interesat 
poate transmite în scris comen-
tarii/opinii/observaţii privind 
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documentul menţionat, la sediul 
ANPM din Splaiul Independenței 
nr. 294, sector 6, București, până la 
data 07.05.2018.

l Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj anunță publicul 
interest că  Amenajamentului 
Silvic al UP XV Mureș Cluj, 
amplasat in judetele Mureș și Cluj, 
titular SC Iri Forest Assets SRL, 
nu necesită evaluare de  mediu și 
evaluare adecvată, amenaja-
mentul urmează a fi supus proce-
durii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observațiile și comentariile 
publicului interesat privind decizia 
etapei de încadrare se trimit în 
scris la APM Cluj, Calea Doro-
banților, nr.99, bl.9B, cod 400609, 
tel: 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail:office@apmcj.anpm.ro, în 
zilele de luni-joi intre orele 09:00-
14:00 si  vineri între orele 09:00 – 
12:00  în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariției 
anunțului. 

SOMAȚII  
l Emisă in temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin Rezoluţia din 
data de 19.03.2018, privind 
cererea inregistrată sub dosar nr 
457/246/2018 al Judecătoriei Ineu, 
formulată de petenţii, Fofiu 
D ă n u t - I o n e l ,  C N P 
18404111022981 și Fofiu Adina, 
CNP 2730214022814, ambii domi-
ciliaţi in comuna Șicula – 317325, 
nr 260, jud Arad, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet de 
Avocat Leucuţa Ioan, in Ineu, str 
Republicii, nr 20F, jud Arad, prin 
care solicită să se constate că, au 
dobandit dreptul de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF nr 
307861 Sicula, cu nr administrativ 
nou 328, identificat prin nr topo-
grafic 774-785/11 in suprafaţă de 
1530 mp, pe titlu de uzucapiune 
prin joncţiunea posesiilor folosind 
imobilul de peste 20 de ani de la 
moartea proprietarei tabulare 
Caba Sofie sotia lui Balint Avram, 
decedat la data de 12.12.1957 de 
sub B1, in temeiul art 28 din 
decretul lege 115/1938. Cei intere-
saţi au posibilitatea să depună de 
indată opoziţie la Judecătoria 
Ineu, intrucât in caz contrar in 
termen de o lună de la ultima 
afișare sau publicare se va proceda 

la analizarea cererii petenţilor cu 
privire la constatarea dreptului lor 
de proprietate.

l Emisă in temeiul art 130 din 
Decretul-Lege nr 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin Rezoluţia din 
data de 26.03.2018, privind 
cererea inregistrată sub dosar nr 
457/246/2018 al Judecătoriei Ineu, 
formulată de petentul, Epure 
George, CNP 1401102062953, 
domiciliat in sat Agrișu Mare, nr 
585, com Tirnova, jud Arad, cu 
domiciliul procesual ales la 
Cabinet de Avocat Leucuţa Ioan, 
cu sediul in Ineu, str Republicii, 
nr 20F, jud Arad, prin care solicită 
să se constate că, a dobândit 
dreptul de proprietate in cotă de 
1/1 părţi, asupra imobilului inscris 
in CF nr 308925 Tirnova cu nr 
adm. nou 524, vechi 160, identi-
ficat prin nr topografic 331-332, in 
suprafaţă de 2877 mp, pe titlu de 
uzucapiune, prin joncţiunea pose-
siilor, folosind imobilul de peste 
70 de ani, pașnic, public, continuu 
și sub nume de proprietar, in 
temeiul art. 28 din Decretul Lege 
115/1938. Cei interesaţi au posibi-
litatea să depună de indată 
opoziţie la Judecătoria Ineu, 
intrucât in caz contrar in termen 
de o lună de la ultima afișare sau 
publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petenţilor cu privire 
la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

l Având in vedere că prin acţi-
unea civilă se face obiectul dosa-
ru lu i  nr  1812 /55 /2017  a l 
Judecătoriei Arad, petenta Roman 
Raluca Oana, domiciliată in 
Semlac, comuna Semlac, nr 969, 
judeţul  Arad,  având CNP 
2871230021016, solicită consta-
tarea dobândirii prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat in Semlac, nr 
194, judeţul Arad, inscris in CF nr 
302240, top 42 Semlac, imobil 
format din casa și teren, in supra-
faţă de 1440 mp, asupra căruia 
sunt evidenţiaţi in cartea funciară 
ca proprietari tabulari: Costa 
Ileana, Zimmerman Mihai și 
Roman Raluca Oana, invităm pe 
cei interesaţi să facă opoziţie faţă 
de această acţiune, in termen de 
30 de zile de la afișarea prezentei 
somaţii, in caz contrar urmând a 
se trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Elbo Industries  SA 
convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor pe 
07.05.2018 la sediul din Bucuresti, 
Bd Pompeiu 5-7 ora 16:30.

l Consiliul Director al Obștii 
Moșnenilor Muntele Sterminoasa 
și Budislavu, cu sediul în com. 
Racovița, Jud. Vâlcea, în baza art. 
18 și 32 din Statutul obștii, 
convoacă Adunarea Generală a 
obștii în data de 22.04.2018 cu 
următoarea ordine de zi: - Pagube 
aduse obștii; - Darea de seamă a 
Consiliului de Administrație pe 
anul 2017; - Raportul Comisiei de 
Cenzori pe 2017 și descărcarea de 
gestiune; - Bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018; - Lucrări 
ce urmează a fi desfășurate în cei 
doi munți în 2018; - Modificări 
acte constitutive și statut; - 
Diverse. Adunarea Generală se va 
ține în data de 22.04.2018, ora 
13.00, în sat Blănoiu, com. Raco-
vița, jud. Vâlcea, la domiciliul 
președintelui obștii, Frântu Ion.
Dacă nu se întrunește 50%+1 din 
numărul acționarilor, Adunarea 
Generală se va ține, peste o săptă-
mână,29.04.2018, la aceeași 
adresă, oră și cu aceeași ordine de 
zi.

l Consiliul de Administrație al 
societății "Alimentara" SA, cu 
sediul în Târgoviște, str. Cetății, nr. 
34, județul Dâmbovița, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul 
Dâmbovița sub nr. J15/890/1992 , 
având CUI: 908804 și atribut 
fiscal RO, în baza Legii nr. 
31/1990, reactualizată, convoacă, 
prin președintele Consiliului de 
Administrație, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 11 mai 2018, înce-
pând cu ora 11.00 și Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor pentru data de 11 mai 
2018, începând cu ora 13,00, la 
Casa Sindicatelor din Târgoviște. 
Ordinea de zi pentru AGOA: 1. 
Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administrație 
privind activitatea desfășurată în 
anul 2017; 2. Prezentarea și apro-
barea Raportului comisiei de 
cenzori privind verificarea și certi-
ficarea situațiilor financiare ale 

anului 2017; 3.Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administrato-
ri lor pentru anul 2017;  4. 
Discutarea și aprobarea bilanțului 
contabil al societății pe anul 2017, 
a contului de profit și pierderi pe 
anul 2017, stabilirea profitului net 
ce va fi repartizat acționarilor și 
fixarea dividendului pentru fiecare 
acțiune; 5.Informare privind 
vânzările de active efectuate în 
anul 2017, explicarea destinațiilor 
sumelor provenite din aceste 
vânzări; 6.Informare privind acți-
onariatul societății la 31.12.2017; 
7. Prezentarea și aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018, a programului de 
măsuri pentru realizarea acestuia; 
8.Aprobarea organigramei și a 
statului de funcțiuni pe anul 2018; 
9. Prezentarea și aprobarea 
programului de investiții , moder-
nizări, dotări, reparații pentru 
anul 2018; 10. Discutarea și apro-
barea listei activelor societății din 
care se pot selecta unele pentru 
vânzare în anul 2018 și a propune-
rilor privind destinația sumelor 
provenite din aceste vânzări. 
Ordinea de zi pentru AGEA: 1. 
Propuneri pentru desființarea 
unor puncte de lucru nerentabile 
ale societății și închirierea spațiilor 
comerciale aferente, înființarea 
unor noi puncte de lucru. 2.Apro-
barea modificării art.27 alin.(2) 
din Actul constitutiv al SC 
Alimentara SA Târgoviște, care va 
avea următorul conținut: "Doi 
dintre administratori sunt admnis-
tratori executivi, ceilalți trei fiind 
administratori neexecutivi. 
Membrii neexecutivi ai Consiliului 
de administrație sunt cei care nu 
au fost numiți directori." Dacă 
aceste Adunări Generale nu pot 
lucra din cauza neîndeplinirii 
condițiilor prevăzute de lege și de 
Actul constitutiv, acestea se vor 
întruni la a doua convocare, după 
cum urmează: Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru 
data de 12 mai 2018, începând cu 
ora 11.00 și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
pentru data de 12 mai 2018, înce-
pând cu ora 13.00 în aceeași 
locație și cu aceeași ordine de zi.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Compil Pipera SA cu sediul în 
București, Șos. Pipera nr.44, sector 
2, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/615/1991, CUI 

RO94 convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 10.05.2018 ora 12.00 la 
sediul societăţii cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilan-
ţului contabil pe anul 2017. 2. 
Abrobarea contului de profit și 
pierdere pe anul 2017. 3. Apro-
barea de acoperire a pierderii 
contabile în suma de 5.069,56 lei 
înregistrată la 31.12.2017 cu cotă 
parte din profitul net nerepartizat 
aferent anului 2016 în același 
cuantum. 4. Aprobarea raportului 
de gestiune pentru exerciţiul 
financiar al anului 2017. 5. Apro-
barea raportului comisiei de 
cenzori pe anul 2017. 6. Descăr-
carea de gestiune a administrato-
r i l o r  p e n t r u  a c t i v i t a t e a 
desfășurată până la 31.12.2017. 7. 
Aprobarea programului de activi-
tate pe anul 2018. 8. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2018. 9. Aprobarea 
mandatului de cenzor. 10. Diverse. 
În cazul în care Adunarea nu este 
statutară, o nouă adunare va avea 
loc în data de 11.05.2018 ora 12.00 
la sediul societăţii, cu aceeași 
ordine de zi.

l Convocator. SC Util Grant 
SRL, în reorganizare, persoană 
juridica romană, cu sediul în 
București, str. Ing. Pascal Cristian 
nr. 4B, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/18817/1993, având CUI RO 
4381684, prin administratorul 
special dl. Gusta Gabriel Vasile, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţilor Societăţii 
în data de 27.04.2018, ora 14, la 
punctul de lucru situat în str. Sos. 
București –Domnești, Nr. 23, Sat 
Olteni, Judeţul Ilfov. Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaţilor 
va avea următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea bilanţului contabil și 
a contului de profit și pierdere 
pentru exerciţiul financiar 2017; 2. 
Aprobarea Raportului Adminis-
tratorului Special pentru exerciţiul 
financiar 2017; 3. Aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 2018; 4. 
Împuternicirea administratorului 
special, dl. Gusta Gabriel Vasile, 
pentru semnarea Procesului 
Verbal și a Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Asociaţilor. 5. 
Diverse. În cazul în care nu sunt 
întrunite condiţiile de cvorum 
prevăzute de Actul Constitutiv al 
societăţii la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţilor SC Util Grant SRL se 
va întruni, la a doua convocare în 
data de 28.04.2017, ora 10, în 
aceeași locaţie. Administrator 
Special, Gusta Gabriel Vasile. 

l SCM ORRIS anunţă Adunarea 
Generală Extraordinară și Ordi-
nară a membrilor cooperativei 
pentru data de 25.04.2018 la ora 
09:00, în str. Lt. I. Campeanu 
nr.22, ap.2, sect.5, București, cu 
următoarea ordine de zi: Pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară:  -Vânzarea de spaţii : 
Complex Colentina și spaţiul 
sediului  s i tuat  în  s tr.  Lt . 
Campeanu nr.22, ap.2, sector 5, 
București. -Schimbarea sediului 
social. Pentru Adunarea Ordinară: 
-Analiza pe bază de bilanţ a activi-
tăţii cooperativei pentru anul 
2017; -Aprobarea bilanţului; 
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-Analiza situaţiei economico-fi-
nanciare pentru anul 2017 privind 
contul de profit şi pierderi a capi-
talului, a creanţelor şi obligaţiilor 
cooperativei, modul de realizare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli; 
-Raportul cenzorului privind situ-
aţia economico-financiară pentru 
anul 2017; -Activitatea Consiliului 
de Administraţie şi descărcarea de 
gestiune pentru 2017; -Realizări 
lunare ale  cooperatori lor ; 
-Alegerea preşedintelui SCM 
ORRIS; -Alegerea Comisiei de 
cenzori şi a membrilor supleanţi; 
-Stabilirea Consiliului Social; 
-Diverse; -Alte propuneri, discuţii 
libere.

l GRIRO S.A., Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1; J40/240/1991; 
C.U.I. RO 1576509; Capitalul 
soc ia l  subscr i s  ş i  vărsa t : 
33.420.337,50 RON. Convocare: 
În conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea societăţi lor  
nr.31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale art. 17.3. lit. a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO S.A (denu-
mită în continuare şi „Socie-
tatea”), Consiliul de Administraţie 
al Societăţii convoacă acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 
30.04.2018 pentru a participa în 
ziua de 08.05.2018, ora 12.00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 
1– Sala de Consiliu, et. 2 din 
Clădirea Administrativă GRIRO, 
la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Prezentarea 
şi aprobarea Raportului de 
gestiune al Administratorilor 
Societăţii pentru exerciţiul finan-
ciar aferent anului 2017. 2) 
Prezentarea Raportului audito-
rului financiar extern privind 
verificarea şi certificarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierdere pentru exerciţiul finan-
ciar aferent anului 2017. 3) Apro-
barea gestiunii şi descărcarea 
Administratorilor Societăţii de 
operaţiunile efectuate în anul 
2017. 4) Prezentarea şi aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierdere la 31.12.2017, a 
propunerii de repartizare a profi-
tului, sau, dacă este cazul, modali-
tatea de suportare a pierderii 
aferente anului 2017. 5) Prezen-
tarea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Societăţii 
pentru anul 2018. 6) Prezentarea 
şi aprobarea Programului de 
investiţii al Societăţii pentru anul 
2018. 7) Aprobarea acoperirii pier-
derilor înregistrate până la 
31.12.2016, în tot sau în parte, din 
rezervele Societăţii, conform 
propunerii înaintate de către 
Consiliul de Administraţie al 
Societăţii. 8) Aprobarea prelun-
girii mandatului auditorului finan-
ciar extern al Societăţii pentru o 
durată de un an şi fixarea remune-
raţiei acestuia,  sau numirea unui 
nou auditor financiar extern, 
aprobarea duratei mandatului 
acestuia, fixarea remuneraţiei 
noului auditor financiar extern, 
precum şi mandatarea unei 
persoane pentru semnarea, în 
numele şi pe seama Societăţii, a 
contractului cu auditorul financiar 
extern. 9) Aprobarea prelungirii 
mandatelor Administratorilor 

Societăţii– membri ai Consiliului 
de Administraţie, pentru o durată 
de 4 ani, fixarea remuneraţiei 
acestora, aprobarea semnării unui 
act adiţional la contractele de 
mandat încheiate între Adminis-
tratori şi Societate, precum şi 
mandatarea unei persoane pentru 
semnarea, în numele şi pe seama 
Societăţii, a actelor adiţionale la 
contractele de mandat cu Admi-
nistratorii Societăţii.10)Diverse. În 
cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile 
de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale art. 17.12. din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru 
data de 09.05.2018, ora 12.00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi data de refe-
rinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu 
data de 30.04.2018, convocatorul, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi 
proiectele de hotărâri, pot fi 
consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00–16.00 
la/de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 30.04.2018, în mod 
direct sau reprezentaţi de către 
alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv al Socie-
tăţii. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând 
cu data de 30.04.2018 şi care 
completat şi semnat se poate 
depune în original până pe data de 
07.05.2018, ora 12.00, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. 
Consiliul de Administraţie al 
GRIRO S.A. Reprezentat prin Dl. 
Constantin Toma, în calitate de 
Vicepreşedinte.

l GRIRO S.A., Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1; J40/240/1991; 
C.U.I. RO 1576509; Capitalul 
soc ia l  subscr i s  ş i  vărsa t : 
33.420.337,50 RON, Convocare: 
În conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea societăţilor  nr. 

31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale 
art. 17.3. lit.a) din Actul Consti-
tutiv al GRIRO S.A (denumită în 
continuare şi „Societatea”), Consi-
liul de Administraţie al Societăţii 
convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 30.04.2018 
pentru a participa în ziua de 
08.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1– Sala 
de Consiliu, et. 2 din Clădirea 
Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, care va avea 
următoarea ordine de zi: 1) Apro-
barea contractării unei facilităţi de 
credit sau de finanţare de la 
Marfin Bank (Romania) S.A, în 
cuantum de cel mult 10.000.000 
RON,  precum şi garantarea aces-
teia cu ipoteci asupra unor active 
mobile şi/sau imobile aflate în 
proprietatea Societăţii şi/sau orice 
altă formă de garantare prevăzuta 
de lege. 2) Aprobarea împuterni-
cirii Consiliului de Administraţie 
al Societăţii sau a Directorului 
General, în vederea negocierii 
condiţiilor şi termenilor de 
contractare a noii facilităţi de 
credit sau de finanţare menţionată 
la punctul 1 de mai sus, de stabi-
lire a garanţiilor ce vor fi consti-
tuite de către Societate, precum şi 
a semnării documentaţiei necesare 
în acest sens, inclusiv a contrac-
tului de credit sau de finanţre şi a 
actelor juridice privind constitu-
irea garanţiilor aferente acestora. 
3) Aprobarea împuternicirii unei 
persoane care va îndeplini forma-
lităţile de publicare şi înregistrare 
a hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. 4) 
Diverse. În cazul în care la data 
menţionată mai sus nu se întru-
nesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute 
de Actul Constitutiv al Societăţii, 
se convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale art. 17.12. din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii, pentru 
data de 09.05.2018, ora 14.00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi dată de refe-
rinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu 
data de 30.04.2018, convocatorul, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi 
proiectele de hotărâri, pot fi 

consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00–16.00 
la/de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi să participe şi să voteze 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 30.04.2018, în 
mod direct sau reprezentaţi de 
către alte persoane, pe bază de 
procură specială, în conformitate 
cu prevederile Actului Constitutiv 
al Societăţii. Formularul de 
procură specială se poate obţine 
începând cu data de 30.04.2018 şi 
care completat şi semnat se poate 
depune în original până pe data de 
07.05.2018, ora 14.00, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. 
Consiliul de Administraţie al 
GRIRO S.A. Reprezentat prin Dl. 
Constantin Toma, în calitate de 
Vicepreşedinte.

l GRIRO Tower S.A., Sediu 
social: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Bloc Turn Griro, et.1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; 
C.U.I. 29591487; Capitalul social 
subscris şi vărsat: 3.242.865 RON, 
Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 
societăţilor  nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare şi ale art. 17.3.  lit. a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO 
Tower S.A. (denumită în conti-
nuare şi „Societatea”), Adminis-
tratorul Unic al Societăţii, 
convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 30.04.2018 
pentru a participa în ziua de 
08.05.2018, ora 13.00, la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
ce se va desfăşura în Sala de 
Consiliu, et. 2 din Clădirea Admi-
nistrativă GRIRO situată în Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1, 
Bucureşti, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Prezentarea 
şi aprobarea Raportului de 
gestiune al Administratorului 
Unic pentru exerciţiul financiar 
aferent anului 2017. 2) Prezen-
tarea Raportului auditorului 
financiar extern privind verifi-
carea şi certificarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierdere pentru exerciţiul finan-
ciar aferent anului 2017. 3) Apro-
barea gestiunii şi descărcarea 
Administratorului Unic de opera-
ţiunile efectuate în anul 2017. 4) 
Prezentarea şi aprobarea bilan-
ţului contabil, a contului de profit 

şi pierdere la 31.12.2017, a propu-
nerii de repartizare a profitului, a 
stabilirii şi repartizării dividen-
delor aferente anului 2017 sau, 
dacă este cazul, modalitatea de 
suportare a pierderii aferente 
anului 2017. 5) Prezentarea şi 
aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Societăţii pentru anul 
2018. 6) Prezentarea şi aprobarea 
Programului de investiţii al Socie-
tăţii pentru anul 2018. 7) Apro-
barea prelungirii mandatului 
auditorului financiar extern al 
Societăţii pentru o durată de un 
an şi fixarea remuneraţiei aces-
tuia,  sau numirea unui nou 
auditor financiar extern, apro-
barea duratei mandatului aces-
tuia, fixarea remuneraţiei noului 
auditor financiar extern, precum şi 
mandatarea unei persoane pentru 
semnarea, în numele şi pe seama 
Societăţii, a contractului cu audi-
torul financiar extern. 8) Diverse. 
În cazul în care la data menţio-
nată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul 
de prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea societăţilor  
nr.31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
ale art. 17.12. din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru 
data de 09.05.2018, ora 13.00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi dată de refe-
rinţă şi având aceeaşi ordine de zi 
ca prima adunare. Începând cu 
data de 30.04.2018, convocatorul, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la aspectele 
incluse pe ordinea de zi, precum şi 
proiectele de hotărâri, pot fi 
consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00–16.00 
la/de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 30.04.2018, în mod 
direct sau reprezentaţi de către 
alte persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv. Formu-
larul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 
30.04.2018 şi care completat şi 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 07.05.2018, ora 
13.00, la sediul Societăţii. Admi-
nistratorul Unic al GRIRO Tower 
S.A. Dl. Romeo Codreanu.
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l GRIRO Tower S.A., Sediu 
social: Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Bloc Turn Griro, et. 1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; 
C.U.I. 29591487; Capitalul social 
subscris şi vărsat: 3.242.865 RON. 
Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare şi ale art. 17.3.  lit. a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO 
Tower S.A. (denumită în conti-
nuare şi „Societatea”), Adminis-
tratorul Unic al Societăţii, 
convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 30.04.2018 
pentru a participa în ziua de 
08.05.2018, ora 15.00, la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor ce se va desfăşura în Sala 
de Consiliu, et. 2 din Clădirea 
Administrativă GRIRO situată în 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 
1, Bucureşti, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
contractării unei facilităţi de credit 
sau de finanţare de la Marfin Bank 
(Romania) S.A, în cuantum de cel 
mult 1.500.000 Euro,  precum şi 
garantarea acesteia cu ipoteci 
asupra unor active mobile şi/sau 
imobile af late în proprietatea 
Societăţii şi/sau orice altă formă 
de garantare prevazută de lege. 2) 
Aprobarea împuternicirii Admi-
nistratorului Unic al Societăţii, în 
vederea negocierii condiţiilor şi 
termenilor de contractare a noii 
facilităţi de credit sau de finanţare 
menţionată la punctul 1 de mai 
sus, de stabilire a garanţiilor ce vor 
fi constituite de către Societate, 
precum şi a semnării documenta-
ţiei necesare în acest sens, inclusiv 
a contractului de credit sau de 
finanţare şi a actelor juridice 
privind constituirea garanţiilor 
aferente acestora. 3) Aprobarea 
împuternicirii unei persoane care 
va îndeplini formalităţile de publi-
care şi înregistrare a hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor. 4) Diverse. În cazul 
în care la data menţionată mai sus 
nu se întrunesc condiţiile de validi-
tate/ cvorumul de prezenţă prevă-
zute de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează 
în temeiul art. 118 din Legea socie-
tăţilor  nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale art. 17.12. din Actul 
Constitutiv al Societăţii, cea de-a 
doua Adunare Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor Societăţii, 
pentru data de 09.05.2018, ora 
15.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi 

ordine de zi ca prima adunare. 
Începând cu data de 30.04.2018, 
convocatorul, documentele şi 
materialele informative referitoare 
la aspectele incluse pe ordinea de 
zi, precum şi proiectele de hotă-
râri, pot fi consultate şi/sau procu-
rate de către acţionarii Societăţii, 
în zilele lucratoare, între orele 
08.00–16.00 la/de la sediul Socie-
tăţii. La Adunarea Generală Ordi-
nară  a  Acţ ionar i lo r  sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă, respectiv, 
30.04.2018, în mod direct sau 
reprezentaţi de către alte persoane, 
pe bază de procură specială, în 
conformitate cu prevederile 
Actului Constitutiv. Formularul de 
procură specială se poate obţine 
începând cu data de 30.04.2018 şi 
care completat şi semnat se poate 
depune în original până pe data de 
07.05.2018, ora 15.00, la sediul 
Societăţii. Administratorul Unic al 
GRIRO Tower S.A. Dl. Romeo 
Codreanu.

l Convocator: Directoratul 
PETROTEL-LUKOIL S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată şi 
funcţionând în conformitate cu 
legislaţia romană, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/111/1991, cod 
de identificare fiscală 1350659, 
având capital social subscris şi 
v ă r s a t  î n  v a l o a r e  d e 
554.067.692,5lei (denumită în cele 
ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1991 a societăţilor, republi-
cată, cu completările şi modifică-
rile ulterioare şi cu dispoziţiile din 
Actul constitutiv al Societăţii, 
convoacă prin prezenta:
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii la data de 
16.05.2018, ora 10,00, la sediul 
social al  Societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea situaţi-
ilor financiare pentru anul 2017, 
inclusiv bilantul anual şi contul de 
profit şi pierderi. Societatea a înre-
gistrat la 31.12.2017 profit net în 
valoare de  224.950.754 lei. 2. 
Aprobarea repartizării din profitul 
net la rezerva legală a unei cote de 
5% reprezentând suma de      
11.247.538 lei (repartizarea cotei 
de 5% urmând a continua până 
când rezerva legală va atinge a 
cincea parte din capitalul subscris 
şi vărsat conform art. 183 din 

Legea nr. 31/1990 republicată), şi 
acoperirea pierderilor din exerci-
ţiile financiare anterioare (la 
31.12.2017 pierderea reportată 
este de 3.104.405.626  lei) cu suma 
de 213.703.216 lei. 3. Aprobarea 
propunerii Directoratului de a nu 
distribui dividende pentru anul 
financiar 2017. 4. Aprobarea 
Raportului anual, care cuprinde 
Raportul Directoratului şi 
Raportul Consiliului de Suprave-
ghere pentru anul financiar 2017. 
5. Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru exerciţiul finan-
ciar 2018. 6. Aprobarea planului 
de investiţii pentru exerciţiul 
financiar 2018. 7. Aprobarea 
descărcarii de gestiune a dlui. 
Vadim Vorobiev, membru al 
Consiliului de Supraveghere, 
pentru activitatea desfăşurată în 
perioada 01.01.2017- 06.04.2017. 
8. Aprobarea descărcării de 
gestiune a  dlui. Rustem Gimalet-
dinov, membru al Consiliului de 
Supraveghere, pentru activitatea 
d e s f ă ş u r a t ă  î n  p e r i o a d a 
06.04.2017- 31.12.2017. 9. Apro-
barea descărcării de gestiune a 
dlui. Ivan Odnolko si a dlui. 
Andrey Andreev, membri ai 
Consiliului de Supraveghere, 
pentru activitatea desfăşurată în 
perioada 01.01.2017- 31.12.2017. 
10. Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor Directora-
tului, respectiv, a dlui. Andrey 
Bogdanov, a dlui. Dan Dănulescu, 
a dnei. Olga Kuzina, a dlui. Alexey 
Vointsev şi a dnei. Elena Bobi-
cheva pentru anul financiar 2017. 
11. Stabilirea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Suprave-
ghere pentru anul în curs, care să 
corespundă unei remuneraţii nete 
de 1.500 USD pe lună. 12. Apro-
barea împuternicirii acordata dnei. 
Adina Guţiu, cetăţean român cu 
domiciliul în Bucureşti, România, 
identificată prin C.I. seria RX nr. 
853427 eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 1 la data de 09.02.2016, în 
numele şi pe seama Acţionarilor, 
să semneze Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. 
13. Aprobarea împuternicirii acor-
dată dlui. Andrey Bogdanov 
pentru a semna în numele Acţio-
narilor, şi îndeplini orice act sau 
formalitate cerută de lege pentru 
înregistrarea hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor,  
dl. Andrey Bogdanov putând 
delega toate sau o parte din pute-
rile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat, 
în conformitate cu informaţiile şi 
materialul prezentat. La Adunarea 
Generală Ordinară pot participa şi 

vota acţionarii Societăţii care sunt  
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la data de referinţă 
din data de 07.05.2018. Partici-
parea acţionarilor se poate face 
personal sau prin reprezentant, 
reprezentarea făcându-se în 
temeiul unei procuri speciale. 
Formularele de procură specială 
pot fi ridicate de la sediul Socie-
tăţii şi vor fi depuse în original, 
după completare şi semnare, cu 48 
de ore înainte de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor. 
Accesul Acţionarilor se face pe 
baza cărţii de identitate, a procurii 
speciale sau a mandatului, în cazul 
reprezentanţilor legali. Dacă la 
data de 16.05.2018, ora 10,00, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor nu îndeplineşte 
condiţiile de întrunire, ea se va 
reconvoca în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
17.05.2018, la ora 10,00. Materia-
lele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, se pun la dispoziţia 
Acţionarilor la sediul Societăţii  
situat în Ploiesti, str. Mihai Bravu, 
nr. 235, judeţul Prahova, România, 
la Oficiul Juridic (între orele 9.00-
15.00) de la data publicării convo-
cării Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor, precum şi pe site-ul 
www.petrotel-lukoil.com  sau 
www.petrotel.ro. La cerere, Acţio-
narilor li se vor elibera la sediul 
Societăţii, copii de pe aceste docu-
mente. Sumele percepute pentru 
eliberarea de copii nu pot depăşi 
costurile administrative implicate 
de furnizarea acestora. Prin 
prezentul Convocator se anuleaza 
Convocatorul pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii la data de 27.04.2018, 
ora 09,00,  de la  sediul social al  
Societăţii, înregistrat la Monitorul 
Oficial sub nr. 39/5.186.725 şi 
publicat în Monitorul Oficial  nr. 
1206/23.03.2018 partea a IV-a şi în 
ziarul Jurnalul cotidian naţional 
nr.  87(7399)/23.03.2018.

l Convocator: Directoratul 
PETROTEL-LUKOIL S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată şi 
funcţionând în conformitate cu 
legislaţia română, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în 
Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, 
judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/111/1991, cod 
de identificare fiscală 1350659, 
având capital social subscris şi 
vărsat în valoare de 554.067.692,5 
lei (denumită în cele ce urmează 
“Societatea”), în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1991 a 
societăţilor, republicată, cu 
completările şi modificările ulteri-
oare şi cu dispoziţiile din Actul 
constitutiv al Societăţii, convoacă 
prin prezenta: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
data de 16.05.2018, ora 12,00, la 
sediul social al Societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
de principiu a fuziunii prin 
absorbție precum şi inițierea 
procesului de fuziune dintre Socie-
tate, în calitate de societate absor-
bantă şi Lukoil Energy & Gas 
România S.R.L., o societate cu 
răspundere limitată constituită şi 
funcționând în conformitate cu 
legile din România, având sediul 
social în Municipiul Ploieşti, 
strada Mihai Bravu, nr. 235, 
clădirea CET 2, județul Prahova, 
România, înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/1565/2006, având codul unic 
de înregistrare 18868036 ("Lukoil 
Energy"), în calitate de societate 
absorbită. 2. Aprobarea autorizării 
şi împuternicirii membrilor Direc-
toratului pentru ca în numele şi pe 
seama acționarilor şi a Societății: 
•să întocmească proiectul de 
fuziune dintre Societate si Lukoil 
Energy ("Proiectul de Fuziune") şi 
orice modificări/ suplimentări ale 
acestuia, să stabilească condițiile 
fuziunii şi să semneze Proiectul de 
Fuziune precum şi orice modifi-
cări/ suplimentări ale acestuia; 
•dacă va fi cazul, să pregătească și 
să semneze situațiile financiare ale 
Societății care vor fi folosite pentru 
stabilirea condițiilor fuziunii 
dintre Societate şi Lukoil Energy; 
•să îndeplinească toate operațiu-
nile de ordin economic, financiar, 
operațional şi juridic necesare 
pentru sau cu privire la întocmirea 
şi/sau publicarea Proiectului de 
Fuziune şi implementarea fuziunii 
prin absorbție dintre Societate şi 
Lukoil Energy, pentru contrac-
tarea unor consultanți/ profesio-
nişti independenți (e.g. experți 
pentru evaluarea Proiectului de 
Fuziune, evaluatori, auditori etc.), 
semnarea de acorduri de confiden-
țialitate şi orice alte acorduri, 
documente, cereri, înscrisuri şi 
acte necesare pentru derularea 
procedurilor de fuziune dintre 
Societate si Lukoil Energy; •să 
pregătească, semneze şi să înmâ-
neze sau să asigure pregătirea, 
semnarea şi înmânarea, şi atunci 
când va fi necesar sau oportun, să 
depună sau să asigure depunerea 
la autoritățile competente (inclusiv 
dar fără a se limita la Oficiul 
Registrului Comerțului compe-
tent, Monitorul Oficial al Româ-
niei) a oricăror documente, 
formulare, cereri necesare, inclusiv 
solicitări suplimentare legate de 
înregistrarea şi publicarea Proiec-
tului de Fuziune; •să semneze 
orice document şi să efectueze 
orice formalități cu privire la 
procesul de fuziune dintre Socie-
tate si Lukoil Energy; •să desem-
neze orice persoană fizică sau 
juridică să îndeplinească formali-
tățile necesare în vederea înregis-
trării, obținerii tuturor aprobărilor 
necesare în vederea înregistrării şi 
publicării Proiectului de Fuziune 
precum şi a oricărei modificări/ 
suplimentări a acestuia şi obținerii 
tuturor aprobărilor necesare din 
partea autorităților competente 
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(incluzând dar fără a se limita la 
Registrul Comerțului, Monitorul 
Oficial al României); şi •să delege 
oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricărei persoane fizice 
sau juridice. 3. Publicarea Proiec-
tului de Fuziune în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a. 
4. Aprobarea împuternicirii dlui. 
Andrey Bogdanov, cetățean rus, 
născut la data de 19.06.1963 în 
oraşul Cernuska, Regiunea Perm, 
URSS, domiciliat în com. Vetciac, 
str. Nagornaia, nr. 49, Regiunea 
Nizhni Novgorod, Federaţia Rusă, 
identificat cu paşaport nr. 53 
0314772 emis de Ministerul Aface-
rilor Externe din Rusia la data de 
14.01.2013, în calitate de Preşe-
dinte al Directoratului şi Director 
General Executiv al Societății 
pentru ca în numele şi pe seama 
acționarilor şi a Societății: •să 
reprezinte Societatea şi acționarii 
Societății în faţa tuturor instan-
ţelor, ministerelor, oficiilor, depar-
tamentelor, agenţiilor, autorităţilor 
şi instituţiilor financiare sau 
fiscale, a băncilor, şi în faţa 
oricăror alte persoane fizice sau 
juridice şi entități publice sau 
private, inclusiv dar fără a se 
limita la Registrul Comerţului, în 
scopul publicării în Monitorul 
Oficial al României a Proiectului 
de Fuziune şi a oricărei modificări 
/suplimentări a acestuia precum şi 
a Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor 
Petrotel- Lukoil S.A. •să delege 
oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricărei persoane fizice 
sau juridice. 5. Aprobarea împu-
ternicirii dnei. Adina Guţiu, cetă-
ţean român cu domiciliul în 
Bucureşti, România, identificată 
prin C.I. seria RX nr. 853427 elibe-
rată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data 
de 09.02.2016, pentru ca, în 
numele şi pe seama acționarilor, să 
semneze Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acțio-
narilor Petrotel- Lukoil S.A. La 
Adunarea Generală Extraordi-
nară pot participa şi vota acţio-
nari i  Societăţ i i  care  sunt 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la data de referinţă 
din data de 07.05.2018. Partici-
parea Acţionarilor se poate face 
personal sau prin reprezentant, 
reprezentarea făcându-se în 
temeiul unei procuri speciale. 
Formularele de procură specială 
pot fi ridicate de la sediul Socie-
tăţii şi vor fi depuse în original, 
după completare şi semnare, cu 48 
de ore înainte de Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor. 
Accesul Acţionarilor se face pe 
baza cărţii de identitate, a procurii 
speciale sau a mandatului, în 
cazul reprezentanţilor legali. Dacă 
la data de 16.05.2018, ora 12,00, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor nu îndepli-
neşte condiţiile de întrunire, ea se 
va reconvoca în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, in data de 
17.05.2018, la ora 12,00. Materia-
lele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi se pun la dispoziţia 
Acţionarilor la sediul Societăţii 
situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu, 
nr.  235,  judeţul  Prahova, 
România, la Oficiul Juridic (între 
orele 9.00-15.00) de la data publi-
cării convocării Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor, 
precum şi pe site-ul www.petro-

tel-lukoil.com sau www.petrotel.
ro. La cerere, Acţionarilor li se vor 
elibera la sediul Societăţii, copii de 
pe aceste documente. Sumele 
percepute pentru eliberarea de 
copii nu pot depăşi costurile admi-
nistrative implicate de furnizarea 
acestora. Prin prezentul Convo-
cator se anulează Convocatorul 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Societăţii 
la data de 27.04.2018, ora 11,00,  
de la  sediul social al  Societăţii, 
înregistrat  la Monitorul Oficial 
sub nr. 77/5.186.755 şi publicat în 
M o n i t o r u l  O f i c i a l  n r. 
1204/23.03.2018 partea a IV-a şi în 
ziarul Jurnalul cotidian naţional 
nr. 87(7399)/23.03.2018.

LICITAȚII  
l Compania Tarom închiriază 
spațiu comercial (57,74mp) situat 
în Craiova, Calea Bucureşti, 
Magazinul Unirea. Licitația are 
loc în 17.04.2018. Relați i : 
0749.277.948.

l Potrivit art.762 alin.1 cod 
procedura civila, aducem la 
cunostinta generala ca in ziua de 
10 aprilie 2018, ora 13:00, va avea 
loc in localitatea Constanta, str. 
Traian, nr.39, et.1, judetul 
Constanta, vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor mobile 
constand in 2.500 baloti ce contin 
in total cantitatea de 2.736.460 kg 
turba, aparatinand debitoarei 
Moldova Agri Management, la 
pretul de 1.086.041 lei.

l Comuna Miroslava, jud. Iaşi 
organizează licitație publică 
deschisă în data de 23.04.2018. 
orele 10.00 pentru concesionare 
păşune comunală de către crescă-
torii de animale.Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
20.04.2018, orele 13.30. Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la Biroul 
Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Miroslava, 
Jud. Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l UAT Comuna Miroslava cod 
unic de înregistrare 4540461, cu 
sedul în localitatea Miroslava, 
comuna Miroslava, str. Constantin 
Langa nr.93, Judeţul Iaşi, tel. 
0232.295680, fax. 0332.424444, 
e-mail secretariat@primariamiro-
slava.ro, solicită ofertă de preţ 
pentru cumpărare teren în supra-
faţa de aproximativ 15.500mp 
situat în T9 pe care pot fi edificate 
o serie de construcţii în vederea 
înfiinţării unui centru de îngrijire 
pentru persoane vârstnice. Ofer-
tele se pot depune personal la 
sediul UAT Comuna Miroslava 
până la data de 10.04.2018, orele 
9.00. Procedura de negociere va 
avea loc în data de 10.04.2018, 
orele 12.00. Caietul de sarcini 
poate fi achiziţionat începând cu 
data de 3.04.2018.

l SC Auto Ro SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatoa-
relor auto: Iveco Daily, nr. înma-
triculare PH-09-YMZ, an fabr. 
2004, Iveco Daily, nr. înmatricu-
lare PH-08-ZCI, an fabr. 2002 si 
Volkswagen, nr. înmatriculare 
PH-60-DAC, an fabr. 2001 la 
pretul de 3.000 euro. Aceste 
bunuri pot fi vizionate la Sinaia, 

jud. Prahova. Licitatia are loc in 
baza Adunarii Creditorilor din 
data de 13.08.2015 si  din 
04.04.2018. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 3.000 euro, 
conform Adunarii Creditorilor din 
data de 04.04.2018. Licitaţia va 
avea loc pe data de 17.04.2018, 
26.04.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 
si 16.05.2018, orele 12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
0344104525.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace fixe 
si obiecte de inventar, aflate in 
proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate admi-
nistrativ in Caransebes, Calea 
Severinului, nr. 7, jud. Caras - 
Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 100% din pretul de 
evaluare + T.V.A., conform 
centralizatorului anexat rapor-
tului de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 100 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 17.04.2018, 
orele 12.30, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz 
de neadjudecare, se va organiza o 
noua l ic i tat ie  in  data  de 
30.04.2018, orele 12.30.

l SC Macogres Cons SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la 
licitatie publica bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii, si 
anume: autoturism Renault 
Megane la pretul de 1.912,5 lei, 
autotractor Volvo la pretul de 
13.575 lei. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarii Credi-
torilor din 18.01.2018 si a regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile 
vor avea loc pe data de 11.04.2018, 
1 2 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
3 1 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
0 7 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 6 . 2 0 1 8 , 
14.06.2018, orele 12.30 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Penitenciarul Brăila, str. Caran-
tina nr.4A, organizează în data de  
30.04.2018, ora 11:00, licitația 
publică cu strigare pentru închiri-
erea a cinci spații de destinate 
amplasării distribuitoarele auto-
mate de băuturi calde si snack 
pentru personalul Penitenciarului 
Brăila. Prețul de pornire al licita-
ției este de 36 lei/ mp /lună. Pasul 
de licitare este de 20 lei/mp/lună. 
Garanția de participare este de 37 
lei. Relații privind desfăşurarea 
procedurii la tel. 0239/619314, int. 
116. În cazul neadjudecării licita-
ției, documentația de calificare va 

fi depusă în plic închis la data de 
25.05.2018 si licitația publica cu 
strigare se va reorganiza pe data 
de 29.05.2018, ora 12:00 în 
aceleaşi condiții din documentația 
descriptivă.

l Par Rom SRL-in faliment prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la pretul 
de evaluare redus cu 50%, ince-
pand cu data de 13.04.2018, ora 
14.30, teren extravilan-4.350 mp 
situat in Costinesti, parcela 
A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF 
830, jud. Constanta = 192.305 lei, 
teren extravilan - 2.450,11 mp 
situat in Costinesti, parcela 
A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, 
jud. Constanta = 81.236,50 lei, 
teren extravilan - 5.887 mp situat 
in Costinesti, parcela A314/20/1/1, 
nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, 
jud. Constanta = 273.265 lei, teren 
extravilan - 8.038 mp situat in 
Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta = 373.071,50 lei, teren 
extravilan - 17.920 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral 1024, CF 11260, jud. 
Constanta = 792.251,50 lei, teren 
extravilan - 570mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. 
Constanta = 26.458,50 lei. Pretu-
rile nu contin TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 20.04.2018, 
respectiv 27.04.2018 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 18.04.2018 -23.04.2018 la 
sediul său din oraşul Videle, 
strada Republicii, nr. 2, concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie temporar vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Comparti-
mentului I.T. al Aparatului de 
Special itate al  Primarului 
O r a ş u l u i  Vi d e l e ,  j u d e ţ u l 
Teleorman. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2) privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare 
la concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice temporar vacantă, 
anterior menţionată, sunt urmă-
toarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul Ştiinţe economice/ 
Ştiinţe inginereşti. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
Oraşului Videle, data propusă 
pentru desfăşurarea probei scrise 
fiind 18.04.2018, ora 10.00, 
respectiv  data de 23.04.2018 -ora 
12.00 pentru desfăşurarea inter-
viului. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secre-
tarul comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Infor-
matică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi 
Parc Auto în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 
2, oraş Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247/453017 interior 106, 
fax: 0247/453015, e-mail: prima-
riavidele@yahoo.com, persoana 
de contact: Vochin Nicoleta 
-inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi biblio-
grafia, precum şi atribuţiile 
prevăzute în fişa postului se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primariavi-
dele.ro.

l Debitorul SC Avicola Drobeta 
Tr. Severin SA, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, sat Şimian, comuna 
Şimian, jud. Mehedinţi, CIF: 
1606103, J25/325/1991, aflată în 
procedura de faliment,  in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
100/101/2005 prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare prin nego-
c i e r e  d i r e c t ă  c u  p a s  d e 
supraofertare in cuantum de 600 
lei (conform procesului verbal al 
a d u n a r i i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
191/03.04.2018): - bunul imobil (1 
Hala  nr. 40 - constructie cu regim 
de inaltime P, avand fiecare supra-
faţa construită de aproximativ – 
1063 mp, suprafata utila de - cca. 
983 mp- Ferma Nr. 5 -"Oua 
consum si Anexa nr. 39 in supra-
fata de 17 mp) din proprietatea 
debitorului insolvent SC Avicola 
Drobeta Tr. Severin SA. Nota: 
Terenul pe care este amplasat 
constructia nu este proprietatea 
debitoarei SC Avicola Dr. Tr. 
Severin SA si nu face obiectul 
prezentei vanzari. Preţul negociat 
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în condițiile art. 118 din Legea 
85/2006 între SC Avicola Drobeta 
Tr. Severin SA prin lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL și  persoana fizica Negru 
Angela-Monica este în sumă de 
6.000,00 lei, pret neafectat de 
TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului imobil 
* hala nr. 40 * descris anterior, o 
reprezinta sentinţei comerciale de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 100/101/2005. Nego-
cierea directă cu pas de supra-
oferta va avea loc în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi în data de 
07.05.2018 orele 14:00. Partici-
parea la negocierea directa cu pas 
de supraoferta este condiţionată 
de consemnarea la bancă, până la 
data de 07.05.2018 orele 11,00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al negocierii directe, depu-
nerea unei oferte de cumparare 
care sa respecte pasul de supra-
ofertare și să achiziționeze caie-
tului de sarcini in suma de 200 lei. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de negociere 
directa la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la 0756482035.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren acces 
CF 33684 ,  cad :  3288  top 
1173/1174/22 Reșița,  suprafata de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren 
acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reșița, suprafata de 
4.477 mp - pret 99.483,3 lei, -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reșița, suprafata de 
1.578 mp - pret 35.064,9 lei; -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reșița, suprafata de 
600 mp - pret 13.332,6 lei; situate 
în Reșița zona Calea Caransebe-
șului, Jud. Caraș Severin; -Teren 
CF 36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 1.174,5 
lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 

mp - pret 45.196,2 lei; situate în 
Reșița în apropiere de Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin; 
-Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reșița zona Calea Caran-
sebeșului, jud. Caraș-Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
de 90% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin, 
telefon 0355/429.116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 350 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 17.04.2018, orele 14.00, la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de 
neadjudecare, se va proceda la 
organizarea licitatiei pentru data 
de 30.04.2018, orele 14.00.

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 separate 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 Călărașilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei; Mijloace de 
transport: Autoutilitara 10215 FA 
31 la pretul de 7.210 lei; Autoutili-
tara 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 calculatoare la 
pretul de 8.267 lei; Mobilier 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. Licitatiile se organi-
zeaza in datele de  19.04.2018, 
26.04.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 
17.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018, 
ora 11.00. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul lichi-
datorului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini  se pot ridica de la lichidato-
rului, contra sumelor cuprinse intre 
50 lei si 2.500 lei. Garantia de parti-
cipare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achitata 
cu cel putin 2 zile anterior datei 
licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l Anunț de licitație privind închi-
rierea unui spațiu în suprafață 
construită de 85 mp - proprietate 
privată a județului Dâmbovița, 
situat în municipiul Târgoviște, 
Strada Virgil Drăghiceanu nr.5A. 
1. Informații generale privind 
locatorul: Consiliul Județean 
Dâmbovița  cu sediul în Târgo-
viște, Piața Tricolorului nr.1, cod 
f i s c a l  4 2 8 0 2 0 5 ,  t e l e f o n 
0245/207600, fax 0245/212230, 
e-mail: consjdb@cjd.ro, organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea unui spațiu în supra-
față construită de 85 mp - proprie-
t a t e  p r i v a t ă  a  j u d e ț u l u i 
Dâmbovița, situat în municipiul 
Târgoviște, Strada Virgil Drăghi-
ceanu nr.5A. 2. Informații gene-
rale privind spațiul care se 
închiriază: 2.1. Construcție în 
suprafață de 85 mp, situată în 
municipiul Târgoviște, Strada 
Virgil Drăghiceanu nr.5A. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare, de la 
sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița, Direcția adminis-
trarea patrimoniului, etaj VII, 
camera 131. 3.2. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea unui 
exemplar din documentația de 
atribuire: Costul documentației de 
atribuire este de 100 lei și se achită 
în numerar la casieria Consiliului 
Județean Dâmbovița sau prin 
v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO41TREZ27121360250 
XXXXX, beneficiar Consiliul 
Județean Dâmbovița,  CUI 
4280205. 3.3. Valoarea garanției de 
participare: 487 lei și se achită 
numerar la casieria Consiliului 
Județean Dâmbovița sau prin 
v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO15TREZ2715006XXX000252, 
beneficiar Consiliul Județean 
Dâmbovița, CUI 4280205. 3.4. 
Data – limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.04.2018, ora 
11:00. Răspunsul la clarificările 
solicitate va fi formulat într-o peri-
oadă care nu trebuie să depă-
șească 2 zile lucrătoare de la 
primirea acestora. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data – limită 
de  depunere  a  o fe r t e lo r : 
16.04.2018, ora 11:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Consiliului Județean 
Dâmbovița, parter, camera 24 și 
vor respecta prevederile pct.4 din 
documentația de atribuire. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data, ora și locul la 
care se va desfășura ședința 

publică de deschidere a ofertelor: 
17.04.2018, ora 11:00, Consiliul 
Județean Dâmbovița, Piața Trico-
lorului nr.1, Sala Vlad Ţepeș, 
parter. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Dâmbovița, Calea București, nr.3, 
t e l e fon  0245 /612334 ,  fax 
0245/216622. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație în vederea 
publicării în ziare la nivel naţional 
și local și pe site-ul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa www.cjd.ro: 
05.04.2018. 8. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0245/207734, persoană de contact 
Ștefănoiu Camelia.

l Primaria  Comunei Negresti, cu 
sediul în comuna Negrești, DJ 156 
A, nr. 117,județul Neamt, cod 
poștal   617157, cod fiscal 
17474424, tel / fax 0233 246944, 
organizează licitație publică 
deschisă conform OUG nr. 
54/2006 în vederea concesionării 
teren pășune in suprafaţă de 
24,6951 ha. lot Izlazul Mic și 34,6 
ha lot Slatina Poiana situate în 
extravilanul comunei Negrești, 
judeţul Neamţ din domeniul 
public al acesteia, în vederea între-
ţinerii prin pășunat. Documen-
taț ia  de atr ibuire  privind 
organizarea si desfașurarea proce-
durii de concesionare se achizițio-
nează de la sediul Primariei 
Comunei Negrești la prețul de 50 
lei. Taxa de participare la licitație 
este de 100 lei și se achită prin 
plată direct la casieria unității. 
Garanția de participare este în 
cuantum de 300 lei și va achitată  
prin plată direct  la casieria 
unității. Data limita pentru solici-
tarea clarificărilor este 02.05.2018, 
ora 16.00. Ofertele vor fi transmise 
până la data de 07.05.2018, ora 
10.00 la sediul Primariei Comunei 
Negrești, sat Negrești, comuna 
Negrești, județul Neamț. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 07.05.2018, 
ora 12.00 la sediul Primăriei 
Comunei Negrești. Denumirea 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute :Tribunalul 
Neamț, Secția Contencios Admi-
nistativ și Fiscal, b-dul Republicii, 
nr. 16, localitatea Piatra Neamț, 
cod poștal 610005, telefon 0233 
212294, fax 0233 235655, e-mail 
tribunal-neamt@just.ro.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 31669/Caran-
sebes, nr. top: 12/1/1/1/2 - Caranse-

besul  Nou, Cad: C1,  Top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, 
reprezentand "Statie Peco, cabina, 
garaj si magazin", aflat in proprie-
tatea debitoarei SC Mannheim Oil 
SRL. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 100% din pretul de 
evaluare, respectiv 318.727 Lei + 
T.V.A, Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 17.04.2018, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise cu strigare 
pentru   închirierea următoarelor 
terenuri și spații comerciale din 
incinta Ștrandului Municipal 
Piatra-Neamț în vederea furni-
zării către cetățenii Municipiului 
Piatra-Neamț a unor servicii 
publice de agrement de calitate, 
concomitent cu asigurarea protec-
ției sănătății acestora și a mediului 
înconjurător, dar și conservării și 
dezvoltării tuturor componentelor 
obiectivului: - Terasă cu spațiu 
comercial în suprafață de 250 mp. 
(zona VIP); Teren în suprafață de 
670 mp. (fost patinoar); Teren în 
suprafață de 120 mp. în zona 
Skateboard; 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 tere-
nuri de tenis); Teren pentru 
amenajare loc de joacă copii cu 
două spații comerciale și terasă în 
suprafață de 2000 mp. Spațiu fost 
pavilion lectură în suprafață de 50 
mp. Terasă cu spațiu comercial în 
suprafață de 135 mp. (fosta terasă 
cu flori). 9 spații  (9 mp. fiecare) 
pentru activități comerciale. 
Terasă cu spațiu comercial în 
suprafață de 20 mp. Teren în 
suprafață de 220 mp. (zona chioșc 
Amicii). 3 terase comerciale cu 
suprafața de 175 mp., 95 mp. și 
450 mp. (zona bazin adulți). 
Spațiu commercial (desfacere 
articole de plajă) în suprafață  de 
9 mp. (zona bazin adulți). 
Contracte sezoniere (maxim 5 
luni) preț pornire la licitați - 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 19 
aprilie 2018, ora 16,30, la sediul 
Primăriei municipiului Piatra-
Neamț, cu sediul in str. Ștefan cel 
Mare nr. 6-8, cam. 20. Dosarul de 
înscriere la licitație cuprinde obli-
gatoriu, următoarele documente: 
cerere tip de înscriere; certificate 
de stare materială (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 comerciale sau certifi-
catul  de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerţului/Primăria 
Piatra-Neamţ;  copie  după 
chitanţa de plată a caietului de 
sarcini în suma de 300 lei; procură 



VIII JOI / 5  APRILIe  2018anunțuri

de împuternicire (dacă e cazul) cu 
nominalizarea persoanei ce repre-
zintă ofertantul; actul de identitate 
al persoanei  împuternicite. Lici-
tația va avea loc pe data de  20 
aprilie 2018, ora 10,00, la sala de 
ședință a Primăriei 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 data de 23 și 24 
aprilie  2018.
 
l Anunț de licitaţie deschisă 
pentru concesiune bunuri. 1. Infor-
maţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: U.A.T. Comuna 
Remetea, CIF: 4367655, sediu: 
Cseres Tibor nr. 10., com.Remetea, 
jud.Harghita, persoană contact: 
Laczkó-Albert Elemér, telefon: +40 
266352101, fax: +40 266352102, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea 
unor spații din incinta imobilurilor 
“Casa Comunală” și ”Casa Comu-
nitară Csutakfalva” aparţinând 
domeniului public al comunei 
Remetea în două loturi: Lot 1. 
spații în suprafață totală de 639,99 
mp din clădirea înscris în CF 
nr.55178 aferent Casei Comunală 
făcând parte din domeniul public 
al comunei Remetea conform 
Hotărâr i i  Guvernu lu i  nr. 
1289/2010, poziția 3; Lot 2. spații în 
suprafață totală de 430,41 mp din 
clădirea înscris în CF nr. 51514-C1 
aferent Casei Comunitară Csuta-
kfalva făcând parte din domeniul 
public al comunei Remetea 
conform Hotărârii Consiliului 
Local Remetea nr. 51/2015, poziția 
65. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în 
Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Ofertanții interesanți vor 
primi documentația de atribuire pe 
suport hârtie și/sau suport 
magnetic, pentru care se depun o 
cerere la secretariatul Comunei 
Remetea. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Sediul conce-
dentului Comuna Remetea, 
serviciul secretariat, P-ța Cseres 
Tibor, Nr,10, com.Remetea, jud.
Harghita. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006:  Docu-
mentația de atribuire se pune la 
dispoziție gratuit la sediul conce-
dentului. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: data 
23.04.2018. ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Oferta se depune 
într-un singur exemplar, fiecare 
participant putând depune o 
singură ofertă. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor:  data 
27.04.2018. ora 12:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul 

Comunei Remetea. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Data:27.04.2018. ora 
15.00  Locul: Sediul Comunei 
Remetea. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Jude-
țului Harghita Miercurea Ciuc Str. 
Szasz Endre nr. 6, 530120 Mier-
curea Ciuc, Jud. Harghita Telefon: 
+40266371616, Fax: +40266314482, 
e-mail: tr-harghita@just.ro. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.04.2018. Semnătura 
reprezentantului legal/ștampila. 
Laczkó-Albert Elemér, primar.
 
l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil ”teren intravilan”, în 
suprafață de 3.189mp. situat în 
Com. Valea Călugărească, Sat 
Valea Popi, T 8 -A 270, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
–23.917,50 Euro. 2.Imobil ”teren 
intravilan”, în suprafață de 
668mp. situat în Com. Valea Călu-
garească, Sat Valea Popi, T 20 -A 
714, Județ Prahova, preț pornire 
licitație –5.010,00 Euro. 3.Utilaje 
de confecționat cuie și plasă, apar-
ținând societății debitoare Kaproni 
SRL, în valoare de –35.772,20 Lei 
exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând 
societății debitoare Kaproni SRL, 
în valoare de 53.909,25 Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei SC 
Kaproni SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobile ”tere-
nuri” aflate în patrimoniul  SC 
Kaproni SRL reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren în parte; 
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru utilaje confecționat cuie și 
plasă aflate în patrimoniul SC 
Kaproni SRL reprezintă 20% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe și obiecte de 
inventar aparținând SC Kaproni 
SRL reprezintă 25% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte; -Listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 2 3 B I T R -
PH1RON031539CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Monte-
belluna Suc. București, Ag. Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garantiei de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de partici-
pare la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
terenuri, mijloace fixe și obiecte de 
inventar, prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 13.04.2018, 

ora 10:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în 
data de 27.04.2018; 11.05.2018; 
25.05.2018; 08.06.2018; 22.06.2018 
ora 10:00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Vialis Edil SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil 
situat în Municipiul Ploiești, Str. 
Alecu Russo, Nr. 1D, Județ 
Prahova, constituit din teren în 
suprafață de 520 mp, având  nr. 
cadastral 122375 și nr. cadastral 
vechi 10047 și construcție C1 cu 
suprafață de 159 mp, având nr. 
cadastral 122375 -C1, ambele 
înscrise în Cartea Funciară a 
Municipiului Ploiești nr.122375 și 
nr. Carte Funciară vechi 48906, 
preț pornire licitație -190.000,00 
Euro; 2. Autoturism Mercedes E 
250 CDI, fabricație 2012, preț 
pornire licitație, 10.710,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Autoturism 
Mercedes C 200 CDI, fabricatie 
2005, preț pornire licitație – 
5.310,00 Euro exclusiv TVA; 4. 
Autoturism Skoda Octavia, fabri-
catie 2008, preț pornire licitație 
-3.510,00 Euro exclusiv TVA; 5. 
Autoturism Dacia Logan MCV, 
fabricație 2008, preț pornire lici-
tație -1.800,00 Euro exclusiv TVA; 
6. Autoturism BMW 320 D, fabri-
cație 2000, preț pornire licitație 
-1.890,00 Euro exclusiv TVA; 7.
Autoturism Fiat Barcheta, fabri-
cație 1995, preț pornire licitație 
-1.620,00 Euro exclusiv TVA; 8.
Mijloace fixe, aparținând Vialis 
Edil SRL în valoare de 70.134,30 
Lei exclusiv TVA. -Prețul Caie-
tului de sarcini pentru imobil 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobil și mijloa-
cele fixe aparținând VIALIS EDIL 
SRL, reprezintă 100% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte; -Prețul de 
pornire al licitaților pentru autotu-
risme, aparținând Vialis Edil SRL, 
reprezintă 90% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, -listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25; Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
nr. RO24BITR003010065395RO01 
deschis la Intesa Sanpaolo Suc. 
București, Ag. Ploiești fosta Veneto 
Banca SpA -Suc. București, Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași data a Caietului de sarcini 
și Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru imobil, auto-

turisme și mijloacele fixe, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 12.04.2018, ora 11.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
aceasta dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
19.04.2018; 26.04.2018; 03.05.2018; 
10.05.2018, ora 11.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan.

l Ministerul Apărării Naţionale, 
prin UM 01764 Brăila, organi-
zează licitaţie publică deschisă cu 
strigare în vederea închirierii unei 
suprafeţe de 2.000mp dintr-un 
teren intravilan situat pe șoseaua 
de centură a orașului Brăila. Lici-
taţia va avea loc în data de 
17.04.2018, ora 12.00, la sediul UM 
01764, din strada Calea Călăra-
șilor, nr.309, localitatea Brăila. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va 
repeta în data de 26.04.2018, ora 
12.00, și în data de 08.05.2018, ora 
12.00, la aceeași adresă. Condiţiile 
privind participarea și adjude-
carea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se poate cumpăra de 
la sediul UM 01764 Brăila, înce-
pând cu data de 10.04.2018, contra 
sumei de 15Lei, care se depune la 
casieria unităţii. Garanţia de parti-
cipare se exprimă în lei și se consti-
tuie prin scrisoare de garanţie 
bancară, care se prezintă în 
original, sau prin depunere în 
numerar la casieria unităţii mili-
tare până la data și ora depunerii 
ofertei. Informaţii suplimentare la 
sediul unităţii sau la telefon: 
0239.614.288.

l RA-APPS București SRP 
Victoria Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, b-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56, jud.Cluj, anunţă organi-
zarea licitaţiei pentru închirierea 
unor spaţii din administrarea SRP 
Victoria Cluj, după cum urmează: 
-spaţiu comercial -Coafor situat la 
parterul Hotelului Victoria, b-dul 
21 Decembrie 1989, nr.54-56, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj, cu supra-
faţa de 13,50mp și preţ de pornire 
a licitaţiei de 85Euro/spaţiu/lună 
(cf.CF nu se aplică TVA); -spaţiu 
comercial situat la parterul Hote-
lului Victoria, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 54-56, Cluj-Napoca, jud.
Cluj, cu suprafaţa de 43,55mp și 
preţ de pornire a licitaţiei de 
1.306,50Euro/spaţiu/lună (cf.CF 
nu se aplică TVA). Preţul dosa-
rului licitaţiei este de 10Lei, taxa 
de participare la licitaţie este de 
5% din preţul de pornire a licita-
ţiei, garanţia de participare la lici-
taţie este de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc la sediul SRP Victoria, 
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 54-56, jud.Cluj, în data de 
20.04.2018, ora 10.00. Înscrierile se 
pot  face  până în  data de 
18.04.2018, ora 10.00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
în data de 27.04.2018, ora 10.00, 
iar înscrierile până în data de 
25.04.2018, ora 10.00, la sediul 
SRP Victoria Cluj. Informaţii 
suplimentare la tel.0264.598.776, 
0747.951.407, e-mail: srpvictoria@

upcmail.ro. Persoană de contact 
este Alexandra Petrut -referent de 
specialitate Marketing.

l SC Senior Albu Company SRL 
- în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roșu, numar cadastral  
32129 – teren in suprafata de 
11.652 mp, cadastral constructii 
32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat admi-
nistrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul 
de pornire al licitatiei  este de 
100% din pretul de evaluare, 
respectiv 1.629.024 Lei + T.V.A, 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 17.04.2018, 
orele 13.30, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz 
de neadjudecare, se va organiza o 
noua  l i c i ta t i e  in  data  de 
30.04.2018, orele 13.30.

PIERDERI  
l SC Autoclever SRL, cu sediul 
social in Bucuresti, sectorul 3, 
strada Voineasa, nr. 16-20, lotul I, 
C2,  J40/11264/2012,  CUI: 
30732474, pierdut chitantier seria 
dep, nr. 6451-6500. Il declaram 
nul.

l John Hughes Design SRL, 
Bucuresti, Str. Delinesti, nr. 2, bl. 
A5, et. 2, sc. D, ap. 52, sector 6, 
J40/17361/2008, CUI 24592783, 
declara pierdut certificat de inre-
gistrare si certificat constatator 
sediu social. Le declar nule.

l Subscrisa SC Gotaher Asigurari 
Reasigurari SA (fosta Platinum 
Asigurari  Reasigurari  SA) 
declaram pierdut certificatul 
constatator aferent sediului 
secundar din Bucuresti, Sectorul 2, 
Calea Mosilor, Nr.199, Parter, Bloc 
3 (Agentia Mosilor), emis de ORC 
Bucuresti la data de 12.10.2012. Il 
declaram nul.

l Pierdut schiţă apartament pe 
numele de Tăbăcaru Marian și 
Tăbăcaru Lica eliberat de Judecă-
toria sectorului 5 prin legalizare.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare si Certificat Constatator nr, 
14883/16.05.2015 (pt.sediu si terti) 
apartinand Vacarescu Construct 
SRL-D. Le declar nule

l  S C  O n l i n e  K i d s  S R L ; 
J40/7311/2012; RO30356191, 
declara pierderea certificatului 
constatator nr. 29294/22.01.2016 
pentru punctul de lucru din 
Sectorul 4, sos. Vitan Barzesti, NR. 
7A, C.C. Vitantis, Unitatea 0.15. 
Se declara nul.

l SC Claritas Servicii Medicale 
SRL, J40/4150/2014;  CUI: 
33019816, declara pierdera certifi-
catului de inregistrare seria B 
numar 2908744, eliberat la data de 
07.04.2014. Se declara nul.


