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OFERTE SERVICIU
l Firmă de curățenie cu sediul în 
Anglia caută cupluri. Cerințe: mașină 
și cazier. Persoanele interesate pot 
suna la 0044.742.920.62.10.

l Mezo Automotive, atelier reparatii 
cardane, angajeaza STRUNGAR, 
oferim pachet salarial atractiv,1 masa 
calda/zi, transport asigurat cu masina 
firmei; pentru cei din provincie 
asiguram cazare. Atelieul este situat 
in Domnesti Jud. Ilfov. 0720948512

l Patiseria Ledi SRL din Arad anga-
jeaza 1 lucrator bucatarie (spalator 
vase mari), Conditii minime; studii 
primare (opt clase ), cunostiinte limba 
germana). CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa; expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 
23.04.2018. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 24.04.2018 si 
consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0770870456.

l Unitatea Militară 02439 București 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant de personal 
civil contractual: -1 post vacant de 
execuţie „Referent de specialitate gr. 
II” (studii superioare) în biroul proce-
duri și monitorizare achiziţii; 
-vechime: -minim 3 ani și 6 luni în 
specialitatea studiilor, domeniul 
economic; -proba scrisă: 14.05.2018 
ora 10.00; -interviul: 18.05.2018, ora 
10.00; -data limită de depunere a 
dosarelor: 04.05.2018 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concur-
sului se va face la sediul U.M. 02439 
București, strada Institutul Medic  
-Militar nr. 3- 5, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 0213196006 
interior 130.

l Institutul National de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiș-
tilor, Nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. 
Ilfov scoate la concurs urmatoarele 
posturi: -1 post conducator auto, 1 
post casier/merceolog și 1 post econo-
mist diplomat cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată cu 
normă întreagă, în conformitate cu 
art. 134 lit. a, d, h și art.135 -142 din 
ROPOVA rev. 5/2017.
Locul desfășurării concursului: la 
sediul INOE 2000 din str. Atomiștilor, 
Nr. 409, Orașul Măgurele, Jud.Ilfov.
Inscrierea la concurs se face in termen 
de 30 zile de la data publicarii anun-
tului in ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000 
din str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul 
Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la 
telefon:  021/ 4574522. 

l Unitatea Militară 02439 București 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant de personal 
civil contractual: -1 post vacant de 
execuţie „Referent de specialitate gr. 
II” (studii superioare) în biroul proce-
duri și monitorizare achiziţii; 
-vechime: -minim 3 ani și 6 luni în 
specialitatea studiilor, domeniul 
economic; -proba scrisă: 14.05.2018 
ora 10.00; -proba practică: 18.05.2018 

ora 10.00; -interviul: 24.05.2018, ora 
10.00; -data limită de depunere a 
dosarelor: 04.05.2018 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concur-
sului se va face la sediul U.M. 02439 
București, strada Institutul Medic  
-Militar nr. 3- 5, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 0213196006 
interior 130.

l APAREGIO GORJ SA prin Comi-
tetul de nominalizare și remunerare a 
candidaţilor pentru postul de Director 
General al APAREGIO GORJ SA, 
constituită în cadrul Consiliului de  
Administrație al societății, și asistat de 
Federația Patronatelor din Regiunea 
Oltenia (FPRO) - persoană juridică 
specializată în recrutarea resurselor 
umane, anunţă demararea procedurii 
legale de selecție a candidaților  în 
vederea ocupării funcţiei de Director 
General al APAREGIO GORJ SA, în 
conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, modifi-
cată prin Legea 111/2016, și 
completată cu Normele metodologice 
nr. 722/2016. Condiţiile și criteriile de 
participare/selecţie se găsesc pe 
pagina de web www.aparegio.ro. 
Depunerea dosarelor se face la sediul 
APAREGIO GORJ SA din Strada 
Tineretului, nr.8, etaj 2,Târgu Jiu, 
judetul Gorj, până la data de 
21.05.2018, ora 15:30. Plicurile vor 
avea menționat “Candidatura pentru 
funcția de Director General al 
APAREGIO GORJ SA”, precum și 
numele, prenumele și domiciliul 
candidatului.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 6 anunţă organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
funcţiei  publice de execuţie temporar 
vacantă, respectiv: •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului Control 
Managerial; Desfășurarea concur-
sului: •Proba scrisă- 07.05.2018, ora 
10.00; •Interviul– data și ora vor fi 
comunicate ulterior. Locul organizării 
probei scrise: sediul D.G.I.T.L Sector 
6, situat în Str. Drumul Taberei, nr. 18, 
Sector 6, București. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data apariției 
anunțului în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, respectiv în 
intervalul 19.04.2018– 26.04.2018. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: -adresa 
de corespondență– Str. Drumul 
Taberei, nr. 18, Sector 6, București; 
-telefon Biroul Resurse Umane– 
0374.817.720; -e-mail: biroul.resurseu-
mane@taxelocale6.ro; -persoană de 
contact: Gheorghe Alina– Inspector, 
Biroul Resurse Umane. Selecția dosa-
relor de concurs are loc în termen de 1 
zi lucrătoare de la expirarea terme-
nului de depunere a dosarelor, 
respectiv 27.04.2018 și rezultatul 
acesteia se va afișa la sediul instituției 
și pe pagina de internet www.taxelo-
cale6.ro. Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare.
Dosarul de înscriere depus de către 
candidați la concurs, va conține în 
mod obligatoriu următoarele docu-
mente: a) formularul de înscriere (se 
pune la dispoziție candidaților, din 
oficiu, prin publicare pe pagina de 
internet a instituției în format deschis, 
editabil, în cadrul secțiunii dedicate 
publicității concursului, precum și la 
sediul instituției, în locul special 
amenajat pentru desfășurarea de 
activități de informare și relații 
publice, în format letric; b) curriculum 
vitae, modelul comun european; c) 
copia actului de identitate; d) copii ale 
diplomelor de studii, certificatelor și 
altor documente care atestă efectu-
area unor specializări și perfecționări; 
e) copie a diplomei de master sau de 
studii postuniversitare în domeniul 
administrației publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, după caz; 
f) copia carnetului de muncă și după 
caz, a adeverinței eliberate de anga-
jator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcției publice. Adeverințele 
care au alt format decât modelul tip 
publicat pe pagina de internet, trebuie 
să cuprindă elemente similare aces-
tuia, din care să rezulte cel puțin 
următoarele informații: funcția/ 
funcțiile ocupată/ ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/ acestora, temeiul legal al 
desfășurării activității, vechimea în 

muncă acumulată, precum și 
vechimea în specialitatea studiilor; g) 
copia adeverinței care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului; h) copia 
adeverinței care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare pentru efort 
fizic, în cazul funcțiilor publice pentru 
a căror ocupare este necesară îndepli-
nirea unor condiții specifice care 
implică efort fizic și se testează prin 
probă suplimentară; i) cazierul judi-
ciar; j) declarația pe propria răspun-
dere sau adeverința care să ateste 
calitatea sau lipsa calității de lucrător 
al Securității sau colaborator al aces-
teia. Actele mai sus menționate, se 
prezintă în copii legalizate sau copii 
însoțite de documente originale și se 
certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant– Compar-
timentul Control Managerial: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice de execuție 
temporar vacantă, inspector- grad 
profesional debutant– nu este cazul.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Suharău, judeţul Botoșani, 
cu sediul în comuna Suharău, judeţul 
Botoșani, organizează în data de 
14.05.2018 concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante în cadrul Centrului de zi 
pentru copii „Flori de tei” din comuna 
Suharău, judeţul Botoșani: -Șef 
centru, 1 post perioadă nedetermi-
nată. Condiţii de participare generale: 
conform art. 3 din HG nr. 286/2011. 
Condiţii de participare specifice: 
-studii superioare în asistenţă social/
psihologie de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă; -vechime 
minim 7 ani în specialitatea studiilor; 
-cunoștinţe de operare calculator- 
nivel mediu (Word, Excel). -Asistent 
social/psiholog, ½ post perioadă nede-
terminată. Condiţii de participare 
generale: conform art. 3 din HG 
nr.286/2011. Condiţii de participare 
specifice: -studii superioare în asis-

tenţă socială /psihologie de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime: fără vechime; 
-cunoștinţe de operare calculator- 
nivel mediu (Word, Excel); -de 
preferat să fie înregistrat în Registrul 
Național al Asistenţilor Sociali din 
România. -Referent cu educația, ½ 
post perioadă nedeterminată. Condiţii 
de participare generale: conform art.3 
din HG nr. 286/2011. Condiţii de 
participare specifice: -studii liceale și /
sau postliceale absolvite cu diplomă; 
-vechime în muncă în specialitatea 
studiilor necesară: fără condiţii de 
vechime. Condiţie specială de anga-
jare (ocuparea postului): la prezen-
tarea la post, în vederea angajării, pe 
postul de referent cu educaţia, candi-
daţii declaraţi admiși pe listele finale 
ale concursului vor prezenta în mod 
obligatoriu o expertiză neuropsihia-
trică, conform art. 151, alin.1 din 
Legea nr. 272/2004 (r1), privind 
protecţia și promovarea drepturilor 
copilului, din care să reiasă că este apt 
pentru a intra în contact cu copilul în 
vederea exercitării  profesiei. 
Concursul va avea loc la sediul 
unității în data de 14.05.2018, ora 
10.00, proba scrisă, și 16.05.2018, ora 
10.00, interviul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Suharău. Relaţii suplimentare și coor-
donatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul Primă-
riei Comunei Suharău. Persoană de 
contact: Lucia Țirică, telefon/fax: 
0231.623.002/0231.623.000, e-mail: 
primaria_suharau@yahoo.com

l Primăria Ciocănești, cu sediul în 
localitatea Ciocănești, sat Ciocănești, 
str.Cantacuzino, nr.79, județul 
Dâmbovița, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent -compartiment Urbanism, 
conform Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcționarilor publici, conso-
lidată 2009. Concursul se va desfășura 
astfel, la sediul instituției: -Proba 
scrisă în data 21 mai 2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 23 mai 2018, ora 
14.00. Condiții de participare: Candi-

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician electronist) din 
cadrul Serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ - 
Poliţia Locală Suceava.

Condiţii specifice de participare la concurs: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 6 ani 
şi 6 luni.

Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia dosarelor a următoarelor probe: proba scrisă şi 
interviul.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
· 3 mai 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea 

dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
 · 14 mai 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşurala sediul 

Primăriei Municipiului Suceava;
· Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu 

odată cu rezultatele la proba scrisă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 

camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a 
Domeniului Public, respectiv: mecanic utilaje, treapta I în cadrul 
Serviciului prestări servicii, Compartimentul construcţii şi fântâni 
arteziene - 1 post; îngrijitor în cadrul Serviciului administrare 
cimitire, Compartimentul administrare extindere “Cimitir Pacea“ - 
1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs: pentru mecanic utilaje, 
treapta I - studii generale/ medii şi calificare în meseria de mecanic/ 
mecanic utilaje, vechime în specialitate necesară de minimum 9 ani; 
pentru posturile de îngrijitor - studii generale/ medii, vechime în 
muncă de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor: 3 mai 
2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la 
sediul Primăriei municipiului Suceava; 14 mai 2018, ora 10:00 - 

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

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 
camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
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dații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici®®, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: 1 an. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ciocănești, judeţul Dâmboviţa. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa, persoană de 
contact: Viorica Mânzu -secretar, 
telefon/fax: 0245.261.336, e-mail: 
primaria_ciocanesti@yahoo.co.in

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând imobil în Pitești, 573 mp, 
pretabil construcţie bloc. Tel. 
0722720712.

CITAȚII  
l Se citează numitul Moldoveanu 
Viorel-Constantin în cauză dosar 
nr.6737/290/2017 al Judecătoriei 
Reșiţa, cu obiect autoritate părin-
tească exclusivă, având ca reclamantă 
pe numita Matieși Andreea, pentru 
termenul de judecată din data de 29 
mai 2018.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, 
Bavla Ida, toți cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați pe data de 
04.06.2018 la Judecătoria Turda în 
dosar 455/328/2015 în calitate de 
pârâți.

l Pârâtul Sfeclă Lucian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Coţușca, 
sat Nichiteni, jud. Botoșani, este 
chemat la Judecătoria Darabani în 
ziua de 3 mai 2018, ora 9.00, în 
dosarul nr. 1378/217/2017, având ca 
obiect divorţ, în proces cu reclamanta 
Sfeclă Laura, domiciliată în sat 
Coţușca, com. Coţușca, jud. Botoșani. 

l SC Dynamich Broker de Asigurare 
SRL, cu sediul in Iasi, strada Silvestru 
Strapungere nr. 11, bloc D2, scara B, 
parter, apartament 4, camera 1, jud. 
Ias i ,  avand CUI 31551115 , 
J22/771/2013 este chemat la Judeca-
toria Iasi cu sediul in Iasi, strada 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iasi, in 
ziua de 15.05.2018, ora 08.30, complet 
C0, in calitate de parat, in proces cu 
SC Uniqa Asigurari SA, in dosarul 
4356/245/2017, avand ca obiect 
actiune in pretentii.

l Subscrisul Centrul Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiștilor 
Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul în 
Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, 
București, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în calitate 
de reclamant în dosarul  nr. 
40655/3/2017, aflat pe rolul Secţiei a 
V-a Civile a Tribunalului București, 
având ca obiect drepturile conexe 
datorate artiștilor interpreţi, cităm 
pârâta, Para Rustic Center SRL, cu 
sediul social în Loc. Babadag, Oraș 
Babadag, str. Heracleea, nr. 1, demisol, 
județul Tulcea, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul 
J36/27/2014 CUI 32704705, să se 
prezinte la termenul de judecată din 
data de 14.06.2018, cam. 101, PI 2, ora 
08:30

l Pârâtul Abutnăriţei Lucian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în com. 
Rădăuţi Prut, sat Miorcani, jud. Boto-
șani, este chemat la Judecătoria 

Darabani în ziua de 3 Mai 2018, ora 
09.00 în dosar civil nr.1979/217/2017 
având obiect "divorţ copii minori, 
stabilire domiciliu minor/ exercitarea 
autorităţii părintești, cereri accesorii" 
în proces cu reclamanta Abutnăriţei 
Mirela, domiciliată în com. Rădăuţi 
Prut, sat Miorcani, jud. Botoșani.

DIVERSE  
l S.C. British - American Tobacco 
România Investment S.R.L., având 
sediul în localitatea Ploiești, str. Labo-
ratorului, Nr. 17 - 19, Jud. Prahova, 
titular al investiției Execuție foraj de 
alimentare cu apă pentru «Suplimen-
tarea alimentării cu apă a fabricii 
British - American Tobacco România 
Investment S.R.L., Str. Laboratorului, 
Nr.17 - 19, mun. Ploiești, Jud. 
Prahova» anunța publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu pentru investiția 
menționată și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Prahova, din Str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 308, mun. Ploiești, de 
luni până joi intre orele 09.00 – 11.00. 
Observații/Comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
Prahova în termen de 18 zile de la 
data publicării anuntului. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Adunare Generală 
Ordinară   a  Acţionarilor  SC Pifati 
SA, în reorganizare judiciară . 
Subsemnatul Bobin Gheorghe, în 
calitate de administrator special al  SC 
Pifati  SA  conform  AGA  din 
29.12.2016. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a acţionarilor  S.C.  
Pifati  S.A.  pentru data de 30 Mai 
2018 ora 10.00. La sediul societăţii din 
București, Sector 5, str. Ioviţa nr. 11, 
Etaj 2, Camera 8 cu următoarea 
ordine de zi.  Avizarea bilanţului pe 
anul trecut si descărcarea de gestiune 
a administratorului special Gheorghe 
Bobin. În caz de neîntrunire  a cvoru-
mului prevăzut în actul constitutiv, 
Adunarea  Generală se reprogra-
mează  pentru data de 31.05.2018  ora 
10.00,  în același loc. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa admi-
nistratorului special la numărul de 
telefon 021/4104600, respectiv email 
office@pifati.ro.

l Convocare. Consiliul de Adminis-
trație SC Imcom SA, cu sediul în 
București, str. Fântânica nr. 41, sector 
2, J40/2576/1991, CUI RO 1294, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a acționarilor la sediul societății 
în data de 21.05.2018, ora 12.00, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea și aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Adminis-
trație pe anul 2017 și descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2017. 2. Prezen-
tarea și aprobarea bilanțului contabil 
și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2017. 3. Prezentarea și apro-
barea raportului întocmit de Consi-
liul de Cenzori ai societății. 4. 
Prezentarea  și aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pentru anul 
2018. 5. Diverse. În cazul neîntrunirii 
cvorumului pentru prima convocare 
a Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor, a doua convocare va avea 
loc la data de 22.05.2018, în același 
loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi. Data de referință: la Adunarea 
Generală vor participa toți dețină-
torii de acțiuni af lați la data de 
15.05.2018 în evidențele SC Depozi-
tarul Central SA. Acționarii pot fi 
reprezentați pe bază de procură 
specială autentificată. Documentele 
și materialele Adunării vor putea fi 
consultate la sediul societății, de luni 

până vineri între orele 10 -14, înce-
pând cu data de 20.04.2018. 

l Consiliul de Administraţie al Monte 
Carlo -A.P. SA, în temeiul art. 117 (1) 
din Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare 
și a art. 13 din Actul constitutiv al 
societăţii, convoacă pentru data de 
21.05.2018, ora 16, la sediul social al 
societăţii din București, sector 1, 
Parcul Cismigiu, Restaurant Monte 
Carlo, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil și a 
situaţiilor financiare pe anul 2017, pe 
baza rapoartelor prezentate de Consi-
liul de Administraţie ţi Comisia de 
Cenzori, precum și aprobarea propu-
nerii de folosire a profitului înregistrat 
la 31.12.2017 pentru diminuarea 
pierderilor din exercitiile anterioare; 2. 
Aprecierea asupra gestiunii Consi-
liului de Administraţie și aprobarea 
descărcării de gestiunea anului 2017; 
3. Aprobarea îndemnizaţiilor lunare 
brute pentru administratori și cenzori 
pe anul 2018; 4. Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2018; 
5. Alegerea pentru un nou mandat de 
3 ani a cenzorilor societăţii. 6. Diverse. 
Dacă nu vor fi îndeplinite condiţiile de 
validitate la prima convocare, a doua 
convocare va fi stabilită pentru data 
de 28.05.2018, ora 16, cu aceeași 
ordine de zi și în aceeași locaţie. Preșe-
dinte Consiliu Administraţie, Pircan 
Florea .

l Silk Estate S.A., J13/1895/2013, 
CUI 32155895, Municipiul Constanţa, 
strada Timișanei nr. 34, încăperea 6, 
etaj 2, judeţul Constanţa. Convocare. 
Subsemnatul, Raduca Septimiu 
Manuel, în calitate de administrator 
unic al societăţii Silk Estate S.A., 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a acţionarilor Societăţii Silk 
Estate - S.A. (“Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în munici-
piul Constanţa, strada Timișanei nr. 
34, încăperea 6, etaj 2, judeţul 
Constanţa, înregistrată la O.R.C. de 
pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. 
J13/1895/2013, având CUI 32155895, 
în data de 21.05.2018, la ora 11,00, la 
sediul societăţii din municipiul 
Constanţa, strada Timișanei nr. 34, 
încăperea 6, etaj 2, judeţul Constanţa, 
cu următoarea ordine de zi: 1.Prezen-
tarea și aprobarea Raportului Admi-
nistratorului pe anul 2017; 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind situaţia financiară 
anuală la 31.12.2017; 3.Discutarea și 
aprobarea situaţiei financiare anuale 
pe anul 2017; 4.Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
anul 2017; 5.Diverse. În cazul în care 
la data și la ora precizate se constată 
că nu sunt îndeplinite condiţiile nece-
sare pentru desfășurarea Adunării 
Generale Ordinare, se convoacă o 
nouă Adunare Generală Ordinară, cu 
aceeași ordine de zi și în același loc, în 
data de 22.05.2018, ora 11,00. La 
Adunarea Generală Ordinară vor 
participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
1.05.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procura specială, ce 
se va depune la sediul societăţii până 
la data de 18.05.2018. Administrator 
Unic, Raduca Septimiu Manuel.

l Societatea Complex Ovidiu Melody 
S.A. Staţiunea Mamaia, Hotel Florida. 
J13/2216/1995, CUI 8290619. Convo-
care. Subsemnata, Neacșu Maria, în 
calitate de administrator unic, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a acţionarilor Societăţii Complex 
Ovidiu Melody - S.A. (“Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în 
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, 
judeţul Constanţa, înregistrată la 

O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/2216/1995, 
având CUI 8290619, în data de 
21.05.2018, ora 12,00, la sediul socie-
tăţii din staţiunea Mamaia, Hotel 
Florida, judeţul Constanţa, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea și 
aprobarea Raportului Administrato-
rului pe anul 2017; 2. Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind situaţia financiară anuală la 
31.12.2017; 3. Discutarea și aprobarea 
situaţiei financiare anuale pe anul 
2017; 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2017; 5. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2018; 6. Reînnoirea 
mandatului comisiei de cenzori și/sau 
numirea unor cenzori noi; 7. Diverse. 
În cazul în care la data și la ora preci-
zate se constată că nu sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru desfășu-
rarea Adunării Generale Ordinare, se 
convoacă o nouă Adunarea Generală 
Ordinară, cu aceeași ordine de zi și în 
același loc, în data de 22.05.2018, ora 
12,00. La Adunare Generală Ordinară 
vor participa toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de 
01.05.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procura specială, ce 
se va depune la sediul societăţii până 
la data de 18.05.2018. Administrator 
Unic, Neacșu Maria.

l Societatea Alliance Qwest 
Company S.A. Constanţa, str. Timi-
șana nr. 34, camera 7, etaj 4. 
J13/1894/2013, CUI 32155852. 
Convocare. Subsemnatul, Raduca 
Septimiu Manuel, în calitate de admi-
nistrator unic al societăţii Alliance 
Qwest Company S.A., convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a acţio-
narilor Societăţii Alliance Q West 
Company - S.A. (“Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în 
Constanţa, str. Timișana nr. 34, 
camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa, 
înregistrată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr. 
J13/1894/2013, având CUI 32155852, 
în data de 21.05.2018, ora 12,00 la 
sediul societăţii din Constanţa, str. 
Timișana nr. 34, camera 7, etaj 4, 
judeţul Constanţa, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea și apro-
barea Raportului Administratorului 
pe anul 2017; 2.Prezentarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori privind 
situaţia financiară anuală la 
31.12.2017; 3.Discutarea și aprobarea 
situaţiei financiare anuale pe anul 
2017; 4.Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2017; 
5.Diverse. În cazul în care la data și la 
ora precizate se constată că nu sunt 
îndeplinite condiţiile necesare pentru 
desfășurarea Adunării Generale Ordi-
nare, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară, cu aceeași ordine 

de zi și în același loc, în data de 
22.05.2018, ora 12,00. La Adunarea 
Generală Ordinară vor participa toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 01.05.2018, 
stabilită ca dată de referinţă. Acţio-
narii pot participa la adunare direct 
sau prin mandatari împuterniciţi cu 
procura specială, ce se va depune la 
sediul societăţii până la data de 
18.05.2018. Administrator Unic, 
Raduca Septimiu Manuel.

l Societatea Granat S.A. Cap 
Aurora, Hotel Granat. Mangalia, Jud. 
Constanţa. J13/2198/1995, CUI: RO 
7616130. În temeiul dispoziţiilor art. 
117 al Legii nr. 31/1990 privind socie-
tăţile comerciale, modificată și repu-
blicată subsemnatul Nicula George 
Gabriel, în calitate de Administrator 
Unic, Convoc Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
Granat S.A. (“Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în Cap 
Aurora, Hotel Granat, jud. Constanţa, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/2198/1995, 
având C.I.F. 7616130, în data de 
21.05.2018, ora 12:00 pentru 
Adunarea Generala Ordinară a Acţio-
narilor, la următoarea locaţie: 
Constanţa, str. Timișana nr. 34, bloc 
BRD etaj 3, jud. Constanţa, cu urmă-
toarea Ordine de Zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea Raportului Administrato-
rului pe anul 2017; 2.Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind situaţia financiară anuală la 
31.12.2017; 3.Discutarea și aprobarea 
situaţiei financiare anuale pe anul 
2017; 4. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru anul 2017; 
5.Prescrierea datoriilor/ creanţelor 
neîncasate/ neplătite mai vechi de 3 
ani; 6.Diverse. În cazul în care la data 
și la ora precizate se constată că nu 
sunt îndeplinite condiţiile necesare 
pentru desfășurarea Adunării Gene-
rale Ordinare, se convoacă o nouă 
Adunare Generală Ordinară, cu 
aceeași ordine de zi și în același loc, în 
data de 22.05.2018, ora 12,00 pentru 
Adunarea Generală Ordinară. La 
Adunarea Generală Ordinară vor 
participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
01.05.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procura specială, ce 
se va depune la sediul societăţii până 
la data de 18.05.2018. Administrator 
Unic, Nicula George Gabriel.

l S.C. Q SEG WEST S.A., 
Constanţa, B-dul Mamaia nr. 264, 
bloc L1, scara A. J13/1896/2013, CUI 
32155828. Convocare. Subsemnatul, 
Ciota Ionuţ, în calitate de adminis-
trator unic, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a acţionarilor 
S o c i e t ă ţ i i  Q  S E G  W E S T  - 
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S.A.(“Societatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Constanţa, B-dul 
Mamaia nr. 264, bloc L1, scara A, 
judeţul Constanţa, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/1896/2013, 
având CUI 32155828, în data de 
21.05.2018, ora 12,00, la sediul socie-
tăţii din Constanţa, B-dul Mamaia nr. 
264, bloc L1, scara A, judeţul 
Constanţa, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Rapor-
tului Administratorului pe anul 2017; 
2.Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind situaţia financiară 
anuală la 31.12.2017; 3.Discutarea şi 
aprobarea situaţiei financiare anuale 
pe anul 2017; 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
anul 2017; 5. Prezentarea, discutarea 
şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018; 6. 
Diverse. În cazul în care la data şi la 
ora precizate se constată că nu sunt 
îndeplinite condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea Adunării Generale Ordi-
nare, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine 
de zi şi în acelaşi loc, în data de 
22.05.2018, ora 12,00. La Adunare vor 
participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
01.05.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procură specială, ce 
se va depune la sediul societăţii până 
la data de 18 .05.2018. Administrator 
Unic, Ciota Ionuţ.

l Consiliul de Administraţie al 
ICPET ECO S.A. Bucureşti – cu 
sediul social în Bucureşti, sector 4, 
Şos.  Berceni nr.  104, C.U.I. 
RO16951894, Nr. Ord. Reg. Com 
J40/18841/2004 –convoacă conform 
Art. 117 din Legea nr.31/1990 (cu 
modificările şi completările ulterioare) 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor din ICPET ECO S.A. Bucu-
reşti, în data de 22 mai 2018 –ora 
12:00 şi Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor din ICPET 
ECO S.A. Bucureşti, în data de 22 
mai 2018 –ora  13:00 –la sediul social 
din Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni 
nr.104. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului a doua convocare pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor din ICPET ECO S.A., va 
avea loc în data de 23 mai 2018 -ora 
12:00 şi Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor din ICPET 
ECO S.A. va avea loc în data de  23 
mai 2018 -ora 13:00 în acelaşi loc. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din 
ICPET ECO S.A. Bucureşti este 
următoarea: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar 01 Ianuarie 2017 la 31 decembrie 
2017; 2. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind gestiunea societăţii pentru 

exerciţiul financiar  01 Ianuarie 2017 
la 31 decembrie 2017; 3. Prezentarea 
şi aprobarea situaţiilor financiare ale 
societăţii pentru exerciţiul financiar  
01 Ianuarie 2017 la 31 decembrie 
2017; 4. Prezentarea şi aprobarea 
proiectului bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018; 5. Prezentarea 
şi aprobarea programului de investiţii 
şi surse de finanţare pe anul 2018; 6. 
Descărcarea de gestiune a administra-
torilor  pentru exerciţiul financiar  01 
Ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017; 7. 
Stabilirea remuneraţiei membrilor 
Consiliului de Administraţie al 
ICPET ECO S.A. pentru perioada 
mai 2018- octombrie 2021. 8. Stabi-
lirea remuneraţiei membrilor cenzo-
rilor (cu excepţia cenzorului supleant) 
pentru perioada mai 2018- noiembrie 
2019. 9. Desemnarea reprezentantului 
legal al acţionarilor in vederea înde-
plinirii tuturor procedurilor prevăzute 
de lege cu privire la înscrierea cuveni-
telor menţiuni la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti; 10. Desemnarea Preşedin-
telui Consiliului de Administraţie 
pentru reprezentarea intereselor 
ICPET ECO S.A. în vederea îndepli-
nirii tuturor formalităţilor pentru 
vânzarea activelor imobilizate ale 
societăţii ICPET ECO S.A. (clădiri şi 
terenuri). Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din ICPET ECO S.A. 
Bucureşti este următoarea: 1. Având 
în vedere renunţarea în mod expres, 
la exercitarea mandatului de adminis-
trator de către administratorul  ales 
de Adunarea Generală din data de 18 
octombrie 2017- Iliescu Şt. Dragoş– 
Valentin, se modifică  alin.3 Art.12 din 
Actul Constitutiv al ICPET ECO S.A 
privind componenţa Consiliului de 
Administraţie al ICPET ECO S.A 
astfel: „Pentru perioada de la mai 
2018- octombrie 2021, cât a rămas din 
mandatul de 4 (patru) ani (octombrie 
2017– octombrie 2021) Consiliul de 
Administraţie este format din: 
-Herlea C. Mihai- Radu- Dan- cetă-
ţean român, domiciliat în Bucureşti, 
sector 4. str. Militaru Stoian nr. 101A, 
bl. 3 sc.D, apt.33, născut  la data de 
30.04.1943 în Municipiul Sibiu, căsă-
torit, sex M, CNP 1430430400087 
identificat prin B.I. seria DK nr. 
331453 eliberată circa 16 miliţie la 
data de 14 02.1989– Preşedinte şi 
Director General. -Chiriacescu Şt. 
Mircea Dănuţ-  cetăţean român, 
domiciliat în Bucureşti, sector 3. str. 
Gura Ialomiţei nr.3, bl. PC9,  sc.F, et.3, 
apt.57, născut  la data de 08.05.1948 
în Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, căsătorit, 
sex M , CNP 1480508400351 identi-
ficat prin C.I. seria RD nr. 291029 
eliberată circa 13 poliţie la data de 
30.01.2003– Administrator. -Şerban I. 
Paula- cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, sector 4. str. Uioara nr.14, 
bl. 33,  sc.2, parter, apt.70, născut  la 
data de 12.05.1952 în comuna Vieru, 
Judeţul Giurgiu, divorţată, sex F, 

CNP 2520512400085 identificat prin 
C.I. seria RT nr. 489180 eliberată 
SPCEP S4 biroul nr.3 la data de 
13.06.2007– Administrator.” 2. Având 
în vedere renunţarea în mod expres la 
exercitarea mandatului de cenzor de 
către Buşe  P. Augustin şi Bolboacă P. 
Flavia, aleşi în Adunarea Generala 
Extraordinara a Acţionarilor din 
ICPET ECO S.A. Bucureşti în data 
de 14 noiembrie 2016  se modifică Art. 
13– Cenzorii- din Actul Constitutiv al 
ICPET ECO S.A. conform dispoziţi-
ilor Legii nr. 31/1990 cu modificările şi 
completările ulterioare astfel: „Pentru 
perioada de la mai 2018- noiembrie 
2019, cât a mai rămas din mandatul 
de 3 (trei) ani (noiembrie 2016- 
noiembrie 2019) cenzorii sunt urmă-
torii: Cenzori: 1. Bretan Maria, 
cetăţean român, domiciliată în Bucu-
reşti, sector 3, Bd. Camil Ressu  nr.3, 
Bl. 13A, sc.1, et.8, apt.34., născută la 
data de 08.04.1949 în Com. Săveni, 
Judeţ Ialomiţa, văduvă, sex F, CNP 
2490408400059  identificată prin C.I. 
seria RT nr. 736389 eliberată de 
SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 
09.03.2010, expert contabil autorizat 
înscris în Corpul Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi  la poziţia 
19637/2010/A; 2. Ignat  I. Gheorghe, 
cetăţean român, domiciliat în Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Valea Viilor Nr.4, 
Bl. D49, Sc. B, Et.1, Ap.19, născut la 
data de 28.02.1942 în Costuleni  Judeţ 
Iaşi ,  căsătorit ,  sex M, CNP 
1420228400125, identificat prin C.I. 
seria RD nr. 577159 eliberată de 
SPCEP S6 Biroul nr.3 la data de 
12.06.2008; 3. Artino V. Alexandru 
Silviu cetăţean român, domiciliat în 
Bucureşti, sector 1, Str. Şoimăreştilor, 
nr. 31, născut la data de 25.07.1935 în 
Iaşi, căsătorit, sex M , CNP 
1350725400019, identificat prin C.I. 
seria RR nr. 622667 eliberată de 
SPCEP S1 Biroul nr.4 la data de 
23.07.2009; Cenzor supleant: -Grosu 
Sorin- Petrişor, cetăţean român, domi-
ciliat în Bucureşti, sector 3, Aleea 
Blăjel nr.11, bloc V5, sc.1, apt. 24, 
născut la data de 15.04.1974 în Bucu-
reşti, căsătorit, sex M  CNP 
1740415451511 identificat  prin CI 
seria RR nr 302115  eliberată de 
Secţia 11 Poliţie la data de 04.05.2004, 
expert contabil autorizat înscris în 
Corpul Experţilor Contabili şi Conta-
bi l i lor  Autorizaţi  la  poziţ ia  
21404/2010/A”. 3. Aprobarea vânzării 
de active imobilizate ale societăţii 
ICPET ECO S.A. (clădiri şi terenuri). 
4. Desemnarea Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie pentru 
semnarea şi prezentarea spre atestare 
a Actului Adiţional modificator al 
Actului Constitutiv şi a Actului 
Constitutiv modificat. 

l Convocare: Domnul Marculescu 
Gheorghe în calitate de unic adminis-
trator al S.C. AUTO MARCU’S 
Grup S.A., persoană juridica română, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/6666/1992, 
având CUI 86, capital social subscris 
şi vărsat în valoare de 1.487.301 lei, cu 
sediul social în Bucureşti, Şos. Pante-
limon nr. 450, sector 2, în temeiul 
dispoziţiilor art. 110 şi următoarele 
din Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile comerciale, modificată şi republi-
cată, (inclusiv modificările aduse prin 
Legea nr. 441/27.11.2006) Convoacă  
Adunarea  Generală  Ordinară şi 
Extraordinară a  Acţionarilor la sediul 
societăţii în data de 25.05.2018, în sala 
de şedinţe, cu următoarea ordine de 
zi: I) Adunarea Generală Ordinară, 
va avea loc la ora 14:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: a) Să discute, să 
aprobe sau să modifice situaţiile 
financiare anuale, pe baza rapoartelor 
administratorului şi ale auditorului 
financiar şi să fixeze dividendul 
pentru anul 2017, b) Să stabilească 

valoarea contractului de management 
încheiat cu administratorul societăţii, 
c) Să stabilească valoarea contractului 
de audit financiar, d) Să descarce, ori 
să se pronunţe asupra gestiunii admi-
nistratorului unic  pentru anul 2017, 
e) Să stabilească bugetul de venituri şi 
cheltuieli şi, după caz, programul de 
activitate pentru exerciţiul financiar 
al anului 2018, f) Diverse. II) 
Adunarea Generală Extraordinară, 
va avea loc la ora 15:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: a) Să hotărască şi 
să aprobe organigrama societăţii, b) 
Diverse alte probleme propuse spre 
discuţie de către acţionari, Daca la 
data de 25.05.2018, condiţiile de 
qvorum şi de capital nu vor fi întru-
nite, astfel încât lucrarile adunării 
generale să se poată desfăţura în 
condiţiile legii, atunci convocarea 
adunării generale, rămâne valabilă în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, la 
ora 09:00, respectiv ora 10:00 în data 
de 26.05.2018. Administrator, Ing. 
Marculescu Gheorghe.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie Muhammad Rafique 
Lakhani convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
AGROMEC Balaciu S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în comuna 
Balaciu, Calea Bucureşti nr. 2, Corp 
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J21/458,/2012, cod 
fiscal RO 2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 21.05.2018, 
orele 10.00, la sediul social al Socie-
tăţii. În cazul în care adunarea gene-
rală convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea ţine pe data de 22.05.2018, 
ora 10.00, la sediul social al Societăţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară se convoacă cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
balanţei de verificare la 31.12.2017 şi a 
situaţiilor financiare anuale la 
31.12.2017 compuse din „Bilanţ”, 
„Contul de profit şi pierdere”, „Date 
informative” şi „Note explicative la 
situaţiile financiare anuale”, ţinând 
cont de Raportul de gestiune al admi-
nistratorilor la 31.12.2017. Se aprobă 
profitul contabil înregistrat la 
31.12.2017, în suma de 3.688.249,00 
Lei şi se repartizează după cum 
urmează: -0 Lei– rezerva legală; 
-3.688.249,00 Lei– valoare rămasă 
nerepartizată. Decizia repartizării 
acesteia va fi luată ulterior. 2. Apro-
barea Raportului Comisiei de 
Cenzori. 3. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli  pentru anul 
2018.  4. Aprobarea împuternicirii 
Dlui. Joao Costa de Castro, cetăţean 
portughez, căsătorit, născut la data de 
22.04.1976, în Portugalia, Cedofei-
ta*Porto, cu domiciliul în Portugalia, 
Zona Industrial de Vagos, Lote 104, 
3840-385 Vagos, şi reşedinţa în Bucu-
reşti, sector 3, strada Morilor nr. 14, 
apartament nr. 3, identificat cu Paşa-
portul nr. P777389, emis de către 
autorităţile portugheze, la data de 
09.05.2017, valabil până la data de 
09.05.2022 şi Certificatul de înregis-
trare seria ROU nr. 100514, emis de 
către IGI Bucuresti, la data de 
07.09.2016, valabil până la data de 
06.09.2021, cod numeric personal 
7760422470023, pentru a semna în 
numele şi pentru asociat, toate docu-
mentele şi declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor docu-
mentelor şi îndeplinirea tuturor 
formalităţilor necesare înregistrării 
prezentei Decizii. 5. Diverse.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie Muhammad Rafique 
Lakhani convoacă Adunarea Gene-

rală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
AGROMEC Balaciu S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în comuna 
Balaciu, Calea Bucureşti nr. 2, Corp 
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J21/458,/2012, cod 
fiscal RO 2069440 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 22.05.2018, 
orele 12.00, la sediul social al Socie-
tăţii. În cazul în care adunarea gene-
rală convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea ţine pe data de 23.05.2018, 
ora 12.00, la sediul social al Societăţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rala Ordinară se convoacă cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prelungirea, 
pentru o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 11.06.2018, a mandatului 
de Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie, a Dlui. Muhammad Rafique 
Lakhani, cetăţean pakistanez, născut 
la data de 02.12.1962, în Pakistan, 
Karachi, căsătorit, cu domiciliul în 
Emiratele Arabe Unite, Dubai, Nad 
Al Shiba, La C Avenue, Vila 62, iden-
tificat cu Paşaportul nr. AE8345613, 
eliberat de autorităţile pakistaneze, la 
data de 05.08.2014, valabil până la 
02.08.2024. 2. Prelungirea, pentru o 
perioadă de 3 ani, începând cu data 
de 28.07.2018, a mandatului de admi-
nistrator al dnei. Cristina Manuela 
Rodrigues Faria De Macedo, cetăţean 
portughez, născută la data de 
31.07.1977, în Portugalia, Ucha*Bar-
celos, căsătorită, cu domiciliul în 
Portugalia,  Oliveira de Frades, Zona 
Industrial Oliveira de Frades, pose-
soare a Paşaportului nr. P381937, 
eliberat de către autorităţile portu-
gheze SEF– Serv Estr E Fronteiras, la 
data de 16.08.2016, valabil până la 
data de 16.08.2021. 3. Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de 
Castro, cetăţean portughez, căsătorit, 
născut la data de 22.04.1976, în Portu-
galia, Cedofeita*Porto, cu domiciliul 
în Portugalia, Zona Industrial de 
Vagos, Lote 104, 3840-385 Vagos, şi 
resedinţa în Bucureşti, sector 3, strada 
Morilor nr. 14, apartament nr. 3, iden-
tificat cu Paşaportul nr. P777389, emis 
de către autorităţile portugheze, la 
data de 09.05.2017, valabil până la 
data de 09.05.2022 şi Certificatul de 
înregistrare seria ROU nr. 100514, 
emis de către IGI Bucureşti, la data 
de 07.09.2016, valabil până la data de 
06.09.2021, cod numeric personal 
7760422470023, pentru a semna în 
numele şi pentru asociat, toate docu-
mentele şi declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor docu-
mentelor şi îndeplinirea tuturor 
formalităţilor necesare înregistrării 
prezentei Decizii. 4. Diverse.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie Muhammad Rafique 
Lakhani convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a acţionarilor societăţii 
Agrozootehnica Făcăeni S.A., cu 
sediul în comuna Făcăeni, strada 
Feteşti nr. 264, Corp C2, parter, biroul 
nr. 1, judetul Ialomiţa, având nr. de 
ordine în Registrul Comerţului 
J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 
(„Societatea”), din iniţiativa Consi-
liului de Administraţie, pentru data 
de  21.05.2018, ora 12.00, la sediul 
social al Societăţii. În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se va 
putea ţine la data primei convocări, 
din lipsă de cvorum, o a doua adunare 
generală se va putea ţine pe data de 
22.05.2018, ora 12.00, la sediul social 
al Societăţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0728118239. 
Adunarea Generală Ordinară se 
convoacă cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea balanţei de verificare la 
31.12.2017 şi a situaţiilor financiare 
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anuale la 31.12.2017 compuse din 
„Bilanţ”, „Contul de profit şi pier-
dere”, „Date informative” şi „Note 
explicative la situaţiile financiare 
anuale”, ţinând cont de Raportul de 
gestiune al administratorilor la 
31.12.2017. Se aprobă pierderea 
contabilă înregistrată la 31.12.2017, în 
suma de 448.077,54 Lei.  2. Aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori. 3. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2018. 4. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Joao Costa 
de Castro, cetăţean portughez, căsă-
torit, născut la data de 22.04.1976, în 
Portugalia, Cedofeita*Porto, cu 
domiciliul în Portugalia, Zona Indus-
trial de Vagos, Lote 104, 3840-385 
Vagos, şi reşedinţa în Bucureşti, sector 
3, strada Morilor nr. 14, apartament 
nr. 3, identificat cu Paşaportul nr. 
P777389, emis de către autorităţile 
portugheze, la data de 09.05.2017, 
valabil până la data de 09.05.2022 şi 
Certificatul de înregistrare seria ROU 
nr. 100514, emis de către IGI Bucu-
resti, la data de 07.09.2016, valabil 
până la data de 06.09.2021, cod 
numeric personal 7760422470023, 
pentru a semna în numele şi pentru 
asociat, toate documentele şi declara-
ţiile, inclusiv Actul Constitutiv, să 
solicite orice atestări, inclusiv comple-
tarea tuturor documentelor şi îndepli-
nirea tuturor formalităţilor necesare 
înregistrării prezentei Decizii. 5. 
Diverse.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie Muhammad Rafique 
Lakhani convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a actionarilor societatii 
Agrozootehnica Facaeni S.A., cu 
sediul în comuna Făcăeni, strada 
Feteşti nr. 264, Corp C2, parter, biroul 
nr. 1, judeţul Ialomiţa, având nr. de 
ordine în Registrul Comerţului 
J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 
(„Societatea”), din initiaţiva Consi-
liului de Administraţie, pentru data 
de  22.05.2018, ora 14.00, la sediul 
social al Societăţii. În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se va 
putea ţine la data primei convocări, 
din lipsă de cvorum, o a doua adunare 
generală se va putea ţine pe data de 
23.05.2018, ora 14.00, la sediul social 
al Societăţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0728118239. 
Adunarea Generală Ordinară se 
convoacă cu următoarea ordine de zi: 
1. Prelungirea, pentru o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 11.06.2018, a 
mandatului de Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, a Dlui. 
Muhammad Rafique Lakhani, cetă-
ţean pakistanez, născut la data de 
02.12.1962, în Pakistan, Karachi, 
căsătorit, cu domiciliul în Emiratele 
Arabe Unite, Dubai, Nad Al Shiba, La 
C Avenue, Vila 62, identificat cu Paşa-
portul nr. AE8345613, eliberat de 
autorităţile pakistaneze, la data de 
05.08.2014, valabil până la 02.08.2024. 
2. Prelungirea, pentru o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 28.07.2018, a 
mandatului de administrator al dnei. 
Cristina Manuela Rodrigues Faria De 
Macedo, cetăţean portughez, născută 
la data de 31.07.1977, în Portugalia, 
Ucha*Barcelos, căsătorită, cu domici-
liul în Portugalia,  Oliveira de Frades, 
Zona Industrial Oliveira de Frades, 
posesoare a Paşaportului nr. P381937, 
eliberat de către autorităţile portu-
gheze SEF– Serv Estr E Fronteiras, la 
data de 16.08.2016, valabil până la 
data de 16.08.2021. 3. Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de 
Castro, cetăţean portughez, căsătorit, 
născut la data de 22.04.1976, în Portu-
galia, Cedofeita*Porto, cu domiciliul 
în Portugalia, Zona Industrial de 
Vagos, Lote 104, 3840-385 Vagos, şi 
reşedinţa în Bucureşti, sector 3, strada 
Morilor nr. 14, apartament nr. 3, iden-
tificat cu Paşaportul nr. P777389, emis 

de către autorităţile portugheze, la 
data de 09.05.2017, valabil până la 
data de 09.05.2022 şi Certificatul de 
înregistrare seria ROU nr. 100514, 
emis de către IGI Bucureşti, la data 
de 07.09.2016, valabil până la data de 
06.09.2021, cod numeric personal 
7760422470023, pentru a semna în 
numele şi pentru asociat, toate docu-
mentele şi declaraţiile, inclusiv Actul 
Constitutiv, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor docu-
mentelor şi îndeplinirea tuturor 
formalităţilor necesare înregistrării 
prezentei Decizii. 4. Diverse.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie al Jude-
ţului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
b-dul CFR, nr.9, cedează cu titlu 
gratuit, în condiţiile Instrucţiunilor 
MAI 167/2009, un animal de serviciu 
(câine), care nu a fost valorificat 
conform licitaţiilor publice deschise 
cu strigare.

l 1.Informaţii generale privind loca-
torul: Consiliul local Deleni cu sediul 
în sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi cod 
fiscal 4541203, loc. Deleni telefon / fax 
0232.732070 /0232722043. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul închi-
rierii: Teren în suprafaţă de 54,4255 
ha islaz împărțit în 3 loturi, situat în 
extravilanul com. Deleni. Terenul este 
destinat pt.crescătorii de ovine, bovine 
şi caprine toţi de pe raza com.Deleni. 
Durata închirierii: 10 ani. 3. Infor-
maţii privind documentaţiile de atri-
buire: 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţiile de 
atribuire se pot achiziţiona de la 
sediul Primăriei Deleni printr-o solici-
tare scrisă sau verbală, începînd cu 
data de 19.04.2018. 3.2. Denumirea si 
adresa compartimentului din cadrul 
locatorului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Achiziţii publice din cadrul 
Primăriei com. Deleni – persoana de 
contact: Niţă Elena. 3.3. Costul docu-
mentaţiei de atribuire: documentaţia 
de atribuire este gratuită. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificarilor 
:clarificările se pot solicita pînă la data 
limită de 27.04.2018 ora 16.00. 4. 
Informaţii privind ofertele; 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
02.05.2018 ora 16.00. 4.2. Adresa la 
care se depun ofertele: Primăria 
comunei Deleni sat Deleni, jud.Iaşi. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
singur exemplar. 5. Data si locul la 
care se va desfăşura şedinta publică 
de deschidere a ofertelor: 03.05.2018 
ora 10.00, la sediul Primăriei com. 
Deleni. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: eventualele contestaţii se vor 
depune in termen de 3 zile de la 
Primăria comunei Deleni, la registra-
tură; 7. Data transmiterii anunţului 
de licitatie, în vederea publicării: 
18.04.2018

l Anunț Privind organizarea licitației 
de vânzare masă lemnoasă fasonată, 
producția anului 2018. Organizatorul 
licitației: Comuna Remetea, cu sediul 
în Comuna Remetea, Pța. Cseres 
Tibor, nr. 10, Județul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax: 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitației: 
07.05.2018, orele 09:00. Locul desfăşu-
rării licitației: sediul Primăriei 
Comunei  Remetea,  Comuna 
Remetea, Județul Harghita. Tipul 
licitației: licitație publică cu strigare. 
Licitația este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor Regula-

mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier propri-
etate publică, aprobat prin REGULA-
MENT din 5 octombrie 2017, Aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 715 
din 5 octombrie 2017. Data şi ora 
preselecției: 30.04.2018, ora 09:00. La 
preselecție nu participă operatorii 
economici. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentația 
pentru preselecție şi înscrierea la lici-
tație este 30.04.2018 ora 08:30. Lista 
partizilor care se licitează, prețul de 
pornire a licitației pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată, oferit la licitație 
este de 300 mc, volum brut, din care: 
1. Pe natură de produse: APV nr. 
1312375-HR-18771067, UP I - 
Remetea – UA 65B volum brut pus pe 
licitație: 300 mc. 2. Pe specii: Molid - 
267 mc; Brad – 33 mc, volum brut pus 
pe licitație. Prețul de pornire a licita-
ției este de 350 lei/mc fără  TVA; pasul 
de majorare a preţului  este de 5 Ron, 
conform HCL nr. 76 din Octombrie 
2017. După strigare şi în continuare 
după fiecare eventuală strigare (dacă 
este cazul) pasul de majorare a preţului  
este de 5 Ron. Operatorul economic 
participant la licitație trebuie să facă 
dovada achitării  sumei garanției de 
contractare, în contul comunei 
Remetea, deschis la Trezoreria Munici-
piului Gheorgheni, prin instrumente 
bancare legale decontabile împreună 
cu documentația de participare la lici-
tație, care este în cuantum de 5% din 
valoarea de pornire al licitației, adică  
5250 Lei. Masa lemnoasă fasonată 
oferită spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a 
Comunei Remetea. Caietul de sarcini 
poate fi solicitat de la sediul organiza-
torului, începând cu data de 
19.04.2018. Garanția de contractare va 
fi plătită pe contul Comunei Remetea, 
c a r e  e s t e  u r m ă t o r u l : 
RO28TREZ3535006XXX001336 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Gheorgheni. Pentru participarea la 
licitație, solicitantul trebuie să depună, 
până la data de 30.04.2018 ora 08:30, o 
cerere de înscriere la licitație, la care 
trebuie să anexeze documentele prevă-
zute în caietul de sarcini, inclusiv 
ordinul de plată privind plata garanției 
de contractare. Pentru informații şi 
date suplimentare vă puteți adresa 
organizatorului licitației: Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Racovița -Consiliul Local 
Racovița, cu sediul în comuna Raco-
vița, strada Calea Custura, nr.53, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 3 9 . 6 9 8 . 7 2 5 / 
0239.698.791, CUI: 4342839, organi-
zează, în condiţiile OUG nr.54/2006, 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, şi a HG nr.168/2007, pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a acesteia, precum şi în baza 
prevederilor art. 91 şi art. 123 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, negociere 
directă în vederea concesionării pe o 
perioadă de 5 ani a spațiului în supra-
față de 36,13 mp amplasat în incinta 
Dispensarului Uman Racovița. Pot 
participa la licitaţie persoane fizice 
sau juridice, române sau străine, care 
au ca obiect de activitate Cabinet 
medical uman şi fac dovada achitării, 
prin chitanţă sau ordin de plată, 
pentru: documentația de atribuire: 
100 Lei. Persoanele interesate pot 
procura documentaţia de atribuire de 
la sediul Primăriei Comunei Raco-
vița. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor referitoare la documen-
taţia de atribuire este 25.04.2018, ora 
15.00. Ofertele vor fi depuse la Secre-
tariatul Primăriei Racovița, județul 

Brăila, până cel târziu în data de 
03.05.2018, ora 10.00. Numărul de 
exemplare în care se depune oferta: 1 
exemplar. Plicul exterior al ofertei va 
purta menţiunea numelui, adresa şi 
nr.de telefon al ofertantului. Licitaţia 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racovița, sala de şedințe, în data 
de 03.05.2018, ora 12.00. Soluționarea 
litigiilor apărute pe parcursul desfăşu-
rării procedurii de concesionare se 
realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 
Acțiunea în justiție se introduce la 
secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Brăila. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie în vederea publi-
cării: 17.04.2018.

l Debitorul Alomed Health SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -Ecograf Doppler 
Tellus Fukuda –Preț pornire licitație 
–8631,90 Lei exclusiv TVA; -BTL 06 
TOP LINE +BTL 07 (ultrasunete) –
Preț pornire licitație –2.964,60 Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (Magno –
Terapie) –Preț pornire licitație 
–3.474,90 Lei exclusiv TVA; -BTL 
VAC –Preț pornire licitație –1.931,85 
Lei exclusiv TVA; -BTL 5110 cu 
sondă laser 200MW/830 – Preț 
pornire licitație –3.515,40 Lei exclusiv 
TVA; -BTL 22 crioterapie – Preț 
pornire licitație –3.126,60 Lei exclusiv 
TVA; -masă ginecologie cu trei 
secțiuni –Preț pornire licitație –202,95 
Lei exclusiv TVA; -Electrocauter 
Surton 120W –Preț pornire licitație 
–1.231,20 Lei exclusiv TVA; 
-Colposcop Dr Camscop 120 M cu 
accesorii –Preț pornire licitație 
–2.556,00 Lei exclusiv TVA; -DL 850 
M –Preț pornire licitație –2.988,00 Lei 
exclusiv TVA; -casetă luminoasă 
simplă față –Preț pornire licitație 
–74,25 Lei exclusiv TVA; Prețul de 
pornire al licitaților pentru mijloacele 
fixe aparținând Alomed Health SRL 
reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nată de:  -consemnarea în contul nr. 
RO49BREL0002001499960100 
deschis la  Libra Intrenet Bank –Suc. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garantiei 
de 10% din prețul de pornire a licita-
tiei; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini şi Regula-
mentului de participare la licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru mijloacele fixe prima 
şedință de licitație a fost fixată în data 
de 26.04.2018, ora 13.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 03.05.2018, 
10.05.2018, 17.05.2018, 24.05.2018, 
ora 13.00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.  Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Administratorul judiciar „Cabinet 
de Insolventa Iorgulescu Gabriel” al 
S.F.T- C.F.R. S.A. Bucuresti, socie-
tate in reorganizare judiciara, anunta 
vanzarea prin negociere directa 
pentru ziua de 26.04.2018, orele 
14.00, la sediul debitoarei in reorga-
nizare judiciara din Bucuresti, str. 
colonel Stefan Stoica – Camin 

Grant, nr. 27, camera 112, sector 1, 
prin vanzarea prin negociere directa 
a urmatoarelor active: locuinte si 
anexe situate in localitatea Tirimia, 
jud. Mures; locuinte si anexe situate 
in localitatea Cinta, jud. Mures; locu-
inte si anexe situate in localitatea 
Craiesti, jud. Mures; locuinte si 
anexe situate in localitatea Leordeni, 
jud. Mures; locuinte si anexe situate 
in localitatea Teaca, jud. Bistrita 
Nasaud; locuinte si anexe situate in 
localitatea Lechinta, jud. Bistrita 
Nasaud; locuinte si anexe situate in 
localitatea Troita, jud. Mures; locu-
inte si anexe situate in localitatea 
Agnita, jud. Sibiu; locuinte si anexe 
situate in localitatea Band, jud. 
Mures; locuinte si anexe situate in 
localitatea Grausor, jud. Mures; locu-
inte si anexe situate in localitatea 
Acatari, jud. Mures; locuinte si anexe 
situate in localitatea Sanmartin, jud. 
Harghita; Participarea la sedinta de 
vanzare urmeaza a fi facuta dupa 
achitarea caietelor de sarcini care 
cuprinde si regulamentul de vanzare 
in valoare de 500 lei  si depunerea 
garantiilor de participare (10% din 
valoarea activului pentru care se 
liciteaza). Achitarea caietelor de 
sarcini se pot face la sediul Adminis-
tratorului Judiciar din Bucuresti, str. 
Pictor Arthur Verona, nr. 21, ap. 3, 
sector 1 incepand cu data de 
24.04.2018 iar depunerea garantiilor 
de participare la sediul societatii SFT 
CFR SA. Relatii la nr. de telefon 
0743.155.212/0722.620.498.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator nr. 
29631/21.08.2014 si stampila aparti-
nand JUAN 20 & LAURA SRL. Le 
declar nule.

l Pierdut carnet student emis de 
Universitatea Arte Bucuresti pe 
numele Tudor Diana Marina. Declar 
nul. 

l SC Mini Blondini SRL, având 
CUI: 32535525 şi nr înregistrare 
J23/3600/2013, declar pierdut Certifi-
catul constatator de autorizare al 
societății cu sediul în Oraş Voluntari, 
Strada Drumul Potcoavei, nr.36/1, 
cam. 1, Jud. Ilfov. Îl declar nul.

l Declar pierdute şi nule Certificat de 
înregistrare Bruno et Morris Boutique 
SRL-D 38650981/04.01.2018 şi Certi-
ficat Constatator eliberat la 
04.01.2018.

l Societatea Luxury Leather S.R.L. 
J6/13/2016, C.U.I. 35385929, repre-
zentat prin asociat unic Pop Cristina 
-Florina, declar pierdut certificat 
constatator pentru punct de lucru 
din mun. Bucureşti, Sectorul 1, 
Şoseaua Chitilei, Nr.284, in incinta 
hypermarketului Carrefour din 
Centrul Colosseum, spatiu retail nr. 
SU 14A unde are activitati autori-
zate. Declar nul.

l S.C.Vercha S.A., cu sediul in Bucu-
resti, sector 3, Bd Basarabia nr.256, 
birourile nr.3 si nr.4, etajul 1, imobilul 
Bucharest East Logistic Center, CUI 
14765780, declara pierdute certifica-
tele constatatoare emise de ORC 
Bucuresti in baza art.17 alin.1 lit. (b). 
Se declara nule.

l Pierdut carnet si legitimatie de 
student- Facultatea de Vest Timi-
soara, pe numele Cacuci Marilena. Le 
declar nule.

l Asociaţia de Proprietari blocul 16 
scara A+ B declară pierdută şi nulă 
ştampila asociaţiei cu următoarele 
înscrisuri: Asociaţia de Proprietari 
Blocul 16 sc. A+ B, de formă rotundă.


