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CERERI SERVICIU
l Margarit Constantin, deținut la
Penitenciarul Tulcea, caut loc de
muncă pe raza jud.Tulcea și împrejurimi, având calificare și experiență în
următoarele domenii: alimentație
publică și turism, construcții, pază,
constultanță IT. Disponibilitate pe
timpul nopții. Relații 0738.344.949,
oferte pe mail: oantadoru2000@gmail.
com sau la Penitenciarul Tulcea.

OFERTE SERVICIU
l Primăria Tunari -Ilfov organizează
în data de 04.04.2018 concurs recrutare
pentru 1 muncitor calificat şi 1
muncitor necalificat. Detalii la
0212675300.
l Ekol International Logistics SRL
caută Responsabil Produs, experiență
de cel puțin 3 ani în implementare
WMS, studii superioare, studii inginer
designer, cunoștințe de limba engleză.
0724.734.922.
l Patiseria Dantoni SRL din Pancota
angajeaza 1 lucrator bucatarie
(spalator vase mari), (cod COR.
941201), Conditii minime; studii
primare (opt clase ), vechime in
domeniu minim 5 ani, cunoasterea
bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun pe e-mail la adresa;
mile@mildor.ro. Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la data de
13.03.2018. Selectia candidatilor va
avea loc in data de 14.03.2018 si consta
in concurs de CV-uri. Informatii la
telefon; 0745330061.
l Patiseria Temsadri SRL din Santana
angajeaza 2 lucratori bucatarie
(spalator vase mari), (cod COR.
941201 ), Conditii minime; studii
primare (opt clase), vechime in
domeniu minim 5 ani, cunoasterea
bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun pe e-mail la adresa;
mile@mildor.ro. Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la data de
13.03.2018. Selectia candidatilor va
avea loc in data de 14.03.2018 si consta
in concurs de CV-uri. Informatii la
telefon; 0745330061.
l Consiliul Local al comunei Rucăr, cu
sediul în comuna Rucăr, strada Brașovului, nr. 58, organizează concurs
pentru următorul post contractual
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014,
în cadrul instituției. Denumirea
postului - Administrator S.C. Utilități
Apă Canal Rucăr 2010 S.R.L. post
vacant contractual de conducere, pe
perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor-superioare; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului- min. 3 ani. Data, ora și locul
de desfășurare a concursului: Proba
scrisă:-data de 10.04.2018, ora 11.00 la
sediul Primăriei comunei Rucăr. Proba
de interviu – data de 12.04.2018, ora
11.00 la sediul Primăriei comunei
Rucăr. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 27.03.2018, la sediul
Primăriei comunei Rucăr. Date contact
– Vorovenci Ion, tel. 0751401272.
l Primăria Arefu, cu sediul în localitatea Arefu, strada Principală,

numărul 418, judeţul Argeș, organizează concurs pentru promovarea
funcţiei publice vacante de: inspector,
clasa I, grad profesional superior, 1
post. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 16.04.2018, ora
15.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
științelor economice; -vechime: cel
puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care se
promovează; -condiții specifice: să fi
obţinut cel puţin calificativul „bine” la
evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară
neradiată. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Jurnalul Naţional, la
sediul Primăriei Arefu, strada Principală, numărul 418, comuna Arefu,
județul Argeș. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Arefu, strada Principală, numărul 418, comuna Arfu,
județul Argeș, persoană de contact:
Buzou Robert -secretar al Comunei
Arefu, telefon: 0248.730.210,
0749.128.172, fax: 0248.730.211,
e-mail: primaria.arefu@yahoo.com.
l Primăria Arefu, cu sediul în localitatea Arefu, strada Principală,
numărul 418, judeţul Argeș, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: inspector, clasa I,
grad profesional debutant, 1 post
-Compartiment Asistență Socială.
Concursul se va desfăşurala sediul
instituției, astfel: -Proba scrisă în data
de 16.04.2018, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 20.04.2018, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
asistență socială. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Arefu, strada Principală, numărul
418, comuna Arefu, județul Argeș.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Arefu, strada Principală, numărul 418,
comuna Arfu, județul Argeș, persoană
de contact: Buzoiu Robert -secretar,
telefon: 0248.730.210/0749.128.172,
fax: 0248.730.211, e-mail: primaria.
arefu@yahoo.com.
l Primăria Arefu, cu sediul în localitatea Arefu, strada Principală,
numărul 418, judeţul Argeș, organizează concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: inspector, clasa I,
grad profesional debutant, 1 post
-Compartiment Contabilitate.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituției, astfel: -Proba scrisă în data
de 16.04.2018, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 20.04.2018, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii
universitare de licență absolvite cu

diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
științelor economice. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Arefu, strada Principală, numărul
418, comuna Arefu, județul Argeș.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Arefu, strada Principală, numărul 418,
comuna Arfu, județul Argeș, persoană
de contact: Buzoiu Robert -secretar,
telefon: 0248.730.210/0749.128.172,
fax: 0248.730.211, e-mail: primaria.
arefu@yahoo.com.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în localitatea Slatina, strada
bulevardul Sfantul Constantin Brâncoveanu, numărul 3, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea
funcțiilor contractual vacante de:
Compartiment Relații cu Publicul
-inspector de specialitate, gradul II
(număr posturi: 1). Concursul se va
desfășura astfel: -depunere dosare
concurs: 14.03.2018, ora 08.0027.03.2018, ora 16.30; -selecția dosarelor: 28.03.2018; -proba scrisă:
04.04.2018, ora 10.00; -interviul:
10.04.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
Condiţii specifice: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Compartiment Juridic,
Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, de
luni până joi, între orele 08.00-16.30,
vineri, între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0349.738.657.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman, strada
Libertăţii, numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post contractual temporar vacant: -1
post asistent PL pe perioadă determinată în cadrul Secţiei Medicală.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru asistent medical PL:
-Absolvent al şcolii postliceale; -Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR; -6 luni vechime în activitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă în data
de 29.03.2018, ora 10.00, proba scrisă,
iar data şi ora interviului vor fi anunţate după rezultatul probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.7 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la
avizierul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefoanele:
0247.306.723/0247.306.758.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alexandria, judeţul Teleorman, strada
Libertăţii, numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post contractual vacant: -1 post asistent PL în cadrul Secţiei Medicală; -1
post asistent debutant în cadrul Secţiei
Neurologie. Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent
medical PL: -Absolvent al şcolii postliceale; -Certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR; -6 luni vechime în
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activitate. Condiţii specifice de participare la concurs pentru asistent medical
debutant: -Absolvent al şcolii postliceale; -Certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR; -Fără vechime.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă în data
de 04.04.2018, ora 10.00, proba scrisă,
iar data şi ora interviului vor fi anunţate după rezultatul probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la
avizierul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefoanele:
0247.306.723/0247.306.758.

CITAȚII
l Apăscăriţei Ştefan şi Apăscăriţei
Maricica, cu domiciliul necunoscut,
sunt citaţi pentru data de 04.04.2018, la
Judecătoria Dorohoi, în dosar nr.
520/222/2016, în calitate de pârâţi.
l Toma Claudia Mirela şi Toma
Liliana Cristina sunt chemate la Judecătoria Slobozia la data de 14.04.2018,
în dosarul nr. 886/312/2013.
l Buga Emil, coreclamant in dosar nr.
1937/265/2017 al Judecatoriei Nasaud,
cheama in judecata pe parata Ursa
Ana, pentru data de 17 aprilie 2018.
l Cute Lucretia, reclamanta in dosar
nr. 340/265/2017 al Judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata paratii
Raiger George, Daichndt Sofia, pentru
termenul din data de 24 aprilie 2018.
l Leonte Lucretia, reclamanta in
dosar nr. 2429/265/2017 al Judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata paratul
Gruitoiu Mihai, pentru data de 25
aprilie 20183.
l Todorovits Rodica, reclamanta in
dosar nr. 887/265/2015 al Judecatoriei
Nasaud, cheama in judecata paratii
Cozonac Trofim, Cozonac Augustina,
pentru data de 17 aprilie 2018.
l Toma Elena, cu domiciliul necunoscut, este citată pentru data de
02.04.2018, ora 12.00, la sediul biroului
notarului public Agachi Stelian din
Botoşani, România, strada Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil
în dosarul 53/2018, privind succesiunea
defunctei Toma Ana, decedată la data
de 08.01.2004, cu ultimul domiciliu în
satul Pădureni, judeţul Botoşani.
l Bursuc Sebastian Stefan, cu ultimul
domiciliu cunoscut inIasi, Aleea
Decebal, nr.9, sc.A, et.3, ap.16, jud. Iasi
este chemata la Judecatoria Iasi, cu
sediul in Isi, str Anastasie Panu nr. 25,
jud. Iasiin ziua de 17.04.2018, ora 08.30
a.m., in dosarul 17269/245/2017, in
calitate de parat, in proces cu E.ON
Energie Romania SA in calitate de
reclamant, avand ca obiect cerere de
valoare redusa.
l Buru Cornelia Georgeta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş Mioveni,
Bulevardul Dacia, bloc M4, scara E,
apartamentul 3, jud. Argeş este
chemată la Tribunalul Argeş, Secţia
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Civilă, Sala 2, completul C3 apel civil
NCPC, în ziua de 28 martie 2018, ora
0 9 : 0 0 , î n d o s a r u l c u n r.
12205/280/2007*, în calitate de intimată, în proces cu Oprescu Nicolae,
Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel
Nubiu, Boşneag Nicoleta Adriana,
pentru Apel -obligaţie de a face.
l Numita Dobroiu Mariana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Rovinari, Str. B-dul. Minerilor,
nr.9, Bl. L1, Sc.2, Et.4, Ap.20, județul
Gorj, este citat la Judecătoria Târgu
Jiu pe data de Joi, 26.03.2018, ora
09.00, completul C-14, sala 6, în calit a t e d e p â r â t d o s a r u l c i v.
nr.12164/318/2017, în procesul de
divorț cu reclamantul Dobroiu Ion.
l Se citează în calitate de pârâţi
numiţii Pogacean Damian, Jelnean
Saveta, Roman Ioan și Dumbravean
Floare, la Judecătoria Bistriţa, în dosar
nr.4827/190/2016, cu termen de judecată la 29.03.2018, sala nr. 1, ora 8.30.
l Numiţii, Creţu Liliana, cu ultimul
domiciliu în com. Mătăsari, bl. C1,
sc.B, ap. 12, et. 2, jud. Gorj, şi Marcu
Mihai, cu ultimul domiciliu în
Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu, bl. C2,
sc .E, ap. 15, etj.1, jud.Constanţa, sunt
citaţi în dosar nr. 20001/212/2016 al
Judecătoriei Constanţa, având ca
obiect partaj succesoral, în calitate de
pârâţii, pentru data de 29.03.2018.
l Radu Eugenia Steliana, în calitate
de pârâtă, este încunoştiiţată că s-a
pronunţat hotărârea civilă nr.
1 2 5 2 8 / 2 0 1 7 î n d o s a r u l n r.
3216/215/2015 al Judecătoriei Craiova,
având ca reclamanţi pe Rojişteanu
Adrian şi Rojişteanu Elena.
l Tudose Iuliana este citată la Judecătoria Paşcani, dosar nr. 5822/866/2017,
sala 2, complet C2, MF, ora 9, termen
29.03.2018, pentru divorţ cu Tudose
Constantin- Ciprian.
l Ioniţă Didic Valeriu –pârât este
chemat la data de 03.05.2018 ora 8.30,
S.3, Judecatoria Tulcea, str. Victoriei,
nr.16, bl.B9, ap.1, Tulcea -dezbaterea
succesiunii Simionov Silvia.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar
conform sentintei nr.192 din
07.03.2018/Tribunal Prahova, dosar
8969/105/2017, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
Livelar Stefan SRL comuna Bucov, sat
Bucov, Cladire C1, jud. Prahova,
J29/3459/1994, CUI 6697510.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
20.04.2018. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 10.05.2018.
Termenul pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute in cursul
procedurii este 7 zile de la publicarea in
BPI a tebelului suplimentar.Termenul
pentru tabelul definitiv consolidat al
creanţelor este 14.06.2018.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită administrator
judiciar conform incheierii din
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08.03.2018/Tribunal Prahova, dosar
1030/105/2018, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolventei
GILMET SRL Drajna, sat Drajna de
Jos, str. Castelului nr. 2, jud. Prahova,
J29/1016/1991, CUI RO1303452.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
21.04.2018. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.05.2018.
Termenul pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 06.06.2018. Prima
adunare a creditorilor la data de
15.05.2018.

motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Timiş, jud.
Timiş, localitatea Timişoara, b-dul
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri,
între 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro -secţiunea Acorduri
de mediu. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ, până la data
18.03.2018.

l Agenția pentru Protecția Mediului
Neamț anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
Drum Forestier Largu, Județul Neamț,
propus a fi amplasat în județul Neamț,
extravilan comunele Poiana Teiului și
Farcașa- UP III “Galu” și UP IV
“Largu", titular proiect Cascade
Empire SRL. Informaţiile privind
potențialul impact asupra mediului al
proiectului propus pot fi consultate la
sediul APM NEAMȚ din Piatra
Neamț, Piața 22 Decembrie, nr.5 în
zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30 și
vineri între orele 8:00-14:00, telefon
0233.219.695/interior 105 și la sediul
Cascade Empire SRL din județul Alba,
municipiul Sebeș, strada Industriilor,
nr.1, telefon 0258.806.300, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

Somaţie: Prin acţiunea civilă ce face
obiectul dosarului civil nr. 622/55/2018
al Judecătoriei Arad petenta Ianoş
Ştefania domiciliată în Zădăreni, solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului situat în com. Zădăreni, nr. 361,
jud. Arad, compus din teren intravilan
cu casă în suprafaţă de 597 mp înscris
în CF nr. 301847 Zădăreni (CF vechi
nr. 2164 Zădăreni) cu nr. top 442, cad
C1, imobil asupra căruia sunt menţionaţi în CF ca şi proprietari tabulari
Unc Pavel şi Unch Ana. Invităm pe cei
interesaţi în data de 20.03.2018 orele
08:30, sala 144 pentru a face opoziţie,
în caz contrar se va trece la judecarea
cauzei.

l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC Atipic Plus SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Extindere
hala producție- parter, anexele funcționale, cabina poartă, spațiu expunereP+1E, puţ 45m”, propus a fi amplasat
în Șos. Giurgiului, tarla 152, parcela
482/3, Com.1 Decembrie, Jud.Ilfov.
Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii
nr.1 şi la sediul titularului SC Atipic
Plus SRL din Șos.Giurgiului, nr. 271,
Com. 1 Decembrie, Jud. Ilfov. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov.
l Administraţia Bazinală de Apă
Banat anunţă publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare de către
APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi
evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului şi de evaluare adecvată
pentru proiectul „Regularizare pârâu
Nădrag şi afluenţi pe sectorul amonte
localitatea Nădrag confluent râu Timiş,
jud.Timiş”, propus a fi amplasat între
localităţile Nădrag şi Crivina, jud.
Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi

SOMAȚII

SOLICITARE OEFRTĂ
Anunţ de intenţie solicitare ofertă de
preţ cumpărare teren: UAT Comuna
Miroslava, cod unic de înregistrare
4540461 cu sediul în Localitatea Miroslava, comuna Miroslava, str.
Constantin Langa nr.93, jud. Iași, tel.:
0232-295680, fax: 0332-424444, email:
secretariat@primariamiroslava.ro,
solicită ofertă de preț pentru cumpărare teren în suprafață de aproximativ
15.500mp situat în T9, parcelele CC
368, L367, intravilan sat Uricani în
vederea înființării unui centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Ofertele se pot depune personal la sediul
UAT Comuna Miroslava până la data
de 19.03.2018, orele 9,00. Caietul de
sarcini și modelul de contract pot fi
achiziționate începând cu data de
12.03.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Five Holding S.A, str.Ion Roata
nr.3, Constanta, O.R.C. J13/1334/1998,
CUI RO10562600. Convocator. Presedintele Consiliului de Administratie al
S.C. Five Holding S.A. In conformitate
prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si potrivit Actului constitutiv al
societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va
avea loc in data de 11.04.2018 la sediul
societatii din Constanta, strada Ion
Roata nr.3 ora 10:00, cu urmatoarea
ordine de zi: -Prelungirea mandatului

in functia de membru si Presedinte al
Consiliului de Administratie societatea
Anirva Manager SRL, cu sediul in
Constanta, str.Contraamiral Vasile
Negru nr.15, inregistrata la Oficiul
registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Constanta sub nr.
J13/1013/2014, avand C.U.I. 33174453,
prin Reprezentant Permanent
(mandat) dl. Ciuceanu Valentin- administrator. -Prelungirea mandatului
cenzorului Segher Livia pe o perioada
de 3 ani; -Prelungirea mandatului
cenzorului Sararu Mihaela pe o perioada de 3 ani; -Aprobarea situatiilor
finaciare ale Five-Holding SA la data
de 31.12.2017. -Diverse. In situatia
neindeplinirii conditiilor de validitate
la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea
loc, cu aceeasi ordine de zi, ziua urmatoare respectiv pe data de 12.04.2018
ora 10:00, la sediul societatii din
Constanta, strada Ion Roata nr.3.
Presedinte C.A., Ciuceanu Valentin.
l În conformitate cu Art. 31 (1) al
Actului Constitutiv, şi prevederile
O.U.G. nr. 99/2006, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 cu modificările şi completările ulterioare precum
şi ale Art.117, alin.3 din Legea 31/1990
privind societăţile comerciale, Banca
Cooperatistă Victoria Bucureşti, cu
sediul în B-dul Iuliu Maniu, nr.105,
bl.c, sc.1, ap.4, sect.6, CUI 2623412, nr.
Reg. Comerţului J40/20678/1992, prin
Consiliul de Administraţie convoacă
Adunarea Generală a membrilor
cooperatori ai Băncii Cooperatiste
Victoria Bucureşti care va avea loc în
data de 13.04.2018, ora 10.30 la sediul
Agenţiei Giurgiu, str. Bucureşti, Bl.102,
parter, Mun. Giurgiu, având următoarea ordine de zi: 1. Raportul consiliului de administraţie privind
activitatea desfăşurată şi rezultatele
economico-financiare obţinute în anul
2017; 2. Raportul auditorului financiar
cu privire la constatările făcute cu
ocazia exercitării mandatului său în
anul 2017 şi la concluziile rezultate în
urma verificării bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierdere; 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii
cooperatiste pe anul 2017, a modului
de repartizare a profitului; 4. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2017, în
baza delegării de competenţă primită
de la adunarea generală; 5. Aprobarea
programului de investiţii pe anul 2018
şi a surselor de finanţare ale acestuia; 6.
Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018 şi a programului
de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia; 7. Aprobarea vânzării
unor active ale băncii cooperatiste; 8.
Descărcarea de gestiune a membrilor
consiliului de administraţie; 9. Alegerea
membrilor consiliului de administraţie.
Lista cuprinzând informaţii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu şi
pregătirea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator, se află la dispoziţia membrilor
cooperatori, la sediul băncii cooperatiste; 10. Prelungirea mandatului auditorului financiar şi fixarea duratei
minime a contractului de audit financiar; 11. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de
administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2018; 12. Aprobarea
ipotecării sau gajării sediului social al
băncii cooperatiste şi/sau a sediilor
secundare ale acesteia, în cazul
contractării unor împrumuturi, în
conformitate cu reglementările emise
de CREDITCOOP; 13. Desemnarea ca
oricare dintre membrii consiliului de
administraţie să efectueze formalităţile
legale ce se impun pentru înregistrarea,
menţionarea sau publicarea hotărârilor
adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea
pentru aceştia a dreptului de a delega
unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităţilor menţionate

anterior. 14. Adoptarea Hotărârii
adunării generale. În cazul în care nu
vor fi întrunite condiţiile de cvorum, a
doua adunare generală se convoacă
pentru data de 14.04.2018 la aceeaşi
locaţie, aceeaşi oră şi aceeaşi ordine de
zi conform art.112 alineat 2 din Legea
31/1990. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Pataliu Razvan Ionut.
l Consiliul de Administraţie al societăţii Cooperativa Meşteşugăreasca
Mobila şi Tapiterie, cu sediul în Bucureşti, Cal.13 Sept. nr.93-95, bl.83-85,
Parter, Sector 5, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. C40/39/2005, CUI
3398610, Convoacă Adunare Generală
pentru data de 30.03.2018 ce va avea
loc la sediul societăţii. -ora 8,00
Adunare Generală Extraordinară cu
următoarea ordine de zi: aprobarea
vânzării spaţiului din Bucureşti, str.
Spătaru Preda nr.9A, Sector 5, şi a
spaţiului din Bucureşti, Str. Popescu
Radu Cronicar, nr.17, bl.24A, parter,
sector 1; -Ora 8,30 Adunare Generală
Ordinară cu următoarea ordine de zi:
Raportul de activitate economico-financiară aferentă anului 2017; Raportul
privind realizarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017; Contul de
profit şi pierderi anul 2017; Aprobarea
programului de modernizare şi dezvoltare pe anul 2018; Proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
Raportul Comisiei de cenzori; Raportul
Consiliului social; Ratificarea Deciziilor,
Hotărârilor şi Contractelor de închiriere
luate şi aprobate în cursul anului 2017
de către Preşedinte şi Consiliul de
Administraţie al societăţii; Aprobarea
sistemului de salarizare a societăţii pe
anul 2018; Alegerea Comisiei de
cenzori. Diverse. Preşedinte Ec. Tudor
Marioara.
l Societatea Amicosottis SA, societate
pe acţiuni, de tip închis, cu sediul social
în Galați, str. Democrației, nr. 5, cam.4,
Judeţul Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr. J17/1389/2005 şi cod unic
de înregistrare 17787499 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator unic, conform Legii nr.31/1990
privind societăţile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 13.04.2018, ora 12:00, în B-dul.
George Coșbuc, nr.2 (incinta Ada
Bussines Center), etajul 2, camera 211,
Galați, Județul Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA pentru
data de 14.04.2018, ora 12:00, având
aceeaşi ordine de zi. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 13.04.2018, ora 13:00, în
B-dul.George Coșbuc, nr.2, (incinta
Ada Bussines Center), etajul 2, camera
211, Galați, Județul Galați. În situaţia
neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA pentru
data de 14.04.2018, ora 13:00, având
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul adunării
generale toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.04.2018,
considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, drept Dată de Referinţă
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea prelungirii
mandatului administratorului unic în

funcție pe o perioadă de încă 4 ani, de
la 15.04.2018 la 15.04.2022 ca urmare a
expirării acestuia. 4.Stabilirea formei
contractului de mandat și a remunerației administratorului unic. 5.Aprobarea închirierii, vânzării sau
constituirii de ipoteci asupra unor
imobile din patrimoniul societății în
vederea achitării obligațiilor la bugetul
statului sau a altor obligații și datorii
restante ale societății, conform notelor
de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia să reprezinte societatea în fața
notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 6.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Ala
Procopenco să redacteze şi să semneze
hotărârea AGOA adoptată şi orice alte
documente în legătură cu acestea şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Ordine de zi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al
societățtii în sensul înlocuirii peste tot
în cuprinsul acestuia a sintagmei
,,acțiuni la purtător” cu ,,acțiuni nominative în forma dematerializată”
având în vedere hotărârile judecătorești pronuntate în dosarele
2373/121/2015 si 2372/121/2015. 2.
Împuternicirea, cu posibilitate de
substituire, a doamnei Ala Procopenco
pentru a redacta și semna hotărârea
AGEA adoptată, precum şi forma
modificată şi actualizată a Actului
Constitutiv şi orice alte documente în
legătură cu acestea şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la
Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării. Accesul
acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul
reprezentatului desemnat cu procură
depusă la Societate în condițiile de mai
sus. Materialele de ședință pot fi
consultate în B-dul.George Coșbuc,
nr.2 (incinta Ada Bussines Center),
etajul 2, camera 211, Galați, Județul
Galați în zilele de luni-vineri în intervalul orar 10.00-12.00, începând cu
data apariției prezentului convocator în
Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. De asemenea, informații suplimentare se pot obține și prin email:
office.cccholding@yahoo.com.
l Societatea Amirastar Trading SA,
societate pe acţiuni, de tip închis, cu
sediul social în Galați, str. Narciselor,
nr. 47, cam.8, Judeţul Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/186/2006 şi cod unic de înregistrare
18330761 (denumită în continuare
„Societatea”), prin administrator unic,
conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale
Actului Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
13.04.2018, ora 09:00, în B-dul.George
Coșbuc, nr.2 (incinta Ada Bussines
Center), etajul 2, camera 211, Galați,
Județul Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea
AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data
de 14.04.2018, ora 09:00, având aceeaşi
ordine de zi. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 13.04.2018, ora 10:00, în B-dul.
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George Coșbuc nr.2 (incinta Ada
Bussines Center), etajul 2, camera 211,
Galați, Județul Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru
ţinerea AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGEA pentru
data de 14.04.2018, ora 10:00, având
aceeaşi ordine de zi. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul adunării
generale toți acţionarii înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.04.2018,
considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, drept Dată de Referinţă
pentru ţinerea Adunărilor. Ordine de zi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente anului
2017 pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar. 2.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul
financiar 2017. 3.Aprobarea prelungirii
mandatului administratorului unic în
funcție pe o perioadă de încă 4 ani, de
la 15.04.2018 la 15.04.2022 ca urmare a
expirării acestuia. 4.Stabilirea formei
contractului de mandat și a remunerației administratorului unic. 5.Aprobarea închirierii, vânzării sau
constituirii de ipoteci asupra unor
imobile din patrimoniul societății în
vederea achitării obligațiilor la bugetul
statului sau a altor obligații și datorii
restante ale societății, conform notelor
de fundamentare și deciziilor administratorului unic și împuternicirea acestuia să reprezinte societatea în fața
notarului public sau a altor autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire. 6.Împuternicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Ala
Procopenco să redacteze şi să semneze
hotărârea AGOA adoptată şi orice alte
documente în legătură cu acestea şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Ordine de zi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al
societății în sensul înlocuirii peste tot în
cuprinsul acestuia a sintagmei ,,acțiuni
la purtator” cu ,,acțiuni nominative în
forma dematerializată” având în
vedere hotărârile judecătorești pronunțate în dosarele 2374/121/2015 și
2379/121/2015. 2.Împuternicirea, cu
posibilitate de substituire, a doamnei
Ala Procopenco pentru a redacta și
semna hotărârea AGEA adoptată,
precum şi forma modificată şi actualizată a Actului Constitutiv şi orice alte
documente în legătură cu acestea şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării. Accesul
acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul
reprezentatului desemnat cu procură
depusă la Societate în condițiile de mai
sus. Materialele de ședință pot fi
consultate în B-dul.George Coșbuc, nr.2
(incinta Ada Bussines Center), etajul 2,
camera 211, Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri în intervalul orar
10.00-12.00, începând cu data apariției
prezentului convocator în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a. De
asemenea, informații suplimentare se
pot obține și prin email office.cccholding@yahoo.com.

Uniunea Scriitorilor din România,
Filiala Bucureşti -Literatură pentru
Copii şi Tineret. Convocator.
Adunarea Generală a Filialei Bucureşti -Literatură pentru Copii şi
Tineret a Uniunii Scriitorilor din
România. În temeiul dispozițiilor
art.16 și art.33 din Statutul Uniunii
Scriitorilor din România în forma în
vigoare, Președintele Filialei Bucureşti -Literatură pentru Copii şi
Tineret, cu sediul în Calea Victoriei,
nr.133, sector 1 -București, Filială a
Uniunii Scriitorilor din România
(denumită în continuare „USR”), cu
sediul în Calea Victoriei, nr.133,
sector 1 -București, membră a
Alianței Naționale a Uniunilor de
Creatori („ANUC”), CIF:
RO2786991, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Filialei Bucureşti -Literatură pentru copii şi
tineret, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care
își exprimă votul în cadrul acesteia,
care va avea loc în data de 28 aprilie
2018, ora 11.00, la adresa: Calea
Victoriei, nr.133, sector 1 -București.
Ordinea de zi a Adunării Generale a
Filialei. Adunarea Generală a Filialei
va avea pe ordinea de zi următoarele
puncte: 1.Dezbaterea activității
USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a
Comitetului Director și a Consiliului
USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018; 2.
Votarea raportului de activitate al
conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui
Filialei pentru mandatul 2013-2018;
3.Alegerea Președintelui USR pentru
mandatul 2018-2023; 4.Alegerea
Președintelui Filialei pentru
mandatul 2018-2023; 5.Alegerea
Comitetului de Conducere al Filialei.
Toți candidații la funcția de Președinte USR ale căror candidaturi au
fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa,
pentru a-și susține candidatura, la
Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să
candideze la funcția de Președinte al
Filialei și la celelalte funcții eligibile
din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei din
Calea Victoriei, nr.133, sector 1
-București, până la data de 27 martie
2018, ora 12.00. Candidaturile
trebuie semnate în original și depuse
personal. Candidaturile nedepuse în
termen nu vor fi luate în considerare.
Votul în cadrul Adunării Generale.
Membrii Filialei prezenți la data, ora
și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă
Președintele Filialei și Comitetul de
Conducere al Filialei, iar într-o altă
urnă votează Președintele USR. Pot
vota în cadrul adunării generale a
filialei numai membrii filialei. Un
membru al filialei poate vota un
singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la
funcția de Președinte al Filialei. Nu
se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data
de 28 aprilie 2018, la ora la care se
încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru
Președintele Filialei și Comitetul de
Conducere al Filialei se vor
consemna într-un proces-verbal.
Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un
proces-verbal întocmit de Comisia de
Monitorizare a Alegerilor, la data de
5 mai 2018, în cadrul Consiliului
USR. Prezentul convocator va fi
adus la cunoștința membrilor filialei
prin publicarea acestuia pe pagina
de internet a filialei, precum și prin
publicarea într-un ziar recunoscut pe
plan local. Președintele Filialei Bucureşti -Literatură pentru Copii şi
Tineret, Victor Gh.Stan.

Convocator. Adunarea Generală a
Filialei București -Dramaturgie a
Uniunii Scriitorilor din România.
În temeiul dispozițiilor art.16 și
art.33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în
vigoare, Președintele Filialei București -Dramaturgie, cu sediul în
Calea Victoriei, nr.133, sector 1,
București, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în
continuare „USR”), cu sediul în
Calea Victoriei, nr.133, sector 1
-București, membră a Alianței
Naționale a Uniunilor de Creatori
(„ANUC”), CIF: RO2786991,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei București -Dramaturgie, compusă, potrivit
dispozițiilor statutare, din membrii
USR care își exprimă votul în
cadrul acesteia, care va avea loc în
data de 14 aprilie 2018, ora 12.30,
la adresa: Calea Victoriei, nr.133,
sector 1 -București. Ordinea de zi a
Adunării Generale a Filialei.
Adunarea Generală a Filialei va
avea pe ordinea de zi următoarele
puncte: 1.Dezbaterea activității
USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui,
a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul
2013-2018; 2.Votarea raportului de
activitate al conducerii USR,
prezentat de Președinte, precum și
al Președintelui Filialei pentru
mandatul 2013-2018; 3.Alegerea
Președintelui USR pentru
mandatul 2018-2023; 4.Alegerea
Președintelui Filialei pentru
mandatul 2018-2023; 5.Alegerea
Comitetului de Conducere al Filialei. Toți candidații la funcția de
Președinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de
Monitorizare a Alegerilor pot
participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a
Filialei. Membrii Filialei care
doresc să candideze la funcția de
Președinte al Filialei și la celelalte
funcții eligibile din cadrul Filialei
pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Calea Victoriei,
nr.133, sector 1, București, până la
data de 13 martie 2018, ora 14.00.
Candidaturile trebuie semnate în
original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor
fi luate în considerare. Votul în
cadrul Adunării Generale. Membrii
Filialei prezenţi la data, ora şi locul
desfăşurării adunării generale a
filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de
Conducere al Filialei, iar într-o altă
urnă votează Preşedintele USR.
Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate
vota un singur candidat la funcția
de Președinte USR și un singur
candidat la funcția de Președinte al
Filialei. Nu se admit voturile prin
reprezentant. Procesul de vot se va
închide la data de 14 aprilie 2018,
la ora la care se încheie Adunarea
Generală a Filialei. Rezultatele
alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al
Filialei se vor consemna într-un
proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se
vor consemna într-un proces-verbal
întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai
2018, în cadrul Consiliului USR.
Prezentul convocator va fi adus la
cunoștința membrilor Filialei prin
publicarea acestuia pe pagina de
internet a filialei, precum și prin
publicarea într-un ziar recunoscut
pe plan local. Președintele Filialei
București -Dramaturgie, Radu
F.Alexandru.

LICITAȚII
l Centrul Chinologic sibiu organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru atribuirea constractului de
inschiriere a doua spatii cu o suprafata utila de maxim 2 mp/spatiu,
necesare mantarii automatelor pentru
cafea si bauturi calde, precum si
automate pentru snacks si bauturi
racoritoare, spatii situate in Sibiu,
Calea Dumbravii nr. 157. Persoanele
interesate pot consulta fisa de datae a
achizitiei pe site-ul: www.centrulchinologic.ro.
l S.P. Grig Consult I.P.U.R.L., in
calitate de lichidator judiciar al S.C.
Areko Security S.R.L. –in faliment,
anunta ca primeste oferte de pret
pentru operatiuni de arhivare documente, respectiv selectionarea si
inventarierea documentelor, clasarea
pe unitati arhivistice, gruparea documentelor in ordine cronologica in
dosare, numerotarea documentelor
din dosare si snuruirea acestora,
conform legii nr.16/1996, actualizata
in 2014, OMEF nr.3512/2008, actualizat in 2013 si legii contabilitatii
modificata si republicata. Documentele care urmeaza sa fie arhivate
insumeaza 107 metri liniari. Ofertele
se primesc la adresa de email secretariatgrigconsult@gmail.com si fax
0372.877.394. Termenul limita pentru
primirea ofertelor este 30.03.2018.
l Lichidatorul judiciar al S.C.
Constr. Util. Com S.R.L. anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica
cu strigare a unui teren in suprafata
de 1.645,65 mp, situat in intravilanul
loc.Budesti, jud.Calarasi, nr.cadastral
58/1, CF 31/N, pret de pornire
18.522,00 lei +TVA. Licitatia se va
desfasura la biroul lichidatorului
judiciar, situat la adresa din Bucuresti, strada Codrii Neamtului,
nr.5–7, bl.B, et.5, ap.53, Sector.3, la
data de 28.03.2018, ora 09:00. In
cazul in care nu vor exista ofertanti,
licitatia se va repeta de 7 ori, la
24.04.2018, 11.04.2018, 18.04.2018,
25.04.2018, 02.05.2018, 09.05.2018 si
16.05.2018, in aceleasi conditii.
Garantia de participare la licitatie
reprezinta 10% din pretul de pornire
a licitatiei si se depune sub forma de
scrisoare de garantie bancara, prin
virament sau prin orice alt mijloc de
plata legal. Cumpararea caietului de
sarcini este obligatorie pentru ofertanti si poate fi gasit la adresa de
desfasurare a licitatiei sau poate fi
primit prin posta la pretul de
500RON (T.V.A. inclus). Informatii
suplimentare la tel.0744.687.227 si
www.grigconsult.ro
l Banipor S.R.L., societate in reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, scoate la
vanzare prin licitatie publica, in bloc,
proprietatea imobiliara situata in
localitatea Targsoru Vechi, Sat Strejnicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul
Prahova, compusa din teren in suprafata totala de 668 mp, Tarlaua 25,
Parcela Cc1061/1, Constructia C1 –
abator, in suprafata construita de 234
mp si suprafata utila de 201,40 mp,
nr. cadastral 126-C1 si Constructia
C3 – magazie, in suprafata construita
de 13,78 mp si suprafata utila de
13,04 mp nr. cadastral 126-C3, la
pretul total de 261.892 lei (valoarea
nu contine TVA), dupa cum urmeaza:
- Constructia C1 – abator = 190.616
lei fara TVA; - Constructia C3 –
magazie = 4.276 lei fara TVA; - Teren
in suprafata totala de 668 mp =
67.000 lei fara TVA. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot
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obtine de la sediul administratorului
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Judetul Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor
organiza in data de 16.03.2018 ora
11:00, iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 21.03.2018,
23.03.2018, 28.03.2018, 30.03.2018,
04.04.2018, 06.04.2018, 11.04.2018,
13.04.2018, 18.04.2018.
l Primăria Comunei Bîrseşti, judeţul
Vrancea, cu sediul în comuna
Bîrseşti, jud. Vrancea, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise cu plic
închis în data 05.04.2018, pentru
concesionarea suprafeţei de 43mp
teren tarla 13/1, pc 817, înscris în
Cartea Funciară nr.50861, situate în
satul Bîrseşti, în vederea construirii
unei case hram. Preţul de pornire la
licitaţie este de 5Lei/mp, durata
concesiunii este de 49 ani. Licitaţia
publică deschisă cu plic închis va
avea loc în data de 5.04.2018, ora
10.00, la sediul Primăriei Bîrseşti, jud.
Vrancea. Caietul de sarcini şi instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a
licitaţiei poate fi cumpărat din data
de 15.03.2018 până la data de
4.04.2018, luni-vineri, orele 09.0012.00, de la sediul Primăriei, comp.
Achiziţii publice, contravaloarea
caietului de sarcini este de 100Lei.
Taxa de participare de 200Lei va fi
achitată până la data de 4.04.2018,
ora 12.00, la casieria Primăriei
Bîrseşti. Documentele de înscriere la
licitaţie, împreună cu actele doveditoare ale efectuării plăţilor, vor fi
depuse până în data de 4.04.2018, ora
12.00, la registratura Primăriei.
l SC Getic Grup SRL, in faliment,
anunta vanzare, prin lichidatorul
judiciar C.I.I. Tudor Catalin George
a bunului mobil, prin licitatie publica.
Sedintele de licitatie vor avea loc
saptamanal, in fiecare zi de vineri,
incepand cu data de 16.03.2018 pe o
perioada de 9 saptamani, la sediul
lichidatorului judiciar situat in
Ploiesti, Str. Cerna Nr. 11, Jud.
Prahova. Date de contact: - telefon:
0725093254; - fax 0344404029; email: catalin.george.tudor@gmail.
com. Bunul ce urmeaza a fi licitat: autoutilitara Dacia 1307, pret stabilit
in cadrul raportului de evaluare.
Caietul de sarcini, in valoare de 500
lei, se va putea achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar.
l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: activul nr.1: teren curți-construcții situat în orașul Broșteni, sat
Neagra, județul Suceava, în suprafață
de 1.120mp, imobil identificat cu
număr cadastral 30189, înscris în CF
30189 a comunei Broșteni. Terenul se
învecinează la nord și est cu orașul
Broșteni, la sud cu drumul de acces și
la vest cu râul Neagra. vânzarea se va
face prin licitatie publica cu strigare,
cu preţul de pornire de 50% din valuarea evaluată, de 22.350,00 lei (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 cu 5 zile înainte de data
licitației, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi,
Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în
data de 16.03.2018 ora 16:30, şi se va
desfăşura în conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
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anunțuri

creditorilor din data de 20.11.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ţinut la plata preţului de adjudecare
in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a
licitaţiei. 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
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 16.03.2018
ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
stocului de piese auto si bunuri
mobile af lat in patrimoniul debitoarei si anume: amortizoare, set
centura, axiale, discuri de frana,
suport cutie de viteza, biele, cap
bara, legatura axal, bara directie,
bielelte de directie, bielete reglabile,
brate, bucse, pipe bielete, covorase,
brate suspensie, placa ambreaj, pivoturi, placute de frana, saboti de
frana, filtre, filtre aer, filtre pompe
de ulei, filtre benzina, filtre pentru
motor, fise bujii, furtune de frana,
ornament de frana de levier, de
antena, ornament banda, ornamente
levier, set ochi pisica, set pedale, set
tuning, huse, covorase, carpete,
pentru diverse tipuri de autoturisme,
la pretul de 188.668,35 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 35% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 28.11.2017. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.03.2018, 22.03.2018,
29.03.2018, 04.04.2018, 12.04.2018
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab. 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea prin negociere directa a urmatorului bun
imobil af lat in patrimoniul debitoarei: constructie C1 situata in
Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr.
1-3, jud. Prahova, compusa din
cladire depozit si administrativ la
pretul de 300.000 euro + TVA, ce se
va achita in lei la cursul euro de la
data efectuarii platii. Constructia C1
este edificata pe un teren concesi-
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onat de Consiliul Local Sinaia. C1
este formata din 4 corpuri ce pot fi
utilizate independent: Corp A
(construcție P+1E+M - locuinta),
Corp B (constructie P-spatiu de
birouri), Corp C (constructie P-service auto), Corp D (P+1E+M – locuinta). Pretul negocierii directe este
cel stabilit de Adunarea Creditorilor
din 28.11.2017. Ofertele de negociere
directa cu pret de pornire a negocierii directe de 300.000 + TVA pentru
constructia C1 situata in Sinaia, str.
Walter Maracineanu, nr.1-3, jud.
Prahova se pot depune la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Detalii suplimentare in
caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatorului bun imobil af lat in
patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in suprafata de 965 mp, situat
in orasul Comarnic, str. Podul Lung,
nr. 71, compus din suprafata de 347
mp, inscrisa in CF nr.5127 a localitatii Comarnic, suprafata de 193 mp
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii
Comarnic, suprafata de 425 mp
inscrisa in CF nr. 1007 a localitatii
Comarnic. Terenul intravilan in
suprafata de 965 mp, situat in orasul
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu
componenta mentionata mai sus se
vinde la pretul de 20670 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 35% din cel stabilit in
raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015
si in conformitate cu Adunarea
Creditorilor din 28.11.2017. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 15.03.2018, 22.03.2018,
29.03.2018, 04.04.2018, 12.04.2018,
orele 13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC AUTO RO SRL, societate
af lata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
a urmatoarelor bunuri mobile aflate
in patrimoniul debitoarei si anume:
Fiat Doblo, nr. inmatriculare
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la
pretul de 5.785 lei (fara TVA), Iveco
D a i l y , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la
pretul de 8645 lei (fara TVA), Iveco
Daily, nr. inmatriculare PH-08-ZCI,
an fabricatie 2002, la pretul de 8645
lei (fara TVA), Seat Altea nr. inmatriculare PH-13-JYJ, an fabricatie
2005, la pretul de 10.140 lei (fara
TVA), Seat Altea nr. inmatriculare
PH-13-JNX, an fabricatie 2005, la
pretul de 10.725 lei (fara TVA),
Volkswagen nr. inmatriculare
PH-60-DAC, an fabricatie 2001, la
pretul de 5.785 lei (fara TVA). Pretul
de pornire al licitatiei este redus cu

Subscrisa S.C. Daria & Catalin S.R.L. - în faliment, cu sediul în Bocşa, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 4, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul
comerţului J11/978/2005, CUI 18101091 vă face cunoscut faptul ca în data
de 28.03.2018, ora 13,00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV
GRUP SPRL din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare
privind vânzarea bunului imobil:
1) Apartament 3 camere situat în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, bl 28, et.
7, ap. 25, cod 320067, la preţul de 145.600 lei + TVA reprezentând 80% din
preţul de evaluare.
În cazul în care bunul imobil nu se valorifică la data stabilită următoatrele
licitații vor avea loc în data de: 12.04.2018, 26.04.2018, 10.05.2018,ora 13,00
la sediul lichidatorului judiciar, la același preţ.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 500 lei +TVA lei. Înscrierea la licitaţie și achizitionarea caietului
de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri cu exceptia zilei în
care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul
de pornire al licitației. Informații suplimentare se pot obține la telefon
0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

35% din cel stabilit in raportul de
evaluare aprobat de Adunarea
Creditorilor in 13.08.2015 si in
conformitate cu Adunarea Creditorilor din 28.11.2017. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de:
15.03.2018, 22.03.2018, 29.03.2018,
04.04.2018, 12.04.2018, orele 13.00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar,
cat si la telefon 0344104525.
l 1. Numele organizatorului licitației și adresa: Primăria Municipiului Sighetu Marmației, strada
Bogdan Vodă nr.14, jud. Maramureș, cod fiscal 3695174, telefon
+40262311300 fax. +40262312965,
email: primar@primariasighet.ro; 2.
Obiectul licitației și locul de amplasare: Concesiune prin licitație
publică cu strigare pe o perioadă de
49 ani, a imobilului în suprafață de
407 mp., în natură teren intravilan,
proprietate privată a municipiului
Sighetu Marmației situat în municip i u l S i g h e t u M a r m a ț i e i s t r.
Gheorghe Doja nr.46, înscris in CF
Sighetu Marmației nr. 62038 cu
cad.62038, in vederea construirii de
catre concesionar a unui lăcaș de
cult, precum și amenajarea zonei
adiacente construcției propuse a se
realiza in regim de concesiune;
prețul de pornire a licitației se
stabilește ca ecchivalent în lei a
sumei de 98.000 euro, indexabili în
raport cu rata anuală a inflației, cu
o redevență anuală în sumă/valoare
de 2.000 euro, plătibili în lei la
cursul BNR de la data plății - în
conformitate cu prevederile HCL
nr.7/2018. Documentația de licitație
poate fi vizualizată pe site-ul www.
primaria-sighet.ro secțiunea Anunturi. 3. Data, ora limită și adresa de
depunere a ofertelor—04.04.2018
ora 10:00; Primăria municipiului
Sighetu Marmației strada Bogdan
Vodă nr.14, Registratura camera 9;
4. data, ora şi locul la care este
programată licitația publică
deschisă cu strigare —04.04.2018
ora 11:00 , Primăria municipiului
Sighetu Marmației strada Bogdan
Vodă nr.14; 5. Locul de unde se pot
obține documentația de licitație și
alte informații: site-ul www.primaria-sighet.ro secțiunea Anunturi și
Compartimentul Urbanism Sistematizare al Primăriei municipiului
Sighetu Marmației strada Bogdan
Vodă nr.14. Taxa de participare la
licitație este de 500 lei.
l 1.Informaţii generale privind
proprietarul: Primăria Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1,
Bucov, cod poştal: 107110, judeţul
Prahova, cod fiscal: 2843531,
telefon: 0244.275.046, fax:
0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul constituirii dreptului de superficie, în special descrierea şi identificarea bunului: Teren

intr avilan ar abi l , propri etate
privată a localităţii, în suprafaţă de
4679mp, situat în T99, P4118,
P4115, având nr.cadastral 22702.
3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Va fi pusă la dispoziţie
la sediul Primăriei Comunei Bucov,
jud.Prahova. 3.1 .Durata contractului de superficie: 49 ani. 3.2.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Biroul Achiziţii al Primăriei Comunei Bucov,
str.Constantin Stere, nr.1, cod
poştal: 107110, jud.Prahova.
3.3.Denumirea şi adresa serviciului
/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achiziţii al
Primăriei Bucov, str. Constantin
Stere, nr.1, cod poştal: 107110, jud.
Prahova. 3.4.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar: Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 10Lei,
iar taxa de participare: 100Lei.
Garanţia de participare la licitaţie
este în valoare de 2.417Lei şi va fi
plătită în numerar la sediul primăriei sau depusă în contul Unităţii
Administrativ Teritoriale Primăria
Bucov,
nr.RO62TREZ5395006XXX000056,
deschis la Trezoreria Boldeşti
Scaieni, cod fiscal: 2843531.
3.5.Preţul minim de pornire a licitaţiei: 1,11Euro/mp/an.
3.6.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.03.2018. 4.Informaţii privind ofertele: Oferta
include 1 plic sigilat exterior, ce
conţine documentele solicitate în
caietul de sarcini, şi plicul interior
sigilat cu oferta financiară. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
26.03.2018, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratură -Primăria Comunei Bucov,
str.Constantin Stere, nr.1, cod
poştal: 107110, jud. Prahova. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta
se depune într-un singur exemplar
original. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2018, ora
10.30, la sediul Primăriei Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1,
cod poştal: 107110, jud.PrahovaBirou Primar. 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: Tribunalul Prahova,
str.Văleni, nr.44, cod poştal: 100125,
tel.0244.544.230, fax: 0244.541.272.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 12.03.2018.

PIERDERI
l Cercel Constatin declară pierdute
următoarele documente personale:
carte de ientitate, atestat transport

Subscrisa S.C. APOLLODOR GROUP S.A . – in faliment, cu sediul în Loc.
Reșița, str. Zimbrului, nr.44, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar LICEV
GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 23.03.2018, ora 11.00,
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter,
jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile:
• Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață de 759,99 mp și platformă
betonată – 1.395 mp), situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 42, jud.
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 90.392 euro + TVA.
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 500 lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de 23.03.2018,
următoarele licitații vor avea loc în 12.04.2018 și 28.04.2018.
Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.

marfă, cartelă tahograf. Se declară
nule.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Frigerio Communication
SRL cu sediul in Municipiul Bacau,
Str Pictor Theodor Aman Nr. 94C,
Et. ^, Cam. 3, Judetul Bacau,
J04/1023/2014, CUI 33763610,
declara certificatul de inmatriculare
si statutul/anexele pierdute/nule.
l Trade Work Exim SRL, sediu
București, sect. 4, Str. George Georgescu, nr. 42, corp B, cam. 1, Parter,
ap. 1, J40/10311/2015, CUI:
34912680, declarăm pierdute și nule
Certificatele constatatoare cf L
359/2004 pentru sedile secundare
din Bucureşti, Sect.5, Str. Humulești,
Nr.29 și din Sat Ghermăneşti,
Comuna Snagov, Şos. Ghermănești,
Nr.88, Jud.Ilfov.
l Pierdut Atestat transport marfă și
card tahograf pe numele Gurguiatu-Benescu Lucian. Le declar nule.
l Pierdut atestat de bord seria
0004405, eliberat de Autoritatea
Navală Română Căpitănia Zonală
Tulcea, pentru construcţia plutitoare
cu numărul ANR 323 TL, proprietar
SC Wela SRL. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student pe
numele Dobre Bogdan-Nicuşor emis
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Îl declar nul.
l SC MIB SA declară pierdute
următoarele documente aparţinând
Euroins Romania SA: Chitanţier
-Seria AST 2321871-2321880; Ch.
ex.roşu 2147078; Ch.ex.verde
3230711; DV 1132917-1132918;
1132921, 1132977, 1227299. Le
declarăm nule.
l Declar Pierdute Certificate
Constatatoare ale Firmei Gigilina
SRL, RO15301583 si J02/331/2003
din 19.03.2003, din Sebis, jud. Arad,
pentru punctele de lucru de pe Calea
Victoriei FN si Comuna Ignesti,
Nr.5. Le declar Nule.
l Pierdut CFR seria B, nr.11162,
eliberat de CFR Bucuresti, pe
numele Craciunica Mirela- Daniela.
Il declar nul.
l Pierdut certificat membru, Nr. B
06 -1154/28760, data 20.02.2008, pe
numele Catalina Santriana -Ceza
emis de Colegiul Medicilor Municipiul Bucureşti.
l Pierdut certificat înregistrare SC
Santa Teta SRL, J40/13225/2014,
CUI 133795825, Calea Moşilor nr.
227, emis de ONRC Bucureşti.
l Declar pierdut atestatul de
traducător şi interpret de limbă
greacă, cu autorizaţia nr. 30942,
eliberat de Ministerul Justiţiei pe
numele Schoinarakis Charalampos,
cetăţean grec.
Pierdut legitimaţie RATB gratuitate
conform certificat handicap Nr.
2761/14.09.2016, pe numele Carabineanu Ioana.
Subscrisa PFA Tetulea Constantin,
având CUI: 28094307 și nr. reg
F35/270/25.02.2011, sediu:
Dumbrăvița, str. Ariadna 19,
Timiș, declar pierderea următoarelor: Certificat de înregistrare și
Certificat Constatator emise de
Oficiul Registrului Comerțului
Timiș. Le declar nule.

