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OFERTE SERVICIU
l Angajam bucatari si ajutori de 
bucatari cu experienta, venit avan-
tajos! 0735869001 -rugam seriozitate!

l SC Transilvania Nuts SRL anga-
jează muncitori necalificaţi (studii 
gimnaziale) la fabrica din Sântimbru, 
jud. Alba. Contact: 0736.631.646, 
office@transilvanianuts.ro.

l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, anga-
jează: funcţionar administrativ, 
agent contractări şi achiziţii, admi-
nistrator cumpărări, agent servicii 
clienţi. Cerinţe: studii medii, fără 
experienţă. Interviul se organizează 
în data de 15 ianuarie 2018. 
Tel.0744.597.517.

l Erată la anunţul publicat în data 
de 11.01.2018, în Jurnalul Naţional, 
aparţinând Universităţii Aurel 
Vlaicu din Arad, prin care venim cu 
următoarea modificare: -„1 (un) post 
de administrator patrimoniu gr.I S 
cod COR 263111, pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Institutului de 
Cercetare, Inovare în Ştiinţe Tehnice 
şi Naturale” devine -„1 (un) post de 
administrator patrimoniu gr.I S cod 
COR 263111, pe perioadă determi-
nată de 2 ani, în cadrul Institutului 
de Cercetare, Inovare în Ştiinţe 
Tehnice şi Naturale”. Restul anun-
ţului rămâne nemodificat.

l Inspectoratul de Poliție Județean 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, b-dul Republicii, nr.44, 
județul Călăraşi, organizează, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale de execuție vacante de 
muncitor calificat I la Poliția Mun.
Călăraşi, compartiment Deservire. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
inspectoratului, astfel: -Selecția dosa-
relor de concurs: 27.02.2018; -Proba 
scrisă: 06.03.2018, ora 13.00; -Inter-
viul: 09.03.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)să fie absolvenți de studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; b)
să aibă cunoştințe, la nivel de bază, 
de operare pe calculator; c)să dețină/
să obțină, după numirea pe post, 
autorizație de acces la informații 
clasificate nivelul „secret de 
serviciu”; d)să îndeplinească condi-
țiile generale prev.de art.3 din Regu-
lamentul-cadru, Anexa 1 la HG 
nr.286/2011; e)să îndeplinească 
condițiile specifice din fişa postului 
scos la concurs. Candidații vor 
depune dosarele de concurs până la 
data de 29.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Călăraşi. Relații suplimen-
tare la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Călăraşi, Serviciul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: comisar-şef de poliție Andrei 
Narc i sa  Lumin i ța ,  t e l e fon : 
0242.306.111, fax: 0242.306.112.

l Inspectoratul de Poliție Județean 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, b-dul Republicii, nr.44, 
județul Călăraşi, organizează, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 

concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale de execuție vacante de 
operator controlor date I la Serviciul 
Rutier, compartiment Sistematizare, 
control tehnic, legalitatea transpor-
tului şi suport. Concursul se va 
desfăşura la sediul inspectoratului, 
astfel: -Selecția dosarelor de concurs: 
27.02.2018; -Proba scrisă: 06.03.2018, 
ora 10.00; -Interviul: 09.03.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: a)să fie absol-
venți de studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; b)să aibă cunoştințe, la 
nivel de bază, de utilizare sistem de 
operare Windows sau Linux, utili-
zare eficientă a pachetului Microsoft 
Office, utilizare poştă electronică; c)
să dețină/să obțină, după numirea pe 
post, autorizație de acces la infor-
mații clasificate nivelul „secret de 
serviciu”; d)să îndeplinească condi-
țiile generale prev.de art.3 din Regu-
lamentul-cadru, Anexa 1 la HG 
nr.286/2011; e)să îndeplinească 
condițiile specifice din fişa postului 
scos la concurs. Candidații vor 
depune dosarele de concurs până la 
data de 29.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Călăraşi. Relații suplimen-
tare la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Călăraşi, Serviciul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: comisar-şef de poliție Andrei 
Narc i sa  Lumin i ța ,  t e l e fon : 
0242.306.111, fax: 0242.306.112.

l Inspectoratul de Poliție Județean 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, b-dul Republicii, nr.44, 
județul Călăraşi, organizează, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale de execuție vacante de 
referent IA la Serviciul Cazier, Statis-
tică şi Evidențe Operative. Concursul 
se va desfăşura la sediul inspectora-
tului, astfel: -Selecția dosarelor de 
concurs: 27.02.2018; -Proba practică: 
02.03.2018, ora 13.00; -Interviul: 
07.03.2018, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
a)să fie absolvenți de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; b)să dețină 
cunoştințe de bază de operare pe 
calculator; c)să dețină/să obțină după 
numirea pe post, autorizație de acces 
la informații clasificate clasa secret 
de stat, nivelul „strict secret”; d)să 
îndeplinească condițiile generale 
prev.de art.3 din Regulamen-
t u l - c a d r u ,  A n e x a  1  l a  H G 
nr.286/2011; e)să îndeplinească 
condițiile specifice din fişa postului 
scos la concurs. Candidații vor 
depune dosarele de concurs până la 
data de 29.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Călăraşi. Relații suplimen-
tare la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Călăraşi, Serviciul 
Resurse Umane, persoană de 
contact: comisar-şef de poliție Andrei 
Narc i sa  Lumin i ța ,  t e l e fon : 
0242.306.111, fax: 0242.306.112.

l Inspectoratul de Poliție Județean 
Călăraşi, cu sediul în municipiul 
Călăraşi, b-dul Republicii, nr.44, 
județul Călăraşi, organizează, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea unei funcții 

contractuale de execuție vacante de 
referent IA la Biroul Control Intern. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
inspectoratului, astfel: -Selecția dosa-
relor de concurs: 27.02.2018; -Proba 
scrisă: 02.03.2018, ora 10.00; -Inter-
viul: 07.03.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a)să fie absolvenți de studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; b)
să dețină/să obțină, după numirea pe 
post, autorizație de acces la infor-
mații clasificate clasa secret de stat, 
nivelul „strict secret”; c)să îndepli-
nească condițiile generale prev.de 
art.3 din Regulamentul-cadru, 
Anexa 1 la HG nr.286/2011; d)să 
îndeplinească condițiile specifice din 
fişa postului scos la concurs. Candi-
dații vor depune dosarele de concurs 
până la data de 29.01.2018, ora 
15.00, la sediul Inspectoratului de 
Poliție Județean Călăraşi. Relații 
suplimentare la sediul Inspectora-
tului de Poliție Județean Călăraşi, 
Serviciul Resurse Umane, persoană 
de contact: comisar-şef de poliție 
Andrei Narcisa Luminița, telefon: 
0242.306.111, fax: 0242.306.112.

l Primăria Comunei Dobrin, județul 
Sălaj, cu sediul în comuna Dobrin, 
sat Dobrin, nr.16, jud.Sălaj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției publice vacante de consilier I 
principal, în compartimentul Conta-
bilitate, în data de 12.02.2018, ora 
9.00 -proba scrisă, 12.02.2018, ora 
9.00 -interviul. Dosarele se pot 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Dobrin în 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Relații suplimentare 
privind condițiile de participare la 
concurs se pot obține la sediul Primă-
riei Comunei Dobrin, județul Sălaj, 
sau la numerele de telefon: 
0260.668.803, 0260.668.873.

l Consiliul Județean Suceava orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de consilier juridic, clasa I, 
grad profesional principal la 
Compartimentul contencios adminis-
trativ, Direcția administrație publică 
locală din cadrul Consiliului Jude-
țean Suceava. Concursul se organi-
zează la sediul Consiliului Județean 
Suceava, în data de 12.02.2018, ora 
10.00, susținerea probei suplimentare 
pentru testarea competențelor în 
domeniul tehnologiei informației; 
14.02.2018, ora 10.00, proba scrisă şi 
interviul în termen de maximum 5 

zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. I.Condiţii generale: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. II.Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor juridice; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 5 ani; Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial Partea a 
III-a, la sediul Consiliului Județean 
Suceava din strada Ştefan cel Mare, 
nr. 36. Relații suplimentare cu privire 
la conținutul dosarului, bibliografiei, 
etc. se pot obține de la afişierul insti-
tuției, la camera 319 sau la telefon 
0230.222.548, int. 120.

l Primaria Municipiului Dorohoi, 
cu sediul în: municipiul Dorohoi, 
strada A.I. Cuza, nr.34, județul Boto-
şani, în baza legii 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcție publica: Denumirea postului: 
consilier, grad profesional asistent, 
clasa I. Compartimentul: Investitii. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: - nivelul studiilor: universi-
tare de licență, absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în unul din 
domeniile de licență, conform COR 
2142 – ingineri constructori, cu 
subclasele specifice. - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 1 (un) an. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 12.02.2018, 
ora 10.00 , la sediul instituției. 
Interviu:  16.02.2018, ora 10.00, la 
sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în  termen  de  20 de zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Date contact: primăria muni-
cipiului Dorohoi, compartimentul 
resurse umane, telefon 0231/610133 
INT.113 

l Primăria comunei Negreşti, 
județul Neamț anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie  vacantă de consi-
lier clasa I grad profesional debutant 
-  Compartiment Cadastru si Urba-

nism.  Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Negreşti, județul 
Neamț, în data de 12.02. 2018, ora 
10,00 - proba scrisă şi  14.02.2018, 
ora 10,00 - interviul. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: - studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă  stiinte ingine-
resti, inginerie constructii civile, 
cadastru, geodezie ori planificare 
teritorială sau echivalentă; - vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
îndeplinirii funcţiei publice -0 ani. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Comunei Negreşti, 
județul Neamț, până la data de 31 
ianuarie 2018. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare şi actele nece-
sare întocmirii dosarului de înscriere 
sunt afişate la sediul primăriei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0233246944.

l Anunț.  Primăria comunei 
Gheorghe Lazăr, cu sediul în locali-
tatea Gheorghe Lazăr, strada Matei 
Basarab, numărul 46, județul 
Ialomița organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice vacante de: 
1 post, inspector clasa I, grad profesi-
onal asistent (operator rol) . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
primăriei comunei Gheorghe Lazăr 
astfel: proba scrisă în data de 
12.02.2018, ora 10;  proba interviu în 
data de 15.02.2018, ora 10. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice, econo-
mice sau administrative; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice minim-1 an; 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a-III-a la 
sediul primăriei comunei Gheorghe 
Lazăr,  respectiv 12.01.2018-
31.01.2018. Relații suplimentare 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituție: primăria 
comunei Gheorghe Lazăr, județul 
Ialomița, strada Matei Basarab nr.46, 
persoana de contact Geambasu 
Niculina, inspector, telefon/fax: 
0243241510; email: primariagheor-
ghelazar@gmail.com;

l Primăria comunei Berceni, judeţul 
Prahova, cu sediul în comuna 
Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu 
Ion, nr. 140 A, jud. Prahova, în 

ANUNȚUL PUBLIC LA PROCEDURA DE AUTORIZARE MEDIU

SC HYDRO POWER INVESTMENT SRL, cu sediul în str.Sporului, nr. 3, Bir. 3, sector 6, Bucureș�,
înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI nr. RO29005405 informează pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizației de medi pentru ac�vitatea 5510 - Hoteluri și alte
facilități de cazare, 5610 - Restaurante, și 5630-Baruri și alte ac�vități de servire a barurilor
desfășurată în str. Sepcari, nr. 12-14, sector 3, Bucureș�. 

Informații se pot solicita la sediul AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei LUKOIL ),
între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 

Propuneri sau contestații se pot depune la sediul APM Bucureș� în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunț.
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conformitate cu prevederile art. 39 
(2) din HGR 611/04.06.2008 pentru 
aprobarea Normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, scoate la concurs 2 
(două) posturi de funcţii publice 
vacante din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Berceni, 
judeţul Prahova după cum urmează: 
1. Un post de Referent, clasa III, 
Debutant, în cadrul Biroului finan-
ciar contabil. Concursul va avea loc 
pe data de 12 februarie 2018, 10.00, 
iar interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare. Pentru funcția 
publică vacantă de execuție de Refe-
rent, Debutant, în cadrul Biroului 
financiar contabil, se vor avea în 
vedere următoarele: Condiții gene-
rale de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 - privind 
Statutul funcționarilor publici(2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: Condiții specifice: - sa aibă 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de baca-
laureat; 2. Un post de Inspector, clasa 

I, gradul profesional Debutant, în 
cadrul Compartimentului Proiecte 
fonduri europene. Concursul va avea 
loc pe data de 12 februarie 2018, ora 
10.00, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrătoare. Pentru 
funcția publică vacantă de execuție 
de Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal Debutant, în cadrul Comparti-
mentului Proiecte fonduri europene, 
se vor avea in vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr.188/1999 - privind 
Statutul funcționarilor publici (R2), 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomã, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă. Dosarul 
de înscriere va cuprinde următoarele 
documente, conform prevederilor 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcțio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: - curriculum 

vitae, model comun European; - 
copia actului de identitate; - formu-
larul de înscriere, conform anexei nr. 
3 la H.G. nr. 611/2008, modificată; - 
copiile diplomelor de studiu şi ale 
altor acte care să ateste efectuarea 
unor specializări; - copia carnetului 
de muncă sau, după caz, adeverința 
care să ateste vechimea în munca şi, 
dupã caz, în specialitate – număr 
pagini – unde este cazul; - cazierul 
judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o 
declarație pe propria răspundere, cu 
obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului 
pe tot parcursul desfăşurării concur-
sului, dar nu mai târziu de data şi ora 
organizării interviului, sub sancți-
unea neemiterii actului administrativ 
de numire. În situația în care candi-
datul solicită expres la înscrierea la 
concurs preluarea informațiilor 
direct de la autoritatea sau instituția 
publică competentă, extrasul de pe 
cazierul judiciar se solicită potrivit 
legii şi procedurii aprobate la nivel 
instituțional); - copia adeverintei care 
sã ateste starea de sãnãtate corespun-
zãtoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului, de 
către medicul de familie al candida-
tului; - copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare 
pentru efort fizic, în cazul funcțiilor 
publice pentru a căror ocupare este 
necesară îndeplinirea unor condiții 
specifice care implică efort fizic şi se 
testează prin proba suplimentară; - 
declarație pe propria răspundere sau 
adeverință care sã ateste că nu a 
desfãşurat activități de poliție poli-
ticã; Actele prevăzute mai sus se 
prezintă în original, pentru a putea fi 
confruntate cu copiile acestora, în 
vederea certificãrii pentru conformi-
tate de către secretarul comisiei de 
concurs. Formularele pentru partici-
pare la concurs se pot procura zilnic 
de la secretariatul de concurs şi 
candidaţii pot depune dosarele de 
concurs în termen de 20 zile de la 
data publicãrii anunţului în Moni-
torul Oficial, la secretariatul comisiei 
de concurs. Informaţii suplimentare 
la secretariatul comisiei de concurs 
din cadrul Primăriei comunei 
Berceni, persoană de contact: Leoş-
t e a n u  L u c i a n  A u g u s t i n  – 
Tel.0244.470.216, 0244.470.588 (int. 
200).

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Ezzati Mohsen, 
la Judecătoria Topoloveni (Argeş), 
pentru termenul din 30.01.2018, în 
proces cu Cumpănăşoiu Valentina, 
având ca obiect partaj bunuri 
comune, Dosar nr. 1091/828/2017.

l În dosarul nr. 27874/197/2017 al 
Judecătoriei Braşov s-a deschis 
procedura declarării morții numitei 
Boricean Maria, născută Goicea în 
localitatea Teliu care în anul 1928 era 
minoră, iar la data de 27.01.1932 a 
achiziționat cota de 4/24 din imobilul 
înscris în CF 2353/a Teliu, iar data 
prezumată a morții fiind în 30 ianu-
arie 1932. Rugăm persoanele care 
dețin date cu privire la decesul 
numitei Boricean Maria, născută 
Gicea, să le comunice Judecătoriei 
Braşov.

l Tesler Roza cu ultimul domiciliu 
cunoscut in localitatea Sarasau, 
judetul Maramures este chemata la 
Judecatoria Sighet in ziua de 
14.02.2018, ora 8.30, sala 14, in cali-
t a t e  d e  p a r a t  i n  D o s a r u l 
1844/307/2017 in proces cu Federatia 
Comunitatilor Evreiesti din Roma-
nia-Cultul Mozaic in calitate de 
reclamant, avand ca obiect uzuca-
piune.

l Pârâta Burlacu Mihaela Diana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Brăila, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 18, este citată 
în ziua de 1.03.2018, în Dosarul 
8141/196/2017, cu obiect divorț, 
reclamant Burlacu Gheorghe, la 
Judecătoria Brăila. În caz de nepre-
zentare, cauza se va judeca în lipsa.

l Numitul Popa Cristian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc.Sebeş, str. 
Progresului, nr. 41,  jud.Alba, este 
citat la Judecătoria Sebeş pe data de 
30.01.2018, ora 9.00, în calitate de 
pârât, în dosar civil 466/298/2017, în 
procesul de divorţ cu recla-
manta Popa Carmen Ramona.
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l Numiții Scurtu Dan și  Scurtu 
Liliana domiciliați în sat Larga Jijia, 
com. Movileni, jud. Iași sunt citați în 
calitate de pârâți în Dosar nr. 
6822/99/2016, la Tribunalul Iași, 
termen 23 ianuarie 2018 în proces cu  
Horaicu Vasile și Maria AnsarI –
Rammel pentru anulare contract de 
vânzare –cumpărare și revendicare 
teren.

l Stuparu Lucica, domiciliată în 
Turnu Măgurele, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 34, judeţul Teleorman, 
cheamă în judecată pe Stuparu 
Marin, cu același domiciliu, în 
prezent cu domiciliu necunoscut în 
Italia, având ca obiect divorţ, în 
dosarul civil nr. 3206/329/2017, a 
Judecătoriei Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman, cu termen de judecată la 
data de 28 februarie 2018.

l Subsemnatul Grecu Marian 
Ciprian prin reprezentant legal 
Maftei Ionela- Mirela citez în jude-
cată pe pârâtul Ciobanu Cătălin, la 
data de 01.02.2018, în dosarul nr. 
157/217/2016, obiectul dosarului: 
stabilire paternitate, la Judecătoria 
Darabani.

DIVERSE  
l Pirvu Alexandrina, avand domici-
liul in judetul ILFOV comuna. 
Berceni, str. George Cosbuc, nr.8, 
titular al planului P.U.Z.-Ansamblu 
locuinte P+1+M, Functiuni Comple-
mentare, Amenajare circulatii si 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T 39, P119/3/5,7, anunta 

publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-Ansamblu 
locuinte P+1+M, Functiuni Comple-
mentare, Amenajare circulatii si 
utilitati. Documentatia putand fi 
consultata pe site-ul Primariei 
Comunei Berceni. Observatii/comen-
tarii  si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul Prima-
riei Comunei Berceni , cu  sediul in 
judetul Ilfov, str.B-dul. 1Mai, nr.233, 
(tel.021/365.19.68), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 12.01.2018.

l Consiliul de Administratţie al SC 
Plevnei SA  având sediul în Bucu-
rești,  Calea Plevnei nr. 145, Corp 
C27 (fosta Cladire Administrativa), 
par ter,  camera  1 ,  sec tor  6 ; 
J40/591/1991; CUI 465065, societate 
de tip închis, aduce la cunoștinţa 
acţionarilor societăţii oferta de 
vânzare a acțiunilor, lansată de actio-
narul Apârcioae Silvia Elena, 
respectiv a numarului de 198 de 
acţiuni pe care acest acţionar le 
deţine în societate, prețul cerut pe o 
acțiune, fiind de 100 euro/acțiune. 
Acţionarii care doresc să cumpere 
acţiunile oferite spre vânzare trebuie 
să-și exprime intenția de cumpărare 
a acestora prin cerere transmisă pe 
adresa societăţii, în atenţia Consi-
liului de Administraţie, în cel mult 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. În situația în care pentru 
pachetul de acțiuni oferit spre 
vânzare, își exprimă intenția de 
cumpărare mai mulți acționari ai 
societății, ori societatea însăși își 

exprimă intenția de cumpărare, cesi-
unea se va realiza după negocierea 
directă a prețului pe acțiune dintre 
vânzător și cei care și-au exprimat 
intenția de cumpărare, în conformi-
tate cu  prevederile art. 9 alineat 
ultim din Actul constitutiv al Socie-
tăţii. Președintele Consiliului de 
Administraţie al SC Plevnei SA, 
Voitovici Aurora

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor S.C. 
SIDERMA S.A.: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. SIDERMA S.A., o 
societate română, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Timișoara nr.96, sector 6, 
România, având număr de ordine la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă  Tr ibuna lu l  Bucureș t i 
J40/369/1991, Cod de Identificare 
Fiscală RO 449183, (“Societatea”), 
întrunit în ședinţa din 09.01.2018, 
prin domnul Antonio Magni în cali-
tate de președinte al Consiliului de 
Administraţie, conform prevederilor 
articolului 13 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, ale prevederilor Legii nr. 
31/1990 republicată cu modificările la 
z i ,  convoacă pr in  prezenta: 
•Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionari lor pentru data de 
08.03.2018 orele 13,00 la sediul din 
B-dul Timișoara nr.96, sector 6, 
București, pentru toţi acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor până la sfârșitul zilei de 
21.02.2018 ("Data de Referinţă"); 
Sunt îndreptăţiţi să participe la 
lucrările adunărilor toţi acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 21.02.2018. ("Data 
de Referinţă"). Dacă la prima convo-
care a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor nu se va întruni 
cvorumul necesar, o a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor se 
va desfășura în același loc, cu aceeași 
ordine de zi, la data de 09.03.2018, 
orele 9,00 pentru toţi acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor până la sfârșitul Datei de 
Referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
Aprobată în ședinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 09.01.2018: 
1. Aprobarea situaţiilor financiare pe 
anul 2017, pe baza rapoartelor 

prezentate de Consiliul de Adminis-
traţie și de Auditorul Financiar și 
repartizarea profitului, dacă este 
cazul. În acest caz se va stabili cota 
din profit ce urmează a fi distribuită 
sub formă de dividende și, dacă este 
cazul, cuantumul dividendelor, cuan-
tumul dividendului/  acţiune, 
termenul de plată al dividendelor. 2. 
Stabilirea remuneraţiilor administra-
torilor și a condiţiilor de acordare ale 
acestora  pentru exerciţiul financiar 
în curs. 3. Aprobarea descărcării de 
gestiune a Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 
2017. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2018. 5. Prelungirea 
mandatului Auditorului Financiar  
AML Financiar Audit Consulting 
SRL, cu sediul în București, str. 
Rasuri nr. 19, parter, biroul nr.1, 
sector 2, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/13969/2005 
CUI 17861129, membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România 
(CAFR) cu număr de autorizaţie 
598/22.08.2005 reprezentat de dna 
Administrator Zarnoveanu Ana 
Mihaela, pentru o perioadă de 1 (un) 
an, începând cu data de 01.04.2018. 
6. Prelungirea mandatului Audito-
rului intern Cons-Eval-Expert R.C. 
SRL, cu sediul în București, str. 
Pictor Gh. Tătărescu nr.8, sector 3, 
J40/28097/1993, CUI 5040774, repre-
zentată de Apostol Viorel pentru o 
perioada de un 1(un) an, începând cu 
data de 01.04.2018; 7. Împuternicirea 
domnului Iulian Pop în calitate de 
Director General de a negocia și 
semna contractele de prestări servicii 
cu Auditorul Financiar și Auditorul 
Intern. 8. Împuternicirea domnului 
Iulian Pop în calitate de Director 
General, pentru a se ocupa de oricare 
și toate formalităţile necesare în 
vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor 
legale în legatură cu hotărârile adop-
tate în adunare, incluzând dar fără a 
se limita la, publicarea și/sau înregis-
trarea la oricare autorităţi sau insti-
tuţii a tuturor documentelor rezultate 
ca urmare a aplicării hotărârilor 
adunării. •Acţionarii persoane fizice 
pot participa personal la Adunarea 
Generală (în baza buletinelor/ cărţilor 
de identitate/ pașapoartelor) sau prin 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, cu condiţia depunerii aces-

teia în original cu 48 de ore înainte de 
Adunare, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor; Şi •Acţio-
narii persoane juridice pot participa 
prin reprezentantul lor legal sau prin 
persoana căreia i s-a delegat compe-
tenţa de reprezentare, conform 
prevederilor din actul constitutiv, cu 
condiţia depunerii procurii speciale, 
în original, semnate și ștampilate cu 
condiţia depunerii acesteia în original 
cu 48 de ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului de 
vot în Adunarea Generală a Acţiona-
rilor; În cazul procurilor speciale 
transmise prin poștă vor fi luate în 
considerare doar acelea care au data 
limită de primire 07.03.2018. 
Membrii Consiliului de Adminis-
traţie, Directorii ori salariaţii socie-
tăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. 
Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a AGA. Propunerile 
privind introducerea de puncte noi 
pe ordinea de zi a AGA, însoţite de 
copiile actelor de identitate ale acţio-
narilor, denumiţi iniţiatori, pot fi 
depuse la sediul social al Siderma 
SA, București, bd. Timișoara, nr. 96, 
sector 6, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, până 
la ora 16.00, ora de închidere a 
programului societăţii, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă clar și cu majus-
cule:  PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢI-
ONARILOR DIN DATA DE 
08.03.2018/09.03.2018. Propunerile 
privind introducerile de puncte noi 
pe ordinea de zi a AGA trebuie să fie 
însoţite de copiile actelor de identi-
tate ale Iniţiatorilor (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificatul de înregistrare 
în cazul persoanelor juridice). Docu-
mentele și materialele referitoare la 
problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor, formularele Buletinelor de 
vot, formularele procurilor speciale, 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor 
atât pe site-ul societăţii, www.
siderma.ro, cât și la sediul societăţii 
din București, B-dul Timișoara, 
nr.96, sector 6, începând cu data 
16.02.2018. Aceste documente pot fi 
studiate și la sediul societăţii, în 
cadrul programului de lucru, între 
orele 10.00 și 15.00, începând cu 
aceeași dată. Consiliu de Adminis-
traţie Prin Antonio Magni Preșe-
dinte. București.

l Convocare. Subsemnatul Botan 
Constantin, în calitate de Adminis-
trator unic al societăţii Institutul de 
Testare Cercetare –Dezvoltare pentru 
Mecanizarea Agriculturii ROMA-
TEST SA, cu sediul în orașul Volun-
tari, Şos. București-Ştefănești nr.79, 
jud. Ilfov, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare și ale Actului Constitutiv al 
societăţii, Convoc: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor de la 
Institutul de Testare Cercetare –
Dezvoltare pentru Mecanizarea 
Agriculturii ROMATEST SA, care 
va avea loc la sediul social al socie-
tăţii din orașul Voluntari, Şos. Bucu-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale. Direcția 

Operativă de Valorificare Bunuri Confiscate. Compartimentul de 

Valorificare Bunuri Confiscate Regional Ploiești. Nr. A_VPL 12 din 

08.01.2018. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2018 

Luna Ianuarie, Ziua 08. În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și 

condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului, republicată, coroborat cu art. 20, alin. 

(1), art. 23 și art. 30, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 

14/2007, se face cunoscut că în localitatea Ploiești, strada Aurel 

Vlaicu, nr. 22, etaj 6, camera 608, județ Prahova, la sediul 

Compartimentului de Valorificare Bunuri Confiscate Regional Ploiești, 

se va vinde prin licitație publică următorul autovehicul în ziua de 23, 

luna ianuarie, anul 2018, ora 10:00, astfel: Ford Galaxy, an 2000, 

1.896 cc, motorină, sș: WFOGXXPSSGYY12573, km. bord 217.789, 

albastru, nr. înmatriculare TR-79-DNY, preț de pornire 6.000 lei (TVA 

inclus). * Autovehiculul se poate vizualiza în parcul auto A.N.A.F. din 

com. Pantelimon, județul Ilfov, Șoseaua de Centură nr. 228. Pasul de 

licitație se stabilește în procent de 5% din prețul de pornire al 

licitației. Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să depună la registratura D.G.R.F.P. Ploiești din strada Aurel Vlaicu nr. 

22, municipiul Ploiești, județ Prahova, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare, 22.01.2018, ora 13.00, următoarele 

documente : cerere de înscriere la licitație; dovada plății garanției de 

participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de 

pornire a licitației, în contul RO92TREZ521500529X014956 deschis 

la Trezoreria Ploiești, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, CUI 2844936; 

copie act de identitate (pentru persoanele fizice române); copie 

pașaport sau carte de identitate (pentru persoane fizice străine); 

copie certificat unic de înregistrare eliberat de O.R.C. (pentru 

persoanele juridice române); act de înmatriculare tradus în limba 

română și legalizat (pentru persoanele juridice străine); 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este 

cazul) și dovada emisă de creditorii fiscali că nu sunt obligații fiscale 

restante (buget de stat și buget local). Lipsa oricărui document duce 

la neacceptarea ofertantului la licitație. Relații suplimentare se pot 

obține la sediul C.V.B.C. regional Ploiești, la adresa de mai sus sau la 

nr. telefon 0244.407710, int. 753. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 

115304/10.01.2018. În atenția persoanelor fizice și juridice 

autorizate de ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase, 

aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr. 

731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a O.G. 

nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și condițiilor 

de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Prahova valorifică prin vânzare directă: - bijuterii din aur 750‰ 

(inele) în greutate totală de 19.54 grame la prețul de 117 lei/gram 

(inclusiv T.V.A.); - bijuterii din aur 585‰ (cercei, verighete, inele, 

pandante, brățară, ac de cravată) în greutate totală de 335.55 grame 

la prețul de 91 lei/gram (inclusiv T.V.A.); - bijuterii din argint 925‰ 

(cercei, lanțuri, brățări, pandante, inele) în greutate totală de 621.37 

grame la prețul de 1,8 lei/gram (inclusiv T.V.A.). Bunurile au fost 

expertizate și marcate de expertul A.N.P.C. Valoarea totală a 

bunurilor este de 33.939,69 lei (inclusiv T.V.A.). Pentru relații 

suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, 

interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel 

Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.
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reşti-Ştefăneşti nr.79, jud. Ilfov, în 
data de 12.02.2018, ora 12.00, pentru 
toţi acţionarii societăţii înregistraţi în 
registrul independent al acţionarilor 
ţinut de Depozitarul Central S.A. la 
data de referinţa de 31.01.2018, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea 
rapoartelor de gestiune a administra-
torului unic pentru exerciţiile finan-
ciare ale anilor 2014, 2015, 2016 şi 
2017. 2. Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea rapoartelor de audit finan-
ciar aferente exerciţiilor financiare al 
ale anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017. 3. 
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierdere aferente exerciţiilor 
financiare al ale anilor 2014, 2015, 
2016 şi 2017. 4. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a Administratorului 
unic pentru exerciţiile financiare ale 
anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017. 5. 
Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2018. 6. Se 
supune spre discutare, analiză şi 
aprobare  contractarea  unui 
împrumut în valoare de 400.000 
RON exclusiv orice taxă, comisioane 
şi alte costuri aferente, cu o dobândă 
de 8% pe an, calculată la sfârşitul 
perioadei contractuale, în vederea 
finanţării nevoilor curente şi achitătii 
obligaţiilor fiscale restante la bugetul 
de stat şi bugetele locale, cu institu-
irea garanţiilor ipotecare corespun-
zătoare din patrimoniul societăţii, 
respectiv garanţie ipotecară asupra 
unui imobil format din teren situat în 
Oraş Voluntari, Şos. Bucureşti-Ştefă-
neşti nr. 79, jud. Ilfov.  Împrumutul 
va fi contractat pentru o perioadă de 
3 luni, începand cu data semnării 
contractului de împrumut, cu posibi-
litatea prelungirii scadenţei acestuia 
în viitor în baza unei solicitări 
exprese din partea reprezentantului 
legal al societăţii si cu acordul credi-
torului. 7. Pentru semnarea contrac-
tului de împrumut prevăzut la 
punctul 6, precum şi pentru îndepli-
nirea celorlalte formalităţi legate de 
contractarea şi garantarea acestuia 
se desemnează şi se împuterniceşte 
domnul Botan Constantin ce îndepli-
neşte funcţia de administrator unic. 
8. Împuternicirea domnului Botan 
Constantin, ce îndeplineşte funcţia 
de administrator unic, pentru a 
semna contractul de vânzare-cumpă-
rare de bunuri imobile (teren în 
suprafaţă de 1.587 mp, reprezentând 
clădire şi magazie cu suprafaţă 

construită de 657 mp şi platformă 
betonată în suprafaţă de 930 mp) 
situat în Str. Timisoarei nr.1, Sânni-
colau Mare, Jud. Timiş. Vânzarea a 
fost efectuată prin licitaţie potrivit 
Hotărârii AGA din 09.12.2003 şi în 
baza procesului verbal de adjudecare 
a licitaţiei din data de 14.01.2004. În 
cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor se va ţine la data de 
13.02.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Începând 
cu data 01.02.2018, documentele şi 
materialele propuse a fi aprobate se 
pot consulta, la sediul societăţii 
menţionat mai sus, în fiecare zi de 
luni până vineri, între orele 12-16. 
Acţionarii pot participa la şedinţa 
adunării generale personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor legale. 
Un exemplar original al procurii de 
reprezentare se depune la sediul 
societăţii, cel mai târziu cu 48 de ore 
înainte de adunare. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 
0744.343.845. 

l Administratorul unic al  societăţii 
PROVITAS SA, cu sediul social în 
Bucureşti, B-dul Unirii, Nr. 14, Bl. 
6A, 6 B, 6 C, Sector 4, având nr. de 
ordine în registrul comerţului 
J40/10717/1995 şi CUI: 7965688, 
convoacă, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare şi pe baza prevederilor din Actul 
constitutiv ala societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor  în 
data de 14.02.2018  orele 11.00 la 
sediul social al societăţii pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
04.02..2018, considerată dată de 
referinţă. În cazul în care adunarea 
nu se va putea desfăşura datorită 
neîndeplinirii cvorumului, a doua 
convocare este pentru data de 
15.02.2018 în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare ale anului 2017, întocmite 
în conformitate cu Reglementările 
Contabile Româneşti aplicabile, pe 
baza Raportului Administratorului 
Unic şi a Raportului Auditoriului 
financiar. 2. Aprobarea repartizării 
profitului net pe baza propunerii 
Administratorului Unic. 3. Apro-

barea întocmirii pentru exerciţiul 
financiar 2017, a situaţiilor finan-
ciare anuale întocmite conform 
IFRS, set independent de situaţiile 
financiare anuale întocmite şi pubi-
cate în conformitate cu legislaţia 
română in vigoare; 4. Aprobarea 
descărcării de gestiune a Administra-
torului Unic în persoana dnei. Radu 
Anina pentru activitatea desfăşurată 
în perioada 01-31.10.2017 şi a Admi-
nistratorului Unic în persoana drei. 
Nedelcu Alexandra-Catalina pentru 
activitatea desfasurată în perioada 
01.11.-31.12.2017. 5. Aprobarea înre-
gistrarii ca venituri a sumei de 5.307 
lei reprezentand dividende neridi-
cate, aferente exerciţiilor financiare 
2012, 2013 si 2014 şi a sumei de 779 
lei reprezentand aport majorare 
capital social în anul 2005 ca sume 
prescrise. 6. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 
anul 2018 şi a Planului de Investiţii 
pentru anul 2018. 7. Aprobarea 
remuneraţiei brute lunare a Admi-
nistratorului Unic începand cu data 
de 01.01.2018 în conformitate cu 
prevederile OUG Nr. 82/2017. 8. 
Numirea Auditorului Financiar 
pentru exerciţiul financiar 2018. 9. 
Aprobarea formei contractului servi-
ciilor de audit financiar pentru exer-
c i ţ i u l  f i n a n c i a r  2 0 1 8 .  1 0 . 
Imputernicirea domnului Buga Ioan 
-Director general al societăţii, cu 
posibilitate de substituire, de a 
efectua şi îndeplini oricare şi toate 
formalităţile necesare legate de 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate, pentru a semna, executa şi 
înregistra la Oficiul Registrului 
Comerţului şi publică la autorităţile 
competente hotărârile adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor. Acţio-
narii pot participa şi vota la 
adunarea generală ordinară direct 
sau pot fi reprezentaţi şi prin alte 
persoane decat acţionarii, pe bază de 
împuternicire specială sau generală. 
Imputernicirile vor fi depuse sau 

trimise prin poştă la sediul societăţii, 
în original, până cel târziu în data de 
12.02.2018, orele 13.00. Materialele 
elaborate pentru adunarea generala 
ordinara a actionarilor pot fi consul-
tate de      catre actionari, la sediul 
societatii din Bucuresti, Bdul Unirii, 
nr. 14, bloc 6A, 6B, 6C, sector 4, ince-
pand cu data de 02.02.2018. Acţio-
narii reprezentând individual sau 
împreuna cel putin 5% din capitalul 
social al societăţii au dreptul, în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării Convocatorului, de a soli-
cita, în scris, introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a şedintei. 
Accesul în sala de şedinţaă este 
permis acţionarilor numai pe baza de 
B.I./C.I., pentru  persoanele fizice, iar 
pentru persoanele juridice, pe baza 
dovezii calităţii de reprezentant legal 
sau împuternicit al acesteia. În situ-
aţia persoanelor fizice şi juridice 
reprezentate, mandatarii vor 
prezenta şi copia împuternicirii 
speciale sau generale. Informatii 
suplimentare se pot obtine zilnic, 
între orele 09.00-15.00 de la sediul 
societăţii, telefon 021-3370871 sau 
0754096727, după data apariţiei 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a.  
Administrator Unic,  Nedelcu 
Alexandra- Catalina.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. ”COMNORD” S.A., 
persoană juridică română, având 
Cod Unic de Înregistrare 1590368, 
atribut fiscal RO şi număr de Ordine 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/493/1991, cu sediul în Bucuresti, 
Calea Griviţei nr. 136, sector 1, 
avand in vedere expirarea manda-
telor doamnei Oleana Negoita, în 
temeiul prevederilor Actului consti-
tutiv al societăţii şi prevederilor Legii 
nr. 31/1990 republicată, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor societăţii pentru data de 
15.02.2018, ora 12.00. Şedinţa 

Adunării Generale Ordinară a Acţio-
narilor va avea loc la sediul societăţii 
din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, 
sector 1. La Adunarea Generală 
Ordinară sunt invitaţi să participe 
toţi acţionarii af laţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor şi Regis-
trului de Acţiuni la data de 
07.02.2018. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare sunt 
înscrise următoarele probleme: Revo-
carea administratorului societatii 
d-na. Oleana Negoita– Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie şi 
director general, ca urmare a ince-
tarii mandatului de administrator si 
director general, precum şi a funcţiei 
de Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie. Alegerea unui nou 
administrator incepand cu data 
Hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor, precum şi stabi-
lirea mandatului şi a remuneraţiei 
administratorului. Lista cuprinzand 
informaţii cu privire la numele, loca-
litatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând 
fi consultată şi completată de către 
aceştia la sediul societăţii din Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr.136, sector 1. 
Alegerea unui nou Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie dintre 
administratorii societăţii, începând 
cu data Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor şi stabilirea 
perioadei de exercitare a acestei 
funcţii. Alegerea unui nou director 
general al societăţii dintre adminis-
tratorii societăţii, începând cu data 
Hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor, precum şi stabi-
lirea mandatului şi remuneraţiei 
directorului general. Aprobarea 
limitelor şi modelului contractului de 
administrare. Aprobarea limitelor şi 
modelului contractului directorului 
general. Împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie să 
semneze actul constitutiv actualizat 

Subscrisa S.C. ONLY GREEN S.R.L. cu sediul social în localitatea           
Berzovia, Grajdul nr.1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/518/2009, CUI: 26182259, prin lichidator judiciar Licev Grup 
SPRL, vă face cunoscut faptul că în data de  17.01.2018 , ora 12.00 va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor 
bunuri: autoturism Ford Mondeo, an fabricaţie 1996, la preţul de 
10.32510.325 lei +TVA și autoutilitară Renault Premium 250, an fabricaţie 
2000, la preţul de 900 lei +TVA. Preţurile de vânzare reprezentintă 
25% din preţul de evaluare. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de 
la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 100 lei + TVA, pentru   
fiecare bun. Ofertantii se vor înscrie la licitaţie cu cel puţin 24 de ore 
înainte de data licitaţiei.Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei. În caz de neadjudecare se vor 
organizaorganiza noi licitaţii în aceleaşi condiţii astfel: 31.01.2018, 14.02.2018, 
28.02.2018 ora 12.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la          
telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 

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

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

operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. Nr. 203 din 08.01.2018. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2018, luna ianuarie, ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 

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

facem cunoscut că în ziua de 30, luna ianuarie, anul 2018, ora 11.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea 

Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ 

terței persoane SC VALTRIGO IMPEX SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea I.L. Caragiale, str. Principală, nr. 

651, jud. Dâmbovița, licitația a III - a, preț de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 50%, 

respectiv 57650 lei, exclusiv TVA (prețul de evaluare = 115300 lei - 50% = 115300 - 57650 = 57650 lei): 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiate care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 

1. Tractor Belarus model 1025, CP 105 - 77 kW, Nu este cazul, 39250 lei, -; 2. Accesorii disc + plug 

reversibil PR cu 3, 4 sau 5 trupițe, Nu este cazul, 18400 lei, -; Total: 57650 lei. *) Regimul și cotele de taxă 

pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

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

ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

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

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

străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patri-

moniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după 

caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0245.666.100 - executor Todorescu Nicolaie. Data afișării: 12.01.2018.



Vwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Vineri, 12 ianuarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

ca urmare a modificărilor survenite. 
Aprobarea datei de  09.03.2018, ca 
data de înregistrare, conform art.86 
din Legea nr.24/2017 şi ex-date: 
08.03.2018. În situaţia în care 
Adunarea Generală nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Ordinară 
este convocată pentru ziua de  
16.02.2018, la ora 12.00, în acelaşi loc 
şi cu aceeaşi ordine de zi. Dupa 
publicarea convocării (12.01.2018), 
acţionarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data publicării 
convocării, pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electro-
nice: e-mail: contact@comnord.ro, 
fax: 021.206.68.02). Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la 
Adunarile Generale vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 125 
din Legea 31/1990 republicată si 
Regulamentul CNVM 1/2006 si 
6/2009, printr-o procură specială/ 
generală o terţă persoană care să 
participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în Adunarile Generale, în 
condiţiile legii. Procura specială /
generală poate fi ridicată de la sediul 

societatii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data convo-
cării (12.01.2018). Procurile specială 
şi generală vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adunării până 
cel târziu la data de 13.02.2018, orele 
17.30. Procurile speciale şi procurile 
generale vor putea fi transmise spre 
înregistrare şi pe fax sau email în 
format pdf., reprezentantul acţiona-
rului fiind obligat ca la data adunării 
generale să aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea de a 
vota prin corespondență înainte de 
adunarea generală utilizând formu-
larul de vot prin corespondență exis-
tent  s i  pe s i te-ul  societăţ i i . 
Formularele de vot prin corespon-
dență completate şi semnate se vor 
expedia la sediul societății, cu confir-
mare de primire, astfel încât să fie 
înregistrate ca fiind primite până cel 
târziu cu 48 ore înainte de adunare. 
Formularele primite ulterior terme-
nului stabilit nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi 
majorității în adunarea generală. 
Informațiile cu privire la convocarea 
adunării generale şi la documentele 
care urmează să fie prezentate 
adunării generale, proiectul de hotă-
râre, formularul de procură specială, 
care urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum şi 
formularele care urmează să fie utili-
zate pentru votul prin corespondență 
sunt puse la dispoziția acționarilor pe 
website-ul societății (www.comnord.
ro) sau la sediul societății în zilele 
lucrătoare, intre orele 9.00 – 17.30. 
Actionarii au dreptul sa formuleze 
intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi ale Adunarilor Gene-

rale în condiţiile art. 13 din Regula-
mentul CNVM 6/2009, dupa ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau dacă 
buna desfăşurare şi pregătire a 
adunărilor generale precum şi prote-
jarea confidentialităţii şi a intereselor 
comerciale a societatii, permite acest 
lucru. Documentele privind proble-
mele incluse în ordinea de zi a 
Adunările Generale pot fi consultate 
la sediul societăţii sau pe pagina de 
internet www.comnord.ro, începând 
cu data convocării. Documentele 
aferente sedintelor, inclusiv propune-
rile de hotărâre şi procurile speciale/ 
generale, pot fi obţinute de la dna. 
Stefan Alina– tel. 021/2066800. 
Administrator, Lemnaru Dan 
Alexandru; Administrator Cirjan 
Mircea Bogdan.

LICITAȚII  
l SC Constades Com SRL – în insol-
venţă, oferă la vânzare prin licitaţie 
stoc de mijloace fixe (rafturi metalice, 
vitrină frigorifică, ladă frigorifică, 
cântar electronic, canapea Violeta 
etc) la data de 18.01.2018, ora 16, la 
sediul social al societăţii din Piteşti, 
str. Popa Şapcă, bl. P3, sc C, ap.19. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0740907585.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
in Sibiu, Calea dumbravii nr. 157, tel. 
0269.23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod 
f i sca l  4240928 ,  cont  IBAN 
RO42TREZ5765005XXX000209, 
deschis la Trezoreria Sibiu, organi-
zeaza cedarea cu titlu gratuit a 8 
caini de serviciu. Animalele pot fi 
vazute la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu. Transmiterea fara plata va 

avea loc in perioada 12.01.2018-
25.01.2018, la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu. Lista complete a 
bunurilor si relatii suplimentare se 
obtin la telefon: (40) 0269/235.181; 
fax (40) 0269-24.00.90 www.centrul-
chinologic.ro/interes_public/licitatii_
publice/, sau la sediul centrului: 
Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157. 

l Penitenciarul Mărgineni cu sediul 
în com. I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 
1 ,  j u d e ț u l  D â m b o v i ţ a ,  t e l . 
0245660210, fax 0245660211, organi-
zează licitaţie publică cu strigare în 
vederea închirierii unui spaţiu în 
incinta penitenciarului, în data de 
25.01.2018 ora 10,00, în scopul înfiin-
ţării unui punct comercial. Docu-
mentaţiile pentru prezentarea 
ofertelor se ridică în urma unei solici-
tări scrise, de la sediul Penitencia-
rului Mărgineni. Relaţii suplimentare 
la sediul Penitenciarului Mărgineni, 
tel. 0245660210 int. 142.

l Denumire instituţie: DJST Cluj. 
Condiţii participare: orice persoană 
fizică sau juridică, română ori 
străină, are dreptul de a participa la 
procedura pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere. Cuantum şi formă 
garanţie de participare: 3 (trei) chirii 
minime lunare, care se vor depune în 
numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunurilor: -spaţiu în 
suprafaţă de 13,86mp compus 
dintr-o încăpere, cu destinaţia de 
birou, situat în incinta Sălii Sportu-
rilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6; -spaţiu 
în suprafaţă de 26,97mp compus 
dintr-o încăpere, cu destinaţia de 
birou, situat în incinta Sălii Sportu-
rilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6; -spaţiu 
în suprafaţă de 14,40mp compus 
dintr-o încăpere, cu destinaţia de 
magazin alimentar, situat în incinta 
Sălii Sporturilor „H.Demian”, 
Cluj-Napoca, str.Splaiul Indepen-
denţei, nr.6. Data, adresa şi ora-limită 
a depunerii ofertelor: 31.01.2018, ora 
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Na-
poca, b-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. 
Data, ora şi locul deschiderii ofer-
telor: 01.02.2018, ora 10.00, sediul 
DJST Cluj, Cluj-Napoca, b-dul 
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de 
obţinere a documentaţiei: începând 
cu data de 15.01.2018 pe bază de 
solicitare scrisă de la sediul DJST 
Cluj, c/val.documentaţiei fiind de 
50Lei, achitată în numerar la casieria 
DJST Cluj.

l Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor Petroşani organizează în 
data de 22.01.2018: licitaţie deschisă 
cu strigare pentru închirierea boxelor 
nr. 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 
în suprafaţă de 7,35 mp/boxă, şi 
spaţiu de producţie şi desfacere a 
produselor agroalimentare în supra-
faţă de 13,5 mp, situate la parterul 
halei din piaţa agroalimentară Petro-
şani. În caz de neadjudecare se reor-
ganizează o nouă licitaţie în data de 
29.01.2018. Boxele care fac obiectul 
licitaţiei sunt: - boxele nr. 11, 12, 13, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. - în boxele 
prezentate mai sus se pot comercia-
liza produse agroalimentare. La lici-
taţie pot participa producători 
particulari, agenţi economici ce au ca 

obiect de activitate comercializarea 
produselor agroalimentare. Taxa de 
participare la licitaţie este de 10 lei. 
Caietele de sarcini pot fi procurate, 
începând cu data de 12.01.2018, între 
orele 09:00-15:00, până la data de 
22.01.2018, ora 09:00, la sediul din 
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, în 
valoare de 50 lei. Garanţia pentru 
participare la licitaţie este de 10% din 
valoarea de pornire a chiriei anuale. 
Preţul de pornire al licitaţiei pentru 
boxele licitate este de 450 lei/lună/
boxă. În conformitate cu HCL 
Nr.141/2017, preţul de licitaţie pentru 
spaţiul de producţie şi desfacere a 
produselor agroalimentare nr.29 în 
suprafaţă de 13,5 mp este de 25 lei/
mp/lună, iar garanţia este de 10% din 
valoarea de pornire a chiriei anuale.  
Pentru participarea la licitaţie, ofer-
tanţii vor depune la sediul Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor Petro-
şani, str. Nicolae Bălcescu, nr.10, 
până la data de 22.01.2018, ora 09:00 
documentele necesare înscrierii la 
licitaţie prevăzute în caietul de 
sarcini. Relaţii la sediul Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor, str. N. 
Bălcescu, nr. 10, telefon 0254.542622.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ - 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum de 
682.619,40lei (respectiv 154.038EUR) 
(60% din valoarea de evaluare fara 
TVA). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a 
fi scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
17.01.2018 orele 11.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, in data de 18 ianuarie 2018 
orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 24.03.2017. Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 

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

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

operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. .... Nr. 211 din 08.01.2018. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2018, luna ianuarie, ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 

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

facem cunoscut că în ziua de 30, luna ianuarie, anul 2018, ora 14.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea 

Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului I.I. CISMARU MIHAI, cu domiciliul fiscal în localitatea Moreni, str. Victoriei, nr. 5, 

bl. C 5 B, et. 3, ap. 13, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 25%, 

respectiv 7696 lei, exclusiv TVA (prețul de evaluare = 10262 lei - 25% = 10262 - 2566 = 7696 lei): 

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

bunurile, dacă este cazul), Drepturile reale și privilegiate care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *); 1. Bucătărie 

Tamisa = 1 buc., Nu este cazul, 364 lei, -; 2. Masă Domus = 1 buc., Nu este cazul, 127 lei, -; 3. Masă role = 

1 buc., Nu este cazul, 100 lei, -; 4. Masă rustică 1200/ 800/ 700 = 5 buc., Nu este cazul, 673 lei, -; 5. Masă 

rustică 800/ 800/ 700 = 2 buc., Nu este cazul, 200 lei, -; 6. Banchetă rustică = 5 buc., Nu este cazul, 488 

lei, -; 7. Motor hotă = 1 buc., Nu este cazul, 674 lei, -; 8. Hotă profesională = 1 buc., Nu este cazul, 1196 lei, 

-; 9. Pavilion cadru metalic = 4 buc., Nu este cazul, 1420 lei, -; 10. Pavilion metalic Deluxe = 1 buc., Nu este 

cazul, 508 lei, -; 11. Scaun Colecttion = 6 buc., Nu este cazul, 526 lei, -; 12. Masă Domus 135/ 80 = 2 buc., 

Nu este cazul, 241 lei, -; 13. Congelator orizontal = 1 buc., Nu este cazul, 471 lei, -; 14. Ventilator cu 

umidificatie = 2 buc., Nu este cazul, 708 lei, -; Total: 7696 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todorescu Nicolaie. Data afișării: 12.01.2018.
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cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, până la data de 18.01.2018, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 . 2 4 0 8 9 0 ; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
Proprietate imobiliară Spațiu comer-
cial (parter şi subsol) situat în str. 
General Petre Popovat nr.29-31, 
sector 6, Bucureşti, suprafață utilă 
parter 256,42mp, suprafață subsol 
22,12mp +teren în cotă indiviză de 
1/3 din suprafața totală de 779mp, 
conform măsurătorilor cadastrale, 
aparținând SC Petroconstruct 
Carpați SRL. Prețul de pornire al 
licitației pentru proprietatea imobi-
liară este de 211.815,20euro. Prețul 
Caietului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima şedință de lici-
tație a fost fixată la data de 
05.03.2018, ora 14.00, iar dacă 
proprietatea imobiliară nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații au fost fixate în 
data de 12.03.2018, 19.03.2018, 
26.03.2018 02.04.2018, 9.04.2018, 
16.04.2018, 23.04.2018, 30.04.2018 şi 
07.05.2018 la acelaşi preț de pornire. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO95CECEB31701RON2243676 
deschis la Cec Bank SA Sucursala 
Alexandru Obregia, până la data şi 
ora stabilite pentru şedința de lici-
tație, a garanței de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
până la data şi ora stabilite pentru 
şedința de licitație a Caietului de 
sarcini ce se achită prin OP în contul 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  
judiciar Dinu Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

l Primăria Comunei Aştileu 
anunţă organizarea licitaţiei 
publ ice  pr iv ind:  Atr ibuirea 
contractului de concesiune a tere-
nului in suprafata de 20000 mp. 
inscris in CF nr.51597 Astileu, nr.
cad. 51597, apartinand domeniului 
public al Comunei Astileu, pentru 
deschidere cariera exploatare 
piatra. Perioada de concesionare a  
terenului va fi de 49 ani. Caietul de 
sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
achiziţii publice din cadrul Prima-
riei com.Aştileu. Ofertele se pot 
depune la sediul Primăriei com. 
Aştileu, sat Aştileu, nr.202, judeţul 
Bihor, până la data de 01.02.2018 
orele 15.30. Licitaţia va avea loc în 
data de 02.02.2018 orele 09.00 la 
sediul Primăriei Com. Aştileu. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la nr. de tel. 0259/349097 / fax 
0259/349221. e-mail: primaria.
astileu@cjbihor.ro

l Municipiul Satu Mare, cu sediul 
în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 
1, Intrarea M,  reprezentat prin 
primar, Kereskényi Gábor, cod fiscal 
403886, tel. 0261/807.500, fax 
0261/710760  organizează a doua 
licitație pentru acordarea unui drept 
de superficie cu titlu oneros pe o 
perioadă de 49 ani  asupra terenului 
situat în Satu Mare zona B-dul 
Cloşca colț cu str Careiului în supra-
față totală de 1807 mp. Orice 
persoană juridică interesată poate 
solicita documentaţia de licitaţie 
contra cost de la sediul Primăriei 
municipiului Satu Mare, Serviciul 
Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, 
parter, camera 13, costul documen-
telor licitaţiei este de 100 lei. 
Garanţia de participare la licitaţie 
pentru imobilul teren în suprafaţă 
de 1807 mp este de 500 lei şi poate fi 
achitată în numerar la casieria 
Primăriei municipiului Satu Mare 
sau prin ordin de plată la Trezoreria 
Satu Mare,  cod fiscal 4038806, cont 
RO46TREZ5465006XXX000201. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 19.01.2018 iar data limită de 
depunere a ofertelor: este 23.01.2018, 
orele 10:00. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor:: 23.01.2018, 
ora 12:00 la sediul Primăriei  Muni-
cipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octom-
brie nr. 1, Intrarea M, sala de 
consiliu. Persoană de contact: Faur 
Mihaela – şef serviciu Patrimoniu, 
Concesionări, Închirieri  adresă 
e-mail: patrimoniu@ primariasm.ro, 
tel. 0261/807521.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Welan Holdings Investment SRL 
constand proprietate imobiliara in 
zona rezidentiala reprezentata de lot 
de teren cu numar cadastral 201176 
in suprafata de 345 mp, situat in 
Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, 
nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, cu 
deschidere directa stradala, in 
valoare totala de 53.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 22.01.2018 
ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 7 
(sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 29.01.2018, 05.02.2018, 
12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018, 
05.03.2018 si 12.03.2018 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 

conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Welan Holdings Investment SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 
9420  din data de 24.11.2015, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a VII-a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
Welan Holdings Investment SRL 
constand proprietate imobiliara in 
zona rezidentiala reprezentata de lot 
de teren cu numar cadastral 201178 
in suprafata de 635 mp, situat in 
Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, 
nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, in 
valoare totala de 60.000 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 22.01.2018 
ora 14.30, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de licitatie 
stabilit, se vor mai organiza inca 7 
(sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 29.01.2018, 05.02.2018, 
12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018, 
05.03.2018 si 12.03.2018 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul acestuia, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se poate 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l 
.021.227.28.81.

l Primăria oraşului Petrila organi-
zează licitație publică în data de 
02.02.2018, ora 10.00. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Oraşului Petrila -Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 

Calității -cu sediul în oraşul Petrila, 
str. Republicii nr.196, județul Hune-
doara, tel./fax. 0254/550.760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, Persoană 
de contact - Ing.Jr. Lang Mihaela. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul licitației îl constituie 
concesionarea prin licitație publică 
a terenului  în suprafață de 
15.000mp, evidențiat în CF nr. 
63784-Petrila, situat în zona Maleia, 
oraş Petrila, în vederea prestării de 
servicii; 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documen-
tația de atribuire conține informații 
privind modalitatea de completare 
a ofertelor şi criteriilor de atribuire 
a contractelor de concesiune. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele 
interesate vor putea intra în posesia 
documentației de atribuire a 
contractelor de concesiune, după 
achitarea contravalorii acesteia. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Primăria oraşului Petrila, 
str. Republicii, nr.196, Serviciul 
Achiziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității, camera 7.  3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Valoarea docu-
mentației este 10 lei, se va achita la 
caseria unității sau prin OP în 
c o n t u l  R O 5 5 T R E -
Z36821E335000XXXX deschis la 
Trezoreria Petroşani. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 29.01.2018, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: oferta se va 
depune într-un plic sigilat care va 
cuprinde documentele de eligibili-
tate şi un plic interior care va 
conține formularul de ofertă. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
02.02.2018, ora 09.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Petrila cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, 
județul Hunedoara. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
02.02.2018 ora 10.00  Primăria 
Petrila, str. Republicii nr.196, jud. 
Hunedoara, camera 7. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Deva , B-dul 1 Decembrie  
nr.35, județul Hunedoara, cod 
poştal 330005, telefon 0254/234.755 
sau 0254/211.574, fax 0254/216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.01.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Giurgiţa, cu sediul în 
comuna Giurgiţa, strada Calea 
D u n ă r i i ,  n r. 1 2 3 ,  t e l e f o n : 
0251.357.122, fax: 0251.357.122, cod 
fiscal: 5077595, persoană de contact: 
Spânu Corina Diana, e-mail: prima-
riagiurgita@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafaţă de: 
1.660mp -Lotul 2, categoria de folo-
sinţă curţii-construcţii (strada 
Plopilor, nr.2B, Tarlaua 90, Parcela 
1/1, vecinătăţi: Nord: Canal Buzatu 
(HC 522), Est: Canal Buzatu (HC 
522), Sud: Drum exploatare, Vest: 
strada Calea Dunării (Dj 561) 
proprietate UAT comuna Giurgiţa. 
3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia de atri-
buire se poate procura de la sediul 
Primăriei Giurgiţa, judeţul Dolj. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere, 
de la sediul Primăriei Giurgiţa, 
judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compar-
timent Secretariat al Primăriei 
Comunei Giurgiţa, judeţul Dolj. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
n u l u i  n r. 5 4 / 2 0 0 6 :   0 L e i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.01.2018, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: la 
sediul Primăriei Comunei Giurgiţa, 
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită pentru 
depunerea ofertelor: 02.02.2018, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Giurgiţa, judeţul Dolj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (un 
exemplar în original şi un exemplar 
în copie). 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.02.2018, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Giurgiţa, judeţul Dolj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secţia contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Dolj, str.Brestei, nr.12, localitatea 
Craiova, judeţul Dolj, e-mail: inre-
gistraredosare.dj@just.ro, telefon: 
0251.418.612, fax: 0251.410.140. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.01.2018.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Giurgiţa, cu sediul în 
comuna Giurgiţa, strada Calea 
D u n ă r i i ,  n r. 1 2 3 ,  t e l e f o n : 
0251.357.122, fax: 0251.357.122, cod 
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fiscal: 5077595, persoană de contact: 
Spânu Corina Diana, e-mail: prima-
riagiurgita@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: terenuri intravi-
lane în suprafaţe de 700mp, 
1.500mp, 1.500mp aparţinând Lot.2, 
în suprafaţă totală de 3.700 mp 
situate în Tarlaua 90, Parcela 179/1, 
comuna Giurgiţa, judeţul Dolj. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire 
se poate procura de la sediul Primă-
riei Giurgiţa, judeţul Dolj. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere, 
de la sediul Primăriei Giurgiţa, 
judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compar-
timent Secretariat al Primăriei 
Comunei Giurgiţa, judeţul Dolj. 
3.3.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.01.2018, ora 16.00. 
4. Informaţii privind ofertele: la 
sediul Primăriei Comunei Giurgiţa, 
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită pentru 
depunerea ofertelor: 02.02.2018, ora 

14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Giurgiţa, judeţul Dolj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (un 
exemplar în original şi un exemplar 
în copie). 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 05.02.2018, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Giurgiţa, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunalului Dolj, str.Brestei, 
nr.12, localitatea Craiova, judeţul 
Dolj, e-mail: inregistraredosare.dj@
just.ro, telefon: 0251.418.612, fax: 
0251.410.140. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
10.01.2018.

PIERDERI  
l SUBSEMNATUL Neagoe Liviu 
Constantin, domiciliat în loc.Întor-
sura Buzăului, str.Fabricii, nr.9C, jud. 
Covasna, am pierdut Certificat de 
pregătire profesională cu seria CPCM 

şi Certificat pentru mărfuri pericu-
loase cu seria ADR, în data de 
23.12.2017 în loc.Arad. Le declar nule.

l Declar nul atestat transport marfă 
emis de ARR pe numele Constantin 
Nelu. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Unic de Inregis-
trare, eliberat de ORC Arad, pentru 
Sc Tudor Silvia Consulting Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat Unic de Inregis-
trare, eliberat de ORC Arad, pentru 
Confort Asig Plus Agent de asigu-
rare. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
SC Transilvania Agrinatur SRL, 
seria B, nr.2932225, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj. Declar docu-
mentul nul.

l Pierdut card tahograf, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Popa Marin 
-Adrian, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut card tahograf, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Romanescu 

Mihail, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut card tahograf, atestat 
transport marfă şi atestat ADR., 
eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Garamia Ion-Iulian, din Băbeni, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut carnet de membru vânător 
seria VED Nr. 00124 eliberat de 
AVPS Vedea, com. Stejaru, jud. 
Teleorman la data de 26.06.2013 pe 
numele Ghiţă Alexandru Ionuţ.

l Pierdut Certificat de înscriere a 
Persoanei Juridice fara Scop Patri-
monial Nr.60 emis la data de 
03.07.2014 de  Judecătoria sectorului 
4, pentru Clubul de Fotbal  FC Mario 
Bucureşti, CUI 33594821, cu adresa 
în Şura Mare nr. 1.

l Radu Ionel declar  pierdut 
Ordinul Prefectului nr. 2810 din data 
de 29.10.2004 emis de Prefectura 
Ilfov.  Îl declar nul.

l Stoica Petre – Alexandria, pierdut 
certificat profesional conducător 
auto marfă nr. 0001435001, eliberat 
de ARR Teleorman. Îl declar nul.

DECESE

Iaaaaaaaa da Maaaaaaaă 
“Saaaaa Saaaaaw” aa       

Aaadaaaaa Raaâaa aaaaţă 
aa adâaaă daaaaa daaaaaaţaaa 
aa 10 daaaaaaaa 2018a a aaa 

Ștefan Papadimaa       
aaaaaa aaaaaaa aa aaaaa 
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa 

da aaagă daaahadaaaaaa 
aadaaaa șaaaaa aaaâaașa da 
aaaaaagaa. Paaaaaaa aaaag șa 

aaafaaaa da axaaaţaaa 
Șaafaa a aăaaa a aaaaaaaa 

aaagaaaaă îa aaaaaaa            
aaaaaaaaaaaa a aaaaaaa da aaaaaaaaaaaa a aaaaaaa da 

aașaaaa îa aaflaaaaa aaaaa aa 
a-aa aaaaaaaa. Saaaaaa 
aaadaaaaaţa faaaaaaa          

îadaaaaaaa.                        
Daaaazaa aă-a adahaaaaaă 

îa aaaa!




