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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC DSG Invest Construct SRL -Zalău anga-
jează conducători auto, mecanici utilaje, buldoex-
cavatoriști. Relații la tel. 0786.807.012.

l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B pt.curi-
erat Anglia și Scoția. Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l Autoritatea de Investigații si Analiză pentru Siguranța 
Aviației Civile cod fiscal 27690298 cu sediul operațional 
în București, Șos. București-Ploiești nr. 40, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante din cadrul Direcției de Investigații și Analiză în 
data de 09.07.2019 ora 10.00 proba scrisă, respectiv în 
data de 15.07.2019, începând cu ora 09,00 interviu. 
Dosarele se depun la sediul operațional până la data de 
27.06.2019 ora 16.00. Relații suplimentare se obțin la 
telefon 021.222.05.35– persoană de contact doamna 
Daniela Tudose. Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile specifice pentru posturile scoase la concurs 
astfel: 1.INSPECTOR AERONAUTIC (inginer, specia-
lizarea aeronave) în cadrul Serviciului Investigații =1 
post; -Să dețină diploma de absolvire a Facultății de 
Inginerie Aerospațială sau echivalent, la nivel de master; 
-Să dețină o experiență în domeniul siguranței aeronau-
tice de minim 10 ani; -Cunoașterea limbii engleze la nivel 
avansat; -Cunoștințe de operare PC la nivel avansat, cel 
puțin pachetul Microsoft Office. -Să dețină o calificare în 
domeniul sistemelor manageriale în domeniul asigurării 
calității și/sau siguranței aeronautice. 2. Inspector aero-
nautic (inginer, specializarea aeronave) în cadrul Biroului 
Gestionare și Analiză Date =1 post; -Să dețină diploma 
de absolvire a Facultății de Inginerie Aerospațială sau 
echivalent, la nivel de master; -Să dețină experiență în 
domeniul gestionarii și analizelor de date de minim 1 an; 
-Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat; -Cunoștințe 
de operare PC la nivel avansat, cel puțin pachetul Micro-
soft Office.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu 
sediul în București, Șoseaua Berceni nr. 12,  Sector 4, 
organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar 
vacant, pe durata determinată, post repartizat Secției 
Clinice Neurochirurgie III, astfel:1 Post psiholog practi-
cant: Diplomă de bacalaureat; Diplomă de licență în 
specialitate;1 an vechime ca psiholog stagiar. Concursul 
se va desfășura la sediul instituţiei, astfel: 1.selecția de 
dosare – 20.06.2019, Se afișează la avizierul unității și pe 
site-ul spitalului; 2.Proba scrisă – 28.06.2019, ORA 09.00., 
in Amfiteatrul Centrului de Excelenţă in Neurochirurgie; 
3. Proba practică – 03.07.2019 ORA 09.00., În cadrul 
structurii organizatorice. 4. Interviul  – 08.07.2019, ora 
09.00., în cadrul structurii organizatorice. Persoanele 
interesate pot depune dosarul de înscriere în perioada 
12.06.2019-19.06.2019 (inclusiv), ora 14.00, la sediul 
spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122  și  1123  
Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.bagda-
sar-arseni.ro.

l SC Euro Strada SRL angajează: bucătarix5, maistru 
normatorx4. Oferim salariu motivant. Tel.0268.312.177.

l Palatul Copiilor Galați, cu sediul în strada Mihai 
Bravu, nr.28, organizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de paznic IM, cu normă întreagă, din cadrul 
Compartimentului Nedidactic, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții generale: -să aibă cetățenie română sau a 
altor state membre UE și domiciliul stabil în România; 
-să cunoască limba română scris și vorbit; -vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; -îndeplinește condi-
țiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; -să 
aibă capacitate deplină de exercițiu; -să aibă o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care candi-
dează; -să nu prezinte antecedente penale. Cerințe speci-
fice: -studii medii; -absolvent(ă) al cursului de calificare 
de baza „agent de securitate (pază)” cu atestat pentru 
exercitarea ocupaţiei de agent de securitate (pază); 
-permis de conducere categoria B, D, constituie un 
avantaj; -cursuri de calificare profesională (lăcătuș 
mecanic, tâmplar, zugrav) sau școală profesională consti-
tuie un avantaj; -cunoștinţe și abilităţi practice în dome-
niile: instalaţii termice și sanitare, tâmplărie, electricitate, 
întreținere spații verzi constituie un avantaj; -vechime în 
acest domeniu minim 5 ani. Concursul constă în parcur-
gerea următoarelor etape: -Selecție dosare: 07.06.2019; 
-Probă scrisă pe baza bibliografiei concurs: 19.06.2019; 
-Interviul: 21.06.2019; -Afișare rezultate finale: 
21.06.2019. Cei interesați vor putea depune dosarele la 
secretariatul Palatului  Copiilor Galați până la data de 
07.06.2019, ora 12.00. Informații suplimentare pot obține 
direct la avizierul instituției sau la telefon: 0236.415.028.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 

Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Incinta Port, 
dana 78, jud.Constanța, organizează concurs conform 
HG nr.286/2011, modificată și completată, pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 
Grup Nave: Ofițer mecanic secund maritim- 1 post; 
Ofițer mecanic maritim- 10 posturi. Condiții specifice de 
ocupare a posturilor: Ofițer mecanic secund maritim- 1 
post: Nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval. Cerințe specifice: -posesor brevet pentru 
funcția de ofițer mecanic secund maritim (brevet valabil 
pentru o perioadă de minim 1 an de zile de la data depu-
nerii dosarului); -valabilitatea carnetului de marinar: 
minim 1 an. Vechime necesară în funcție: minim 12 de 
luni îmbarcare pe nave maritime (conform foii matricole 
eliberate de ANR în anul 2019). Ofițer mecanic maritim- 
10 posturi: Nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval. Cerințe specifice: -posesor brevet pentru 
funcția de ofițer mecanic maritim (brevet valabil pentru 
o perioadă de minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de marinar: minim 1 
an. Vechime necesară în funcție: minim 12 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform foii matricole eliberate 
de ANR în anul 2019). Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 27.06.2019, ora 16.00. Selecția dosarelor de 
înscriere: 28.06.2019. 1.Proba scrisă: 08.07.2019, la ora 
08.30; 2.Proba practică: 11.07.2019, la ora 08.30; 3.Afișare 
rezultate finale: 15.07.2019, la ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incinta Port Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. Tema-
tica, bibliografia și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și pe pagina oficială: 
www.arsvom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, 
cu sediul în localitatea Constanța, Incinta Port, dana 78, 
jud.Constanța, organizează concurs conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată, pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale vacante: Grup Nave: 
Ofițer mecanic secund maritim- 1 post; Ofițer mecanic 
maritim- 10 posturi. Condiții specifice de ocupare a postu-
rilor: Ofițer mecanic secund maritim- 1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet pentru funcția de ofițer 
mecanic secund maritim (brevet valabil pentru o perioadă 
de minim 1 an de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar: minim 1 an. Vechime 
necesară în funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberate de ANR în anul 
2019). Ofițer mecanic maritim- 10 posturi: Nivelul studi-
ilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -posesor brevet pentru funcția de ofițer mecanic 
maritim (brevet valabil pentru o perioadă de minim 1 an 
de zile de la data depunerii dosarului); -valabilitatea 
carnetului de marinar: minim 1 an. Vechime necesară în 
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberate de ANR în anul 2019). 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 27.06.2019, ora 
16.00. Selecția dosarelor de înscriere: 28.06.2019. 1.Proba 
scrisă: 08.07.2019, la ora 08.30; 2.Proba practică: 
11.07.2019, la ora 08.30; 3.Afișare rezultate finale: 
15.07.2019, la ora 16.00. Depunerea dosarelor de concurs 
se va face la sediul ARSVOM, Incinta Port Constanța, 
dana 78, tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia și rezulta-
tele finale ale probelor de concurs se vor afișa la sediul 
unității și pe pagina oficială: www.arsvom.ro.

l Primăria Comunei Sadova, cu sediul în localitatea 
Sadova, județul Suceava, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, organizează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de șofer din cadrul Apara-
tului de Specialitate al Primarului Comunei Sadova. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 

05.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
09.07.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a)studii: minim 10 clase; b)vechime în muncă: 10 ani; c)
permis categoriile BE, CE. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Sadova. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Sadova, persoană de contact: Constantinescu Otcu 
Mihai, telefon: 0730.908.522.

l În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, 
Primăria Comunei Ciorani, cu sediul în comuna Ciorani, 
sat Cioranii de Jos, județul Prahova, organizează concurs 
în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție 
vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor (sală de 
sport). Condiții generale de participare: Conform art.3, 
din HG nr.286/2011, privind aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice de participare: 1.Studii generale; 2.
Vechime în muncă: minim 5 ani. Data și locul desfășu-
rării concursului: -08.07.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-10.07.2019, ora 10.00 -interviul, la sediul Primăriei 
Comunei Ciorani. Dosarele se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Relații la telefon: 0244.462.025.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str.
Feldioarei, nr.13, judeţul Bihor, organizează concurs, în 
conformitate cu HG nr.286/2011 (*actualizată*), pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante: 
Denumirea postului; Nr.post; Nivelul de studii; Vechime 
în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: Șef 
centru; 2; Superioare; -vechime minim 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale pentru specializările psihologie, asis-
tență socială, sociologie, -experiență minim 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale pentru specializările juridic, 
medical, economic și al științelor administrative. Asistent 
medical debutant; 3; Postliceale; -nu este cazul. Psihope-
dagog; 1; Superioare; -vechime minim 6 luni în speciali-
tatea studiilor. Educator; 1; Superioare; -vechime minim 
6 luni în specialitatea studiilor. Educator principal; 1; 
Postliceale; -vechime minim 4 ani în specialitatea studi-
ilor. Educator; 1; Postliceale; -vechime minim 6 luni în 
specialitatea studiilor. Instructor de educație principal; 2; 
Medii; -vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor. 
Infirmieră debutantă; 1; Medii/Generale; -nu este cazul. 
Muncitor calificat III; 1; Medii/Generale; -vechime 

minim 3 ani în specialitate. Logoped principal; 1; Superi-
oare; -vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor. 
Pedagog de recuperare principal; 1; Postliceale; -vechime 
minim 4 ani în specialitatea studiilor. Inspector de speci-
alitate SIA; 1; Superioare; -vechime minim 7 ani în 
specialitatea studiilor. Medic specialist; 2; Superioare; -nu 
este cazul. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 05.07.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei 
publice; -Proba interviu în data de 11.07.2019, ora 10.00, 
la sediul instituţiei publice. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul DGASPC Bihor, str.Feldioarei, 
nr.13, la Biroul Management Reurse Umane. Relaţii 
suplimentare la sediul DGASPC Bihor, persoană de 
contact: Caciora Rodica, telefon: 0259.476.371, int.108.

l UM 02122 București, din Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, Referent IA/studii 
medii, cu o vechime în muncă în domeniul de activitate 
al postului de 6 ani și 6 luni, astfel: proba scrisă- 
08.07.2019, ora 10.30; interviu- 12.07.2019, ora 10.30; 
data limită de depunere a dosarelor este 27.06.2019, ora 
15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 02122 București, str.Institutul 
Medico-Militar, nr.3-5, Sector 1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon 021.319.60.06 
int.184.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm tricotor cu experiență 
la mașini de tricotat STOLL minimum 3 ani, cunoștințe 
bune de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne 
contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm programator mașini 
de tricotat STOLL cu experiență minimum 3 ani, cunoș-
tințe bune de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne 

contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm tehnician mașini de 
tricotat STOLL cu experiență minimum 3 ani, cunoștințe 
bune de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne 
contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm tehnician calitate 
confecții tricotaje cu experiență minimum 3 ani, cunoș-
tințe bune de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne 
contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm confecționeri tricotaje 
cu experiență minimum 3 ani, cunoștințe bune de limba 
engleză. Interesații sunt rugați să ne contacteze la nr. 
Tel.0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm tehnician normare 
confecții tricotaje REFA cu experiență minimum 3 ani, 
cunoștințe bune de limba engleză. Interesații sunt rugați 
să ne contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseu-
mane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm șef formație confecții 
tricotaje cu experiență minimum 3 ani, cunoștințe bune 
de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne contacteze 
la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion din Satu Mare, producă-
toare de articole tricotate, angajăm tehnician planificare 
producție tricotaje cu experiență minimum 3 ani, cunoș-
tințe bune de limba engleză. Interesații sunt rugați să ne 
contacteze la nr. Tel.0728.988.775 sau resurseumane@
siha.ro.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Șercaia (SCDCB Șercaia),
cu sediul în localitatea Șercaia, strada Câmpului, nr. 2, jud. Brașov, organizează concursuri
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Cercetător ştiinţific; Asistent de cercetare
științifică; Auditor intern; Consilier juridic; Tractorist. 

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul instituției până în data: 01.07.2019, ora 15.00. 

Concursurile se vor desfăşura la sediul instituției în data de 04.07.2019, ora 10.00. 

Condiţiile de participare, documente necesare, bibliografia și tematica, precum și calendarul
desfășurării concursurilor sunt afișate la sediul unității. 

Alte informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268.245.890.

OFERTE SERVICIU
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l Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 organi-
zează concurs de promovare pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacante de:•Șef birou, Biroul 
Intervenții -Direcția Ordine Publică. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în data de 15 iulie 2019, ora 
10.00.  Locația de desfășurare a probei scrise: sediul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din  șos. 
Orhideelor nr. 2d -Sector 6. Data susţinerii interviului va 
fi comunicată ulterior. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în 
ziar, respectiv în perioada 12.06.2019 -01.07.2019. Condi-
țiile de participare la concurs, bibliografia, atribuțiile 
prevăzute în fișa postului precum și alte date necesare 
desfășurării concursului se afișează la sediul D.G.P.L. 
Sector 6, situat în șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6 și pe 
pagina de internet a instituției (www.politia6.ro).Coordo-
nate de contact: Adresa de corespondență: Șos. Orhide-
elor nr. 2d, Sector 6, București. Telefon: 021.413.17.38; 
Fax: 021.413.17.43; E-mail: resurse.umane@politia6.ro. 
Persoană de contact: Benic Florentina –șef serviciu, 
Serviciul Resurse Umane, Formare Profesională și 
Instruire. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, la numărul de telefon: 021.413.17.38 -Serviciul 
Resurse Umane, Formare Profesională și Instruire și pe 
pagina de internet a instituției.

l Primăria Comunei Moara Vlăsiei organizează în data 
de 09.07.2019 concurs recrutare pentru 5 posturi de 
muncitor necalificat. Detalii la 021.267.21.35.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul 
O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs a unor 
funcţii publice de execuție de stat vacante din cadrul 
aparatului propriu, în data de 01 iulie 2019, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. I. Autoritatea Competentă pentru Acreditarea 
Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator;-1 
funcție publică de consilier superior. Condiții specifi-
ce:-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;-Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 
minimum 7 ani;-cunoștințe limba engleză -nivel avansat 
(cunoștințele se vor testa în cadrul probelor de concurs). 
II. Direcția Generaleă Dezvoltare Rurală –Autoritatea de 
Management pentru PNDR 1 funcție publică de consilier 
debutant. Condiții specifice:-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științelor sociale;-cunoștințe limba engleză 
-nivel de bază (cunoștințele se vor testa în cadrul probelor 
de concurs); -cunoștințe operare calculator -nivel de bază 
(cunoștințele se vor testa în cadrul probelor de concurs).
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs din sediul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, în termen de 8 de zile de la data 
publicării, persoană de contact, doamna Catana Alina 
-consilier, telefon 021.3072.326, e-mail alina.catana@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de participare 
precum și actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afișate la sediul instituţiei din B-dul. Carol 
I nr. 2-4, sector 3, București și vor fi publicate pe pagina de 
web www.madr.ro. Concursul se va desfășura la sediul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în 
temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea la concurs 
a unei funcţii publice de execuție de stat vacante din 
cadrul aparatului propriu, în data de 26 iunie 2019, orele 
10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Autoritatea Competentă pentru Acreditarea 
Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator 1 
funcție publică de consilier debutant.Condiții specifi-
ce:-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor 
economice sau juridice; Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la secretariatul comisiei de concurs din sediul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen 
de 8 de zile de la data publicării, persoană de contact, 
doamna Catana Alina -consilier, telefon 021.3072.326, 
e-mail alina.catana@madr.ro. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum și actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere vor fi afișate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, București și 
vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro. 
Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale.

INCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 camere, mobilat, 
utilat lux, B-dul Muncii, Brașov. 0722/370135 (17.00- 
19.30).

CITAŢII
l Zamfiroiu Ana, este chemată, în calitate de pârât, în 
dosarul nr. 2059/241/2017, al Judecătoriei Horezu, la data 
de 13.06.2019, în proces cu Zamfiroiu Ion și Zamfiroiu 
Elena -reziliere contract.

l Numita Sasu Gabriela Lacrimioara, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Călinești, sat Vranești, nr.384, jud.
Argeș, este citată la Judecătoria Topoloveni pe data de 
26.06.2019, ora 09.00, în calitate de pârâtă în dosarul civ 
nr.1104/828/2019 în proces cu reclamantul Dragusi 
Gheorghe Daniel.

l Pârâtul Iordache Ionel, cu ultim domiciliu cunoscut în 
sat Verești, com.Sănduleni, jud.Bacău,  este citat la Jude-
cătoria Bârlad în data de 03.07.2019, în dosarul 
nr.690/189/2018, ce are ca obiect divorț.

l Se citează Timis Sorin, cu domiciliul în Borșa, str.
Vișeului, nr.9C, jud.Maramureș, pârât în ds.456/336/2018 
-obiect divorț al Judecătoriei Vișeu de Sus în contradic-
toriu cu reclamanta Timis Wandana Ecaterina pentru 
data de 26.06.2019, sala 2, ora 9.00.

l Doamna Lakatos Ecaterina este chemată în fața 
Judecătoriei Satu Mare în proces cu Muncean Mircea 
pentru data de 13.06.2019, în dos. nr.7837/296/2018, 
având ca obiect obligația de a face.

l Gafon Iacob cheama la Judecatoria Harlau, str. 
Gheorghe Doja, nr.1 in data de 25.06.2019 pe Gafon 
Petronela si Gafon Adrian, in dosar nr. 3079/239/2018, 
avand ca obiect prescriptie sulta si radiere carte funciara.

DIVERSE
l Solivet Concept SRL cu sediul social în Reșița, strada 
Horia, numărul A4, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a Autorizației de Mediu 
la Agenția pentru Protecția Mediulul Caraș Severin, 
pentru activitățile cod CAEN:- 8129 Alte activități de 
curățenie;- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; - 
3812 Colectarea deșeurilor periculoase. Activitățile se vor 
desfășura pe  întreg teritoriul României.Informații, 
sugestii, contestații privind activitatea desfășurată, se pot 
depune în scris la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Caraș-Severin, strada Petru Maior, nr.73, în 
zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între 
orele 08:00 – 14:00.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Orașul Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, 
Târgu Frumos, judeţul Iași, telefon: 0232.710.906, fax: 
0232.710.330, e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro. 
Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile din bugetul local -Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Orașul Târgu Frumos, cu sediul în locali-
tatea Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, ca urmare a 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr.91/07.06.2019 a Programului anual al finanță-
rilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Orașului Târgu Frumos pe anul 2019, face cunoscută 
intenția de a atribui contracte de finanţare nerambursa-
bilă din fonduri publice acordate de la bugetul local în 
sumă de 100.000Lei pentru anul 2019, în acord cu 
prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile. Pentru a putea participa la proce-
dura privind atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii. Domeniile pentru care 
se acordă finanțări nerambursabile sunt: Sportiv de 
utilitate publică și Social. Suma alocată și aprobată 
domeniilor: Sportiv de utilitate publică: 80.000Lei, Social: 
20.000Lei, conform HCL nr.40/2019, privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Târgu 
Frumos, pe anul 2019,  HCL nr.57/28.05.2019, privind 
aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambur-
sabile. Criteriile pe baza cărora se atribuie contractul de 
finanțare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile alocate de la bugetul local, aprobat prin HCL 
nr.6/28.01.2016. Acesta poate fi accesat pe site-ul institu-
ției: www.primariatgfrumos.ro -la secțiunea Anunțuri 
publice. Data-limită până la care solicitanții pot depune 
propunerile de proiecte (documentația) prevăzută în 
regulament este 15 iulie 2019, ora 16.00, la Secretariatul 
Primăriei Orașului Târgu Frumos, strada Cuza Vodă, 
nr.67. Perioada de selecție și evaluare a propunerilor de 
proiecte: 16-25 iulie 2019. Comisia de selecție și evaluare 
a proiectelor legal constituită va comunica la încheierea 
procedurii de evaluare rezultatele evaluării în vederea 
încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă. În 

situația în care vor rămâne fonduri nealocate, se va 
organiza o a doua sesiune de depunere a proiectelor.

l Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Orașul Cugir, cod fiscal 5146873, cu sediul în orașul Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.l, judeţul Alba, cod poștal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394,  e-mail: primaria@
primariacugir.ro. 1.Face cunoscută intenția de a atribui 
contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2019. 
2.Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă 
acordată de la bugetul local al Orașului Cugir se face 
pentru proiecte legate de turism și tineret, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare. 3.Suma alocată din bugetul local 
pentru perioada iulie-decembrie 2019 este de 40.000Lei. 
4.Durata proiectelor: iulie-decembrie 2019. 5.Programul 
sportiv de utilitate publică în cadrul căruia se pot finanța 
proiecte din fonduri publice este: „Turism, tineret”. 6.
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se 
poate procura de la sediul Primăriei Orașului Cugir, str.I.L.
Caragiale, nr.l, telefon: 0258.751.001 sau se poate descărca 
de pe site-ul: www.primariacugir.ro. Data-limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte este 01.07.2019, ora 
16.00, iar perioada de selecție și evaluare este 02-03.07.2019. 
7.Autoritatea finanțatoare Orașul Cugir reduce termenul 
de depunere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 zile, 
conform art.20, alin.2 din Legea nr.350/2005. Motivația 
reducerii termenului este următoarea: accelerarea proce-
durii de selecție se datorează necesității de demarare a 
proiectelor asociațiilor din domeniul turism și tineret de pe 
raza orașului Cugir care solicită finanțare de la bugetul 
local, întrucât programul anual de finanţare a fost aprobat 
numai în luna aprilie și nu este timp fizic până la sfârșitul 
anului să fie finalizate proiectele care vor fi depuse. 8.Atri-
buirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face 
exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură 
care permite atribuirea unui contract de finanțare neram-
bursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de 
către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a 
contractelor de finanțare. 9.Criteriile de evaluare cu punc-
tajele aferente se pot consulta la sediul primăriei sau se pot 
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.ro. 10.Solicitanţii 
vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solici-
tantului la registratura Primăriei Orașului Cugir, str.I.L.Ca-
ragiale, nr.1, parter.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: 
PRAHOVA, Denumire UAT: PLOPU, Sectoare cadas-
trale: 10, 12, 13, 21, 24, 40, 41, 45, 54. OCPI PRAHOVA 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale numerele 10, 12, 13, 21, 24, 
40, 41, 45, 54, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14(alin1) și (2) din Legea cadastrului si 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi-
cările si completările ulterioare. Data de inceput a 
afișării: 18.06.2019. Data de sfârșit a afișării: 16.08.2019. 
Adresa locului afișării publice: Primăria Plopu, comuna 
Plopu, sat Plopu, nr. 223.Repere pentru identificarea 
locației: centrul satului Plopu.Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Plopu si pe site-ul ANCPI.Alte indicatii utile 
pentru cei interesati: tel 0244 460 592, e-mail primaria-
plopu@yahoo.com. Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține 
de pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Subscrisa Prosolvenţa I.P.U.R.L, în calitate de admi-
nistrator judiciar al debitorului Montana MG S.R.L., 
conform Încheierii din data de 06.06.2019 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul 180/1259/2019, în 
temeiul art. 99 - 100 din Legea nr. 85/2014, NOTIFICĂ: 
1. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împo-
triva debitorului Montana MG S.R.L. prin Încheierea din 
data de 06.06.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat 
Argeș, în dosarul 180/1259/2019. 1.1. Debitorul Montana 
MG S.R.L. are obligaţia prevăzută de art. 82 din Legea 
nr. 85/2014. 1.2. Creditorii debitorului Montana MG 
S.R.L. au posibilitatea de a formula opoziţii la deschi-
derea procedurii în termen de 10 zile de la notificarea 
prevăzută de art. 99 din lege. 1.3. Creditorii debitorului 
Montana MG S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admi-
tere a creanţei în condiţiile următoare: 1.3.1. Termenul 
pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 22.07.2019. În 
temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  
pe care le deţineţi împotriva debitorului. 1.3.2. Alte 
termene stabilite prin hotărârea de deschidere a proce-
durii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 

întocmirea, afișarea, comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 12.08.2019. Termenul limită pentru intro-
ducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar : 7 
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului preliminar. Termenul de soluţionare a 
contestațiilor și de itocmire a tabelului definitiv de 
creanțe este 09.09.2019. 2. Adunarea creditorilor: Se 
notifică faptul că prima Adunare a creditorilor  va avea 
loc la sediul debitoarei, în data de 19.08.2019, ora 10,00, 
având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului credito-
rilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului  judiciar, 
cât și stabilirea onorariului acestuia; 3. Deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă se notifică O.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Specializat Argeș.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin 
procedura simplificata  in dosarul nr. 5124/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentintei nr. 534/27.05.2019  
privind pe SC Medigen LTD SRL.

ADUNĂRI GENERALE
l Dispoziţie nr.15 din data de 29.05.2019 privind convo-
carea ședinţei extraordinare a Convenţiei Naţionale a 
Colegiului Psihologilor din România. În temeiul dispozi-
ţiilor art.41, lit.c) din Legea nr.213/2004, privind exerci-
tarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România, coroborate cu dispoziţiile 
art.51, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare ale 
Legii nr.213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.788/2005 și dispoziţiile art.15, alin.(1) și alin.(2) din 
Regulamentul de organizare și funcţionare internă al 
Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotă-
rârea nr.4/2018 a Convenţiei Naţionale a Colegiului 
Psihologilor din România, Președintele Colegiului 
Psihologilor din România dispune: Art.1.Se convoacă 
ședinţa extraordinară a Convenţiei Naţionale a Cole-
giului Psihologilor din România în data de 13 iulie 2019, 
ora 10.00, la Crystal Palace Ballrooms, Sala Viena, 
situată în București, Calea Rahovei, nr.198A, Sector 5, în 
vederea stabilirii necesităţii demarării procedurilor 
privind alegerile anticipate pentru toţi membrii forurilor 
de conducere ale Colegiului Psihologilor din România. 
Art.2.În cazul în care la prima convocare, realizată 
potrivit art.1, condiţia de cvorum nu este îndeplinită, 
ședinţa extraordinară a Convenţiei Naţionale a Cole-
giului Psihologilor din România este convocată pentru 
data de 28 iulie 2019, în condiţiile, la ora și în locul 
prevăzute la art.1 din prezenta dispoziţie. 
Art.3.Documentele supuse dezbaterii și, după caz, apro-
bării Convenţiei Naţionale a Colegiului Psihologilor din 
România vor fi transmise membrilor Convenţiei Naţio-
nale cu minimum 20 de zile înainte de data ședinţei, în 
conformitate cu prevederile art.16, alin.(2) din Regula-
mentul de organizare și funcţionare internă al Colegiului 
Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea 
nr.4/2018 a Convenţiei Naţionale a Colegiului Psiholo-
gilor din România. Art.4.Prezenta Dispoziţie a fost emisă 
astăzi, 29.05.2019, și va fi comunicată membrilor 
Convenţiei Naţionale a Colegiului Psihologilor din 
România prin e-mail, prin afișare pe site-ul: www.alege-
ricpr.ro și prin publicare în mass-media, în condiţiile legii. 
Președintele Colegiului Psihologilor din România, Prof.
Univ.Dr.Ion Dafinoiu.

l În  conformitate  cu prevederile  articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată,  cu modificările și comple-
tările ulterioare, și  având  în vedere prevederile din Actul  
Constitutiv al societăţii pe acțiuni  ROMENERGO 
MECANIC S.A., cu sediul in Str. Dumitru Brumarescu nr. 
9A, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/22/1990, C.U.I. 368267, (denumită în continuare și  
“Societatea”  sau „REM” ), Administratorul unic al Societăţii 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  
ROMENERGO MECANIC S.A.  pentru data de 15.07.2019, 
ora 10:00, adunarea  urmând a se ţine la adresa din București, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de ședinţe, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
Societăţii la sfârșitul zilei de 01.07.2019, stabilită ca dată de 
referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor:1.Aprobarea majorării valorii nominale a acţiu-
nilor Societăţii de la valoarea nominală curentă de 0,5 lei, 
pentru fiecare acţiune, la valoarea nominală de 5.000 lei 
pentru fiecare acţiune emisă de catre REM.1.1.Punctul 1 se va 
implementa sub condiţia ca valoarea capitalului social al 
Societăţii să ramana neschimbată după implementarea 
hotărârii de majorare a valorii nominale de la 0,5 lei pentru 
fiecare actiune la 5.000 lei pentru fiecare acţiune. Astfel, după 
majorarea valorii nominale, Societatea va avea un capital 
social de 14.600.000 lei împărţit în 2.920 de acţiuni nomina-
tive, cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare, integral 
subscrise și plătite de acţionari. Determinarea îndeplinirii 
condiţiei se va face potrivit procedurii prevăzute la punctul 
1.12. al prezentului Convocator. 1.2. În cazul în care, anterior 
majorării valorii nominale, un acţionar deţine un număr de 
acţiuni care nu este multiplu de 10.000 (numarul acţiunilor 

deţinute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în 
cele ce urmează „Acţiuni Neconsolidate”) și implicit acţio-
narul în cauză ar deţine, ulterior majorării valorii nominale, 
un număr de acţiuni care nu este număr natural (numărul 
natural de acţiuni deţinute ulterior majorării valorii nominale 
fiind denumit în cele ce urmează „Acţiuni Consolidate”, iar 
eventuala fracţiune de Acţiune Consolidată rezultată din 
calcul fiind denumită în cele ce urmează „Fracţiunea de 
Acţiune Consolidată”), acţionarul în cauză are dreptul să facă 
uz de una dintre următoarele două alternative:a.să fie 
compensat de Societate cu o sumă de bani brută pentru 
Fracţiunea de Acţiune Consolidată („Compensare pentru 
Rotunjire în Minus”), urmând ca, în acest caz, numărul de 
Acţiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acţionarului după 
punerea în executare a hotărârii de majorare a valorii unei 
acţiuni să fie egal cu numărul de Acţiuni Consolidate rezultat 
din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat 
anterior, sau b.să contribuie cu numerar, prin transferul unei 
sume de bani către Societate („Contribuţie pentru Rotunjire 
în Plus”), pentru diferenţa dintre o Acţiune Consolidată și 
Fracţiunea de Acţiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, 
numărul de Acţiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acţi-
onarului după punerea în executare a hotărârii de majorare a 
valorii unei acţiuni să fie egal cu numărul de Acţiuni Consoli-
date rezultat din calcul rotunjit în plus până la numărul 
natural imediat următor.1.3.Acţionarii care nu vor opta în 
mod expres pentru una dintre alternativele menţionate la pct. 
1.2 de mai sus, în termenul și în condiţiile aprobate în cadrul 
A.G.E.A., se consideră ca au optat în mod automat pentru 
alternativa de la pct. 1.2 lit. a, urmând ca tacerea/ inacţiunea 
acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de 
a fi Compensaţi pentru Rotunjire în Minus.1.4. Pentru deter-
minarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, 
respectiv a valorii Contribuţiei pentru Rotunjire în Plus a fost 
realizată o evaluare a Acţiunilor neconsolidate, evaluarea 
fiind realizată de către evaluatorul autorizat Sturza Dan, 
membru ANEVAR, pe baza situaţiilor financiare ale Societăţii 
de la data de 31.12.2018.Ca urmare a utilizării metodelor de 
evaluare, preţul unei Acţiuni Neconsolidate- determinat în 
baza Raportului de evaluare nr.4533.2 întocmit la data de 
15.04.2019 este 1,9129 lei/acţiune. („Valoarea de 
Evaluare”).1.5. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în 
Minus cuvenită unui acţionar care optează pentru alternativa 
de la 1.2 lit. a de mai sus se determină după cum urmează:Va-
loarea Compensării= F x VE x 10.000.1.6.Valoarea Contribu-
ţiei pentru Rotunjire in Plus datorată de un acţionar care 
optează pentru alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus se deter-
mină după cum urmează:Valoarea Contribuţiei= (1-F)  x VE 
x 10.000. Pentru ambele formule de mai sus: (i) F= Fracţiunea 
de Actiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale, (ii) 
VE= Valoare de Evaluare. 1.7. Fracţiunile de Acţiuni Conso-
lidate pentru care Societatea plătește Compensare pentru 
Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul 
procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii 
nominale a acţiunilor, urmând ca aceste Fracţiuni de Acţiuni 
Consolidate, împreună cu acţiunile proprii deţinute de Socie-
tate, să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de 
Acţiuni Consolidate în cazul acţionarilor care optează pentru 
alternativa de la 1.2 lit. b de mai sus, iar în ipoteza în care, 
urmare a acestui mecanism de regularizare, va rămane un 
număr natural de Acţiuni Consolidate, acestea vor deveni 
acţiuni proprii deţinute de Societate.1.8. Aprobarea dobân-
dirii de acţiuni proprii (respectiv Acţiuni Consolidate) de 
către Societate ca efect secundar al mecanismului de imple-
mentare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum 
este prezentat la pct. 1.1.- 1.6. de mai sus. Prin urmare, 
numărul maxim de acţiuni proprii care ar putea fi dobândit 
de Societate este de 0,210% din capitalul social, contrava-
loarea plătită de Societate pentru fiecare Acţiune Consolidata 
prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus 
va fi egal cu produsul dintre Fractiunea de Actiune Consoli-
data, Valoarea de Evaluare si 10.000 iar perioada de dobân-
dire nu va depăși 12 luni de la data A.G.E.A.1.9. Aprobarea 
procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea 
valorii nominale a actiunilor fără modificarea capitalului 
social (care va include, printre altele, modalitatea de plată a 
Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contri-
buţiei pentru Rotunjirea în Plus, modalităţi de disponibilizare 
a informaţiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în 
forma prevăzută în Anexa 1 la prezentul Convocator.1.10. 
Sub condiţia ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind 
majorarea valorii nominale a acţiunilor sa nu se modifice 
capitalul social al Societăţii, aprobarea modificării articolelor 
8.1. (de la Art. 8.Capitalul social subscris și vărsat)  și 
respectiv 9.2. (din Art.9. Acţiunile)  din Actul Constitutiv al 
REM, care vor avea următorul conţinut:„8.1. Capitalul social 
subscris și vărsat integral de acţionari este în valoare de 
14.600.000 lei, împărţit în 2.920 acţiuni nominative în valoare 
de 5.000 lei, fiecare.”„9.2. Valoarea nominală a unei acţiuni 
este de 5.000 lei”. Administratorul unic al REM este împuter-
nicit sa centralizeze rezultatele punerii în executare a hotărârii 
de majorare a valorii nominale a acţiunilor cu privire la efec-
tele asupra capitalului social al REM și implicit să determine 
structura acţionariatului Societăţii, urmând a întocmi un 
raport preliminar în acest sens pe care să îl prezinte A.G.E.A. 
REM.În cazul în care în A.G.E.A. REM constată că, raportat 
la opţiunile acţionarilor exercitate în condiţiile pct. 1.2. de mai 
sus, ar rezulta o modificare a capitalului social, Administra-
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torul unic va convoca o nouă adunare generală extraordinară 
a acţionarilor care va decide fie continuarea implementării 
hotărârii privind majorarea valorii nominale a acţiunii, fie 
revocarea hotărârii privind majorarea valorii nominale a 
acţiunilor, în acest din urmă caz toţi acţionarii urmând să fie 
puşi în situaţia anterioară adoptării hotărârii privind majo-
rarea valorii nominale a acţiunilor.1.11. Mandatarea Admi-
nistratorului unic pentru a duce la indeplinire hotărârea de 
majorare a valorii nominale în condiţiile menţionate la pct. 
1.1.-1.10 de mai sus, precum şi cu respectarea procedurii de 
implementare care va fi aprobată în cadrul A.G.E.A. (Anexa 
1), precum şi pentru a intreprinde demersurile pentru inregis-
trarea la Registrul Comertului competent  a menţiunii 
privind modificarea articolelor 8.1 si 9.2. din Actul Consti-
tutiv.1.12. Drepturile şi obligaţiile conferite, respectiv gene-
rate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a 
acţiunilor aparţin persoanelor inregistrate ca acţionar la Data 
de Referinta, in registrul actionarilor Societăţii. În cazul in 
care o persoană care este inregistrată în registrul acţionarilor 
Societăţii ca acţionar la Data de Referinţă transferă prin 
orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donaţie, 
succesiune), integral sau partial Actiunile Neconsolidate 
detinute, dobânditorul acestora este ţinut la randul sau de 
drepturile si obligatiile conferite, respectiv generate de hotă-
rârea privind majorarea valorii nominale a acţiunilor emise 
de Societate.2. Imputernicirea Administratorului unic pentru 
a îndeplini toate formalităţile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A., incluzând dar fără a se 
limita la indeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregis-
trare a hotărârilor la Registrul Comerţului competent şi la 
orice alte autorităţi în drept. Administratorul unic poate 
delega oricare dintre atribuţiile sale conferite prin hotărârile 
A.G.E.A. cu privire la majorarea valorii nominale a acţiunilor 
Societăţii conform celor de mai sus.3.Aprobarea autorizării 
Administratorului unic de a răscumpăra acţiuni ale Socie-
tăţii, în limita de 0,210% din valoarea capitalului social 
subscris, pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data 
publicării hotărârii acţionarilor în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preţ 
care va fi egal cu preţul de răscumpărare arătat la punctul 1.4 
de mai sus. Programul de răscumpărare are drept scop 
reducerea ulterioară a capitalului social sau distribuirea catre 
management in temeiul hotărârii adunării generale a acţiona-
rilor.*****Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la 
publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, unul sau mai multi actionari repre-
zentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social al Societatii, pot înainta Administratorului unic  al  
Societăţii cereri  privind introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare  a Acţiona-
rilor. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţio-
nari, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, cu cel puţin 10 zile înaintea 
Adunării Generale Extraordinare  a Acţionarilor.Participarea 
la şedința Adunării Generale Extraordinare  a Acţionari-
lor:La Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pot 
participa şi pot vota, direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale,  toţi acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionarilor REM la data de 01.07.2019 stabilită ca dată de 
referinţă; acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în adunarile  
generale decât prin alţi acţionari.Acţionarii îndreptăţiţi pot 
participa şi pot vota în cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare  a Acţionarilor  pe  baza  actului de identitate, buletin de 
identitate/ carte de identitate, pentru cetățenii români sau, 
după caz, cu paşaport/legitimație de şedere pentru cetățenii 
străini, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv pe baza 
actului de identitate al reprezentantului legal însoțit de un 
document oficial, în original, care îi atestă aceasta calitate 
(certificat constatator emis de Registrul Comerţului compe-
tent cu cel mult 10 zile înainte de data şedinței), în cazul 
acționarilor persoane juridice.Mandatarii acționarilor 
persoane fizice pot participa şi pot vota în cadrul Adunării 
Generale Extraordinare  a Acţionarilor pe baza actului de 
identitate însoțit de procura specială semnată de acționarul 
persoană fizică şi depusă în prealabil  la  sediul  Societății.
Mandatarii acționarilor persoane juridice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare  a Acţiona-
rilor pe baza actului de identitate al mandatarului, însoțit de 
procura specială semnată de reprezentantul legal şi de certifi-
catul constatator emis de Registrul Comerţului competent 
care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului 
procurii speciale, ambele depuse în prealabil la sediul Socie-
tății.În cazul în care nu se vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor  la  data primei convocari, se reprogramează sedinta 
pentru data de  16.07.2019 , la aceeasi ora, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi,  iar data de referință, stabilită pentru 
identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
în cadrul Adunării Generale Extrardinare  a Acționarilor,  
rămâne aceeaşi.Administratorul  unic  al   ROMENERGO 
MECANIC  S.A. Poenaru Corneliu-  Adrian.Anexa 1 la 
Convocare: Procedura:privind mecanismul de Contribuție 
pentru Rotunjire in Plus, respectiv de Compensare pentru 
Rotunjire în Minus, aferent consolidarii valorii nominale a 
actiunilor emise de societatea Romenergo Mecanic S.A.Pre-
zenta procedura („Procedura”) stabileşte mecanismul de 
aplicare a hotărârii A.G.E.A. a societăţii REM din data de 

15.07.2019 ( sau reprogramata pe  data de 16.07.2019 ), 
privind consolidarea valorii nominale a acţiunilor emise de 
REM de la valoarea nominală de 0,5 lei pentru fiecare 
acţiune la valoarea nominală de 5.000 lei pentru fiecare acţi-
une.1.Definiţii şi interpretare:1.1 În cuprinsul prezentei 
Proceduri, termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoa-
rele inţelesuri:-Acţiuni Consolidate- inseamna in general 
oricare si toate actiunile emise de catre REM ulterior imple-
mentarii Consolidarii Valorii Nominale (astfel cum este defi-
nita mai jos), iar in contextul in care se refera la un anumit 
actionar al REM inseamnă numărul natural de acţiuni care 
va fi alocat respectivului acţionar ulterior implementării 
Consolidarii Valorii Nominale, prin mecanismul Compen-
sării pentru Rotunjire în Minus (astfel cum este definita mai 
jos) sau al Contribuţiei pentru Rotunjire în Plus (astfel cum 
este definita mai jos), daca este cazul; -Acţiuni Neconsolidate- 
inseamnă în general oricare şi toate acţiunile emise de către 
REM anterior implementării Consolidării Valorii Nominale 
(astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în care se 
referă la un anumit acţionar al REM, inseamnă acţiunile 
deţinute de către respectivul acţionar anterior implementării 
Consolidării Valorii Nominale;-A.G.E.A.-inseamnă adunarea 
generala extraordinară a acţionarilor REM din data de 
15.07.2019 ( sau reprogramată pe  data de 16.07.2019 
);-Compensare pentru Rotunjire în Minus- înseamnă opţi-
unea exercitată- în Termenul de Exercitare a Opţiunii (astfel 
cum este definit mai jos)- de către un acţionar de a primi de la 
REM contravaloarea Fracţiunii de Acţiune Consolidată 
(astfel cum este definită mai jos), calculată în conformitate cu 
regulile stabilite în Hotărâre (astfel cum este definită mai jos), 
in schimbul rotunjirii în minus a numărului de Acţiuni 
Consolidate rezultat din calculul aritmetic; în cazul în care un 
acţionar nu optează in Termenul de Exercitare a Optiunii 
(astfel cum este definit mai jos) pentru Compensarea pentru 
Rotunjire in Minus sau pentru Contributia pentru Rotunjire 
in Plus (astfel cum este definită mai jos), se va considera că 
respectivul acţionar şi-a exercitat in mod tacit opţiunea 
pentru Compensare pentru Rotunjire in Minus, in conformi-
tate cu prevederile Hotararii (astfel cum este definita mai 
jos);-Contributie pentru Rotunjire in Plus- inseamnă opţi-
unea exercitată- in Termenul de Exercitare a Opţiunii (astfel 
cum este definit mai jos)- de către un acţionar al REM de a 
contribui cu o sumă, reprezentând diferenta dintre o Actiune 
Consolidata si Fractiunea de Actiune Consolidata, calculata 
in conformitate cu regulile stabilite in Hotarare (astfel cum 
este definita mai jos), pentru intregirea Fractiunii de Actiune 
Consolidata (astfel cum este definita mai jos) pana la o 
Actiune Consolidata;-Fractiune de Actiune Consolidata- 
inseamna diviziunea unei Actiuni Consolidate care ar rezulta 
din calculul matematic aplicat la detinerea fiecarui actionar 
al REM, ca urmare a  Consolidarii  Valorii  Nominale  ( astfel 
cum este definita mai jos );-Hotarare- inseamna hotararea 
A.G.E.A. prin care se aproba consolidarea valorii nominale a 
actiunilor emise de REM de la valoarea nominala curenta de 
0,5 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 5.000 lei 
pentru fiecare actiune, fara ca prin aceasta operatiune sa se 
majoreze capitalul social ca efect al consolidarii valorii nomi-
nale a actiunilor;-Consolidarea Valorii Nominale- inseamna 
operatiunea de majorare a valorii nominale a actiunilor emise 
de REM  de la valoarea nominala de 0,5 lei pentru fiecare 
actiune la valoarea nominala de 5.000 lei pentru fiecare 
actiune, aprobata prin Hotarare, fara ca prin aceasta opera-
tiune sa se majoreze capitalul social;-Termenul de exercitare 
a Optiunii- inseamna perioada de timp, specificata la pct. 2 
din prezenta Procedura, in care oricare actionar al REM 
poate sa-si exercite dreptul de optiune pentru Contributia 
pentru Rotunjire in Plus, respectiv pentru Compensarea 
pentru Rotunjire in Minus, in conformitate cu prevederile 
Hotararii si in conditiile prezentei Proceduri;-Valoarea 
Compensarii- inseamna suma bruta care se cuvine unui 
actionar reprezentand valoarea Compensarii pentru Rotun-
jire in Minus;-Valoarea Contributiei- inseamna suma repre-
zentand valoarea Contributiei pentru Rotunjire in Plus care 
va fi platita de catre un actionar REM care opteaza pentru 
Contributie pentru Rotunjire in Plus in Termenul de Exerci-
tare a Optiunii, prin aplicarea formulei de calcul stabilita prin 
Hotarare; -REM– inseamna Romenergo Mecanic S.A., 
persoana juridica de drept roman, cu sediul social in 
Romania, Bucuresti, Str. Dumitru Brumarescu, nr.9A, 
sectorul 4,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
Bucuresti sub nr. J40/22/1990, cod unic de inregistrare 
368267.1.2. Orice termen mentionat in cuprinsul prezentei 
Proceduri va fi calculat prin excluderea zilei la care incepe sa 
curga termenul si a zilei la care se implineste termenul. In 
cazul in care data la care se implineste termenul este o zi 
nelucratoare, atunci termenul se considera implinit in ziua 
lucratoare imediat urmatoare.2. Exercitarea Optiunii: Orice 
actionar inregistrat in registrul actionarilor REM la data de 
referinta sau dupa data de 01.07.2019 care, ca efect al Conso-
lidarii Valorii Nominale, ar urma sa detina teoretic o Frac-
tiune de Actiune Consolidata, poate opta in termen de 30 
(treizeci) de zile calendaristice de la data publicarii Hotararii 
în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a (a) pentru 
Contributia pentru Rotunjire in Plus sau (b) pentru Compen-
sarea pentru Rotunjire in Minus, cu respectarea tuturor 
formalitatilor stabilite prin prezenta Procedura.2.1. Contri-
butie pentru Rotunjire in Plus:Actionarul care opteaza pentru 

Contributia pentru Rotunjire in Plus va transmite la sediul 
REM prin una dintre modalitatile stabilite la pct. 2.4 de mai 
jos si in Termenul de Exercitare a Optiunii, Formularul de 
Contributie pentru Rotunjire in Plus avand forma si conti-
nutul stabilite in Anexa 1 a prezentei Proceduri unde se vor 
preciza şi modalităţile de plată, completat, semnat si stam-
pilat, daca este cazul, corespunzator de catre actionar sau 
reprezentantul legal/conventional al acestuia, dupa caz, 
insotit de urmatoarele documente:2.1.1. pentru persoane 
fizice:-copie a actului de identitate al actionarului (cu prezen-
tarea actului de identitate in original, in cazul in care docu-
mentele  se  depun la  sediul  REM  de  catre 
actionar);-imputernicire speciala in forma autentica (in 
original) si copie a actului de identitate al imputernicitului (cu 
prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 
documentele se depun la sediul REM prin imputernicit);-or-
dinul de plată care confirmă plata Valorii Contribuţiei, vizat 
de către banca, pe care sa fie mentionat in mod expres 
numele actionarului (copie). 2.1.2. pentru persoane juridi-
ce:-copie legalizata a certificatului de inregistrare a actiona-
rului (in original);-certificat constatator al actionarului care 
atesta reprezentantii legali ai acestuia (emis de registrul 
comertului cu cel mult 7 (şapte) zile anterior datei primei 
intruniri A.G.E.A.) (in original);-copie a actului de identitate 
al reprezentantului legal al actionarului (cu prezentarea 
actului de identitate in original, in cazul in care documentele 
se depun la sediul REM de catre reprezentantul legal al acti-
onarului);-imputernicire speciala in forma autentica (in 
original) si copie a actului de identitate al imputernicitului (cu 
prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 
documentele se depun la sediul REM prin imputernicit);-or-
dinul de plata care confirma plata Valorii Contributiei, vizat 
de catre banca, pe care sa fie mentionat in mod expres denu-
mirea actionarului (copie).Plata Valorii Contributiei se va 
face de catre actionar in Termenul de Exercitare a Optiunii, 
doar prin ordin de plata, in contul bancar identificat prin 
IBAN RO85BREL0002001761030102,  deschis  pe  numele  
ROMENERGO MECANIC S.A. la Banca LIBRA Internet 
Bank Bucuresti,  astfel incat in ultima zi lucratoare a Terme-
nului de Exercitare a Optiunii suma reprezentand Valoarea 
Contributiei sa fie creditata in contul mentionat mai sus. 
Fiecare actionar este obligat sa-si calculeze Valoarea Contri-
butiei, in baza formulei indicate in Hotarare.2.2. Compensare  
pentru  Rotunjire  in  Minus:Actionarul care opteaza pentru 
Compensarea pentru Rotunjire in Minus va transmite la 
sediul REM prin una dintre modalitatile stabilite la pct. 2.4 
de mai jos si in Termenul de Exercitare a Optiunii, Formu-
larul de Compensare pentru Rotunjire in Minus avand forma 
si continutul stabilite in Anexa 2 a prezentei Proceduri, 
completat, semnat si stampilat, daca este cazul, corespun-
zator de catre actionar sau reprezentantul legal/conventional 
al acestuia, dupa caz, insotit de urmatoarele documente:2.2.1. 
pentru persoane fizice:-copie a actului de identitate al actio-
narului (cu prezentarea actului de identitate in original, in 
cazul in care documentele se depun la sediul REM de catre 
actionar);-imputernicire speciala in forma autentica (in 
original) si copie a actului de identitate al imputernicitului (cu 

prezentarea actului de identitate in original, in cazul in care 
documentele se depun la sediul REM prin imputernicit);2.2.2. 
pentru persoane juridice:-copie legalizata a certificatul de 
inregistrare a actionarului (in original);-certificat constatator 
al actionarului care atesta reprezentantii legali ai acestuia 
(emis de registrul comertului cu cel mult 7 (şapte) zile ante-
rior datei primei întruniri a A.G.E.A.) (in original);-copie a 
actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului 
(cu prezentarea actului de identitate in original, in cazul in 
care documentele se depun la sediul RE, de catre reprezen-
tantul legal al actionarului);-imputernicire speciala in forma 
autentica (in original) si copie a actului de identitate al 
imputernicitului(cu prezentarea actului de identitate in 
original, in cazul in care documentele se depun la sediul  
REM  prin imputernicit);2.3 Cazuri speciale. In cazul in care 
o anumita persoana nu este inregistrata in registrul actiona-
rilor REM, desi potrivit legii ar avea acest drept (ex. mosteni-
tori, soti divortati, persoane care si-au schimbat numele sau 
alte elemente de identificare, dobanditori ai actiunilor ca 
urmare a unei executari silite), pe langa documentele preva-
zute la pct. 2.1 sau 2.2, dupa caz, respectiva persoana va 
transmite REM toate documentele care dovedesc faptul ca 
respectiva persoana este indreptatita sa fie inregistrata in 
registrul actionarilor REM si sa beneficieze de efectele Hota-
rarii.2.4. Modul de transmitere a documentelor:Actionarii vor 
transmite setul de documente mentionate la pct. 2.1 sau 2.2, 
precum si cele de la pct. 2.3, daca este cazul, in Termenul de 
Exercitare a Optiunii doar prin una dintre urmatoarele 
modalitati:(i) prin depunere personal sau prin reprezentant 
conventional la registratura REM din Bucuresti, Str. Dumitru 
Brumarescu, nr.9A, sector 4; sau (ii) prin scrisoare recoman-
data cu continut declarat şi confirmare de primire la sediul 
ROMENERGO MECANIC S.A. din Bucuresti, Str. Dumitru 
Brumarescu, nr.9A, sector 4. In cazul in care se face uz de 
aceasta modalitate de transmitere a documentelor, toate 
documentele care necesita semnatura actionarului indreptatit 
sau a reprezentantului acestuia vor fi prezentate in forma 
autentica, inclusiv dar fara a se limita la Formularul de 
Contributie pentru Rotunjire in Plus sau Formularul de 
Compensare pentru Rotunjire in Minus, dupa caz.Toate 
documentele prevazute la pct. 2.1 sau 2.2, precum si cele de la 
pct. 2.3, daca este cazul, indiferent de modalitatea de trans-
mitere, vor fi prezentate intr-un plic inchis, avand inscripti-
onat mentiunea: „Pentru procedura de consolidare a valorii 
nominale a actiunilor REM”.Documentele mentionate mai 
sus vor fi considerate a fi transmise in Termenul de Exercitare 
a Optiunii daca sunt inregistrate la sediul Romenergo 
Mecanic S.A.  pana cel tarziu la ora 16:00 a ultimei zi lucra-
toare din cadrul Termenului de Exercitare a Optiunii. 2.5. 
Neexercitarea unei optiuni in Termenul de Exercitare a 
Optiunii. In cazul in care un actionar (i) nu a exercitat una 
dintre optiunile prevazute in Hotarare in Termenul de Exer-
citare a Optiunii sau (ii) desi a exercitat o optiune, aceasta 
optiune nu s-a realizat cu respectarea intocmai a tuturor 
prevederilor Hotararii si a prezentei Proceduri, se va consi-
dera ca respectivul actionar, astfel cum acesta este identificat 
in registrul actionarilor REM la data expirarii Termenului de 

Exercitare a Optiunii, a optat tacit pentru Compensarea 
pentru Rotunjire in Minus.In acest caz, REM va calcula 
Valoarea Compensarii pentru respectivul actionar si va face 
plata respectiva actionarului mentionat mai sus in modul 
prevazut la pct. 5 de mai jos.In cazul in care actionarul a 
optat pentru Contributia pentru Rotunjire in Plus, insa opti-
unea acestuia nu a respectat intocmai toate prevederile 
Hotararii si ale prezentei Proceduri, Valoarea Contributiei 
deja platita de respectivul actionar va fi rambursata actiona-
rului in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la 
expirarea Termenului de Exercitare a Optiunii prin transfer 
in contul bancar indicat in documentele depuse de actionar.
Cazurile in care un actionar nu exercita optiunea in confor-
mitate cu Hotararea si Procedura sunt, fara a se limita la:(a) 
documentatia transmisa este incompleta; sau (b) documen-
tatia transmisa nu respecta forma si continutul minime 
stabilite prin Procedura; sau (c) documentatia transmisa 
contine erori sau date neconcordante cu cele inscrise in 
registrul actionarilor si nu exista documente justificative 
pentru o modificare in registrul actionarilor; sau (d) Valoarea 
Contributiei este determinata incorect sau Valoarea Contri-
butiei nu este platita in conformitate cu Procedura.3. Centra-
lizarea datelor.In termen de 20 (douazeci) de zile 
calendaristice de la data expirarii Termenului de Exercitare a 
Optiunii, Administratorul Unic al Romenergo Mecanic S.A. 
va centraliza si va analiza toate documentele depuse de catre 
actionari in cadrul Termenului de Exercitare a Optiunii.In 
termen de 10 (zece) zile calendaristice de la finalizarea centra-
lizarii datelor si in functie de rezultatul centralizarii: a) in 
cazul in care rezultatul centralizarii datelor indica faptul ca 
nu necesita nicio modificare a capitalului social al REM, 
A.G.E.A. REM va lua act de rezultatele centralizarii datelor, 
va dispune plata Valorii Compensarii in conformitate cu 
Hotararea, si va dispune inregistrarea efectelor implementarii 
Hotararii in registrul actionarilor REM; sau b) in cazul in care 
rezultatul centralizarii datelor indica faptul ca implemen-
tarea Hotararii ar produce o modificare a capitalului social al 
REM, A.G.E.A. REM va lua act de rezultatele centralizarii 
datelor, Administratorul Unic urmand a convoca o noua 
adunare generala extraordinara a actionarilor Romenergo 
Mecanic S.A. Un comunicat cu privire la decizia luata de 
A.G.E.A. va fi publicat, in atentia actionarilor, intr-un ziar de 
larga circulatie, in ziua lucratoare imediat urmatoare adop-
tarii acesteia.4. Aspecte fiscale. Veniturile care vor fi obtinute 
de actionarii REM in cazul Compensarii pentru Rotunjire in 
Minus vor fi impozitate conform legislatiei fiscale aplicabile, 
iar respectivii actionari sunt direct responsabili pentru inde-
plinirea oricaror obligatii fiscale ce le revin in conformitate cu 
legislatia fiscala aplicabila.5. Plata Valorii Compensarii.In 
cazul mentionat la pct. 3 lit. (a) de mai sus, in termen de 10 
(zece) zile calendaristice de la data hotararii A.G.E.A. ca 
urmare a centralizarii datelor, se va face plata Valorii 
Compensarii, prin una dintre modalitatile stabilite mai jos:(i) 
in contul bancar indicat de catre actionar prin Formularul de 
Compensare pentru Rotunjire in minus, in cazul in care 
optiunea pentru Compensare pentru Rotunjire in Minus a 
fost exercitata cu respectarea tuturor prevederilor Convoca-
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torului, Hotararii si ale prezentei Proceduri; sau (ii) in contul 
bancar al REM indicat anterior in prezenta,  pentru Rotunjire 
in Plus, in cazul in care optiunea pentru Contributie pentru 
Rotunjire in Plus  a fost exercitata cu respectarea intocmai a 
tuturor prevederilor Convocatorului, Hotararii si ale prezentei 
Proceduri; sau Obligaţia de plată a Valorii Compensării se 
consideră a fi executată la data achitarii sumei cuvenite.REM 
va calcula Valoarea Compensarii pentru fiecare actionar 
indreptatit potrivit formulei de calcul specificate in Hotarare, 
in baza numarului de Actiuni Neconsolidate inregistrate pe 
numele actionarului in registrul actionarilor REM. In situatia 
mentionata la pct. 3 lit. (a) de mai sus, in termen de 10 (zece) 
zile calendaristice de la data Hotararii A.G.E.A., intr-un ziar de 
larga circulatie se va publica un comunicat in atentia actiona-
rilor prin care acestia vor fi informati cu privire la efectuarea 
platii Valorii Compensarii, in conformitate cu alineatele de mai 
sus.6. Finalizarea punerii in executare a Hotararii:Dupa reali-
zarea platilor mentionate la pct. 5 (i) - (ii) de mai sus, A.G.E.A. 
REM va lua act de finalizarea punerii in executare a Hotararii 
si va aproba forma actualizata a Actului Constitutiv care va 
include si Anexa cu structura actionariatului REM ca efect al 
punerii in executare a Hotararii.Anexa 1 la Procedura: Formu-
larul de Contribuţie pentru Rotunjire în Plus: Pentru persoane 
fizice: Subsemnata/ subsemnatul..................cetățean………,I-
dentificat prin…….., seria……….., nr……, eliberat/a de 
… … … … . l a  d a t a  d e  … … … ,  c o d  n u m e r i c 
personal……………….., domiciliat in ………………… 
Pentru persoane juridice: Subscrisa .................., societate  înre-
gistrată în ……………….sub numărul…………….., având 
cod de identificare fiscal………………., având sediul social in 
…………………….în, reprezentată  prin…………., în calitate 
de……………………., in calitate de succesor legal al: Pentru 
persoane fizice:..................cetățean…………, identificat 
prin………….., seria…………….., nr……, eliberat/a de 
… … … … . l a  d a t a  d e  … … … … ,  c o d  n u m e r i c 
personal…………….., domiciliat in ………………Pentru 
persoane juridice:............., societate  înregistrată în ………… 
sub numărul……….., având cod de identificare fisca………., 
cu sediul social in ………………, acționar/ succesor al acționa-
rului înregistrat în registrul acționarilor Romenergo Mecanic  
S.A   la data de 01.07.2019, stabilită ca dată de referință pentru 
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Rome-
nergo Mecanic S.A. din data de  15.07.2019/16.07.2019 
(„Hotărârea”).Având în vedere Hotărârea, prin care s-au 
aprobat:(i)consolidarea valorii nominale a acţiunilor emise de 
ROMENERGO MECANIC  S.A prin majorarea valorii 
nominale de la valoarea nominală de 0.5 lei pentru fiecare 
acţiune la valoarea nominală de 5.000  lei pentru fiecare 
acţiune („Consolidarea”);(ii) procedura privind mecanismul de 
Contribuţie pentru Rotunjire în Plus, respectiv  de Compen-
sare pentru Rotunjire în Minus aferent Consolidării valorii 
nominale a actiunilor emise de ROMENERGO Mecanic 
S.A.(„Procedura”),optez în mod irevocabil pentru Contribuţia 
pentru Rotunjire în Plus, astfel cum aceasta este definită în 
Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar următoarele: 
-ca efect al Consolidării și potrivit Procedurii, ar urma să dețin 
un număr natural de …………. acțiuni consolidate ROME-
NERGO MECANIC S.A („Acțiuni Consolidate”) și o frac-
țiune de Acțiune Consolidată („Fracțiune de Acțiune 
Consolidată”), respectiv………..., contribui cu suma de 
……………... (………………….) RON, reprezentând 
Valoarea Contribuției calculată potrivit Procedurii pentru 
întregirea Fracţiunii de Acțiune Consolidată până la o Acţiune 
Consolidată; Plata sumei reprezentând Valoarea Contribuției 
a fost efectuată potrivit Procedurii, in contul IBAN  
RO85BREL0002001761030102,  deschis  pe  numele  ROME-
NERGO Mecanic S.A. la Banca LIBRA Internet Bank Bucu-
resti. De asemenea, declar în mod expres și irevocabil faptul că 
sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii și înțeleg 
faptul că exercitarea opțiunii pentru Contribuția pentru 
Rotunjire în Plus cu nerespectarea prevederilor din Hotărâre 
(inclusiv din Procedură) îndreptățește Romenergo Mecanic 
S.A să recalifice opțiunea menționată mai sus în Compensare 
pentru Rotunjire în Minus. Sunt de acord ca datele  subsem-
natei/ subsemnatului cu caracter personal să fie prelucrate în 
scopul soluționării prezentei. Atașez prezentului formular 
următoarele documente potrivit Procedurii..................
Data………….Numele și prenumele/ Denumirea în clar, 
Semnatura.Anexa 2 la Procedura: Formularul de Compensare 
pentru Rotunjire în Minus: Pentru persoane fizice: Subsem-
nata/ subsemnatul...................... cetățean…………,identificat 
prin………….., seria…….., nr……, eliberat/a de ……………. 
l a  d a t a  d e  … … … … … ,  c o d  n u m e r i c 
p e r s o n a l … … … … … … … … . . ,  d o m i c i l i a t  i n 
…………………… Pentru persoane juridice: Subscrisa 
.........................., societate  înregistrată în ………………. sub 
numărul…………….., având cod de identificare 
fiscal………………., având sediul social in …………….în, 
reprezentată  prin……………., în calitate de………………….,  
in calitate de succesor legal al: Pentru persoane fizice:.................
cetățean………………, identif icat  prin……….., 
seria………….., nr……, eliberat/a de …………….la data de 
………………, cod numeric personal…………..….., domici-
liat in ………… Pentru persoane juridice:......................., socie-
tate  înregistrată în ……………… sub numărul…………….., 
având cod de identificare fiscal……………., cu sediul social in 

…………………………………,acționar/ succesor al acționa-
rului înregistrat în registrul acționarilor ROMENERGO 
MECANIC S.A.   la data de 01.07.2019, stabilită ca dată de 
referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a 
acționarilor ROMENERGO MECANIC S.A. din data de 
15.07.2019/16.07.2019 („Hotărârea”). Având în vedere Hotă-
rârea, prin care s-au aprobat:(i) consolidarea valorii nominale 
a acţiunilor emise de ROMENERGO MECANIC S.A prin 
majorarea valorii nominale de la valoarea nominală de 0.5 lei 
pentru fiecare acţiune la valoarea nominală de 5.000 lei pentru 
fiecare acţiune („Consolidarea”) și (ii) procedura privind 
mecanismul de Contribuţie pentru Rotunjire în Plus,  respectiv  
de Compensare pentru Rotunjire în Minus aferent Consoli-
dării valorii nominale a actiunilor emise de Romenergo 
Mecanic S.A. („Procedura”), optez în mod irevocabil pentru 
Compensarea pentru Rotunjire în Minus, astfel cum aceasta 
este definită în Hotărâre și, în scopul exercitării opțiunii, declar 
următoarele: Sunt de acord să primesc suma de 
……………................RON, reprezentând Valoarea Compen-
sării calculată potrivit Procedurii pentru Fracţiunea de 
Acțiune Consolidată rezultată în urma Consolidării,  prin 
urmatoarea modalitate de plata: o in contul  bancar  nr.  
................... deschis in RON  la ………................... al cărui 
titular sunt. De asemenea, declar în mod expres și irevocabil 
faptul că sunt de acord cu toți termenii și condițiile Procedurii 
și ca, odata incasata suma cuvenita ca urmare a exercitarii 
opțiunii pentru Compensarea pentru Rotunjire în Minus,  nu 
voi mai avea nicio pretentie fata de ROMENERGO 
MECANIC S.A. in legatura cu suma incasata aferenta actiu-
nilor REM vandute ca urmare a optiunii subsemnatului/tei 
pentru rotunjire in minus.De asemenea, declar ca am informat 
de catre conducerea ROMENERGO MECANIC S.A.  de 
faptul ca  imi revine obligatia  declararii si virarii  impozitelor  
si taxelor  prevazute de legislatia in vigoare. Sunt de acord ca 
datele  subsemnatei/subsemnatului cu caracter personal să fie 
prelucrate în scopul soluționării prezentei. Atașez prezentului 
formular următoarele documente potrivit Procedurii..............
Data………. Numele și prenumele/ Denumirea în clar, Semna-
tura.

SOMAŢII
l Somație, Prin cerea înregistrată sub dosar 
nr.717/246/2019, reclamanta Mârza Florica, cu domiciliul 
în sat Arăneag, nr. 104, comuna Tîrnova, jud. Arad a soli-
citat înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune, in cota de 1/2 parte asupra imobilului teren 
intravilan și asupra casei cu număr administrativ 184, 
înscrise în CF nr. 309338 Tîrnova, (CF vechi nr.318 
Arăneag), cu nr. top. 154-155/a, de sub A1 și A1.1, 
respectiv asupra cotei de 1/2 părți din terenul intravilan, 
curți, construcții, in suprafață de 1439 mp, și asupra cotei 
de 1/2 părți din casa cu număr administrativ 184 din 
Arăneag, comuna Tîrnova, jud. Arad, asupra căruia apare 
înscris ca proprietar tabular Maghici Andrei, decedat la 
data de 04.02.1994. Reclamanta susține că folosește acest 
imobil, prin joncțiunea posesiei sale cu posesia defuncților 
Mîrza Gheorghe, decedat la data de 06.04.1986 și Mîrza 
Lena decedată la data de 03.06.2012, tatăl, respectiv 
mama sa, timp de peste 20 de ani de la moartea proprieta-
rului tabular . În urma acesteia sunt somați, în baza art. 
130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toți cei interesați de 
îndată să înainteze opoziție la Judecătoria Ineu deoarece 
în caz contrar , în termen de o lună de la această ultimă 
publicare se va proceda la soluționarea cererii. Prezenta 
somație se va afișa timp de o lună la Tabla de afișare a 
Judecătoriei Ineu și la Primăria comunei Tîrnova. tel: 
0740224483. 
 
Prin încheierea din data de 04.04.2019 pronunţată de 
Judecătoria Săveni  în dosarul nr. 499/297/2018, având ca 
obiect cererea de uzucapiune formulată de către recla-
manţii Fedor Ioan, Glisă Constantin Pughiuc Elena, toţi 
domiciliaţi în sat Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botoșani, 
care solicită dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune a suprafeţei de 7.500 mp teren arabil situat în 
extravilanul com. Vorniceni și a suprafeţei de 7.500 mp 
teren fâneţe situat extravilanul com. Vorniceni, s-a dispus 
emiterea prezentei SOMAŢII Prin care pune în vedere 
tuturor celor interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în 
caz contrar, în termen de 6 luni de la data etniterii celei din 
urtnă publicaţii se va trece la judecarea cauzei. Prezenta 
somaţie se afișează la imobilul în litigiu, la sediul Judecăto-
riei Săveni, al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Botoșani, la sediul Primăriei com. Ungureni și se va 
publica de către reclamant în două ziare de largă răspân-
dire, din care cel puţin unul de răspândire naţională.

l  Somaţie. Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi că 
Ţântea Marcel a introdus la Judecătoria Făgăraș acţiunea 
cu nr.4786/226/2018 prin care solicită să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului din Veneţia de Jos, nr.57, jud.Brașov, compus 
din construcţie și teren de 432mp înscris în CF nr.854 
Părău, nr. top. 729/1, 729/2 și asupra imobilului din 
Veneţia de Jos, nr.60, jud.Brașov, compus din teren de 

848mp și construcţie în cotă de 2/6 înscris în CF nr.101541 
Părău (nr. CF vechi 1612), nr. top. 737, 738, cu îndepli-
nirea condiţiilor art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la Judecătoria 
Făgăraș în termen de o lună de la data publicării somaţiei.

LICITAŢII
l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, conform 
hotararii creditorilor, vinde la licitatie, urmatoarele bunuri: 
- Masina de impuscat miezuri BICOR, avand nr. inventar 
20136, la pretul de 26.702,25 euro, fara TVA; - Linie de 
formare in forme fara rame, avand nr. inventar 20418, la 
pretul de 225.418,50 euro, fara TVA; - Instalatie dezbatere, 
avand nr. inventar 20375, la pretul de 10.996,50 euro, fara 
TVA; - Instalatie de regenerat nisip, avand nr. inventar 
20236, la pretul de 22.796,25 euro, fara TVA; - Instalatie 
formare cu silicat, avand nr. inventar 20388, la pretul de 
623,25 euro, fara TVA; Pretul bunurilor mobile mai sus 
mentionate, este diminuat cu 25 % din pretul de evaluare, 
conform Hotararii creditorilor nr. 707/29.03.2019.  Lici-
tatia se va tine in data de 13.06.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de 
18.06.2019, 19.06.2019, 20.06.2019, 21.06.2019, 24.06.2019, 
25.06.2019; 26.06.2019, 27.06.2019, 28.06.2019. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original la sediul lichidato-
rului judiciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul 
de prezentare si conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andreiioan.ro; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Comuna Ruginoasa, jud.Iași, aduce la cunoștinţă 
publică că în data de 18.06.2019, ora 13.00, va avea loc, la 
sediul Primăriei Ruginoasa, licitaţia publică în vederea 
vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.63633 a 
Comunei Ruginoasa, având nr.cadastral: 63633, în supra-
față de 80mp, aflat în proprietatea privată a Comunei 
Ruginoasa și în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Ruginoasa. Licitația va avea loc la data de 
18.06.2019, ora 13.00, deoarece în data de 17.06.2019 este 
declarată zi liberă. Persoanele fizice și juridice de pe raza 
comunei pot achiziţiona caietul de sarcini începând cu 
data de 20.05.2019 de la sediul Primăriei Ruginoasa, de 
unde vor putea obţine și relaţii suplimentare.

l Consiliul Local al Comunei Beștepe, județul Tulcea, 
organizează la sediul Primăriei, în data de 26 iunie 2019, 
ora 10.00, vânzare prin licitație publică a unui număr de 9 
loturi de teren intravilan aparținând domeniului privat al 
comunei Beștepe, cu suprafața cuprinsă între 
451mp-557mp/lot, în localitatea Băltenii de Sus, situate în 
Tarla 30 Parcela 314, în vederea construirii de locuință 
proprietate personală. Prețul de pornire a licitației este de 
4,54Euro/mp. Caietul de sarcini se poate procura de la 
sediul Primăriei Beștepe. Termenul de înscriere și depu-
nere a actelor în vederea participării la licitație este de 27 
iunie 2019, ora 16.00. Informații suplimentare la Primăria 
Comunei Beștepe sau la telefon: 0240.545.335, 
0240.545.334.

l   Primăria orașului Pătârlagele, cu sediul în orașul 
Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, telefon  
0238/550001,e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com, 
organizează în data de 04.07.2019, ora 12:00, licitaţie 
deschisă pentru concesionarea unui teren proprietate 
publică cu suprafață de 82 m.p. situată în oraș Pătârla-
gele, str. M. Eminescu, nr. 1A, jud. Buzău. Date și infor-
maţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, serviciul Adminis-
trativ și de Achiziţii Publice.Data transmiterii anunţului 

de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
10.06.2019.

l S.C. Francigrin S.R.L.- în reorganizare anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren intravilan cu construcție P+E+M, situat în 
Reșița, str. Calea Caransebeșului, FN, jud. Caraș-Severin, 
înscris în C.F. nr. 36279/Reșița, nr. cadastral: 36279, C.F. 
vechi nr. 15315/Câlnic, nr. cadastral vechi: 2375, nr. topo-
grafic: 982/1, aflată în patrimoniul  debitoarei S.C. Franci-
grin S.R.L. – în reorganizare. Pretul de pornire al licitatiei 
este 75 % din pretul de evaluare, respectiv 650.775 ron + 
TVA. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales 
al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei 
+ T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 03.07.2019, orele 
12.30, la sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. 
Caras – Severin.

l În temeiul art. 250 alin(2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, Primăria Orașului Breaza 
organizează la sediul său din str. Republicii, nr. 82 B, Tel: 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, e-mail: contact@primă-
riabreaza.ro, organizează licitație publică deschisă în 
vederea vânzării a următoarelor bunuri sechestrate:- în 
data de 25.06.2019, ora 13:00, 4 loturi de teren intravilan 
în localitatea Irimești, jud, Prahova în suprafață de 15 114 
mp, prima licitație, preț de pornire a licitației 289.260 lei.
Prețul de pornire a licitație nu include TVA: Anunțul de 
vânzare poate fi consultat la sediul primăriei orașului 
Breaza și pe site www. primariabreaza.ro, secțiunea Anun-
țuri.Pentru date suplimentare privind condițiile de parti-
cipare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul de telefon 0733 936 294, persoana de 
contact insp. Mihaela Ivan.

l Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru conce-
siune bunuri: 1. Informaţii generale privind concedentul: 
Primăria Comunei Căldăraru, Judeţul Argeș, Sat Căldă-
raru nr. 355, cod fiscal 5010145, tel/fax 0248-692008, tel. 
0248-692070, e-mail: primarie@caldararu.cjarges.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: Lac 
Vârculeasa, Com. Căldăraru, suprafaţa 110.986 mp, T10, 
P82, CF 88073. 3. 3. 3. prafaţa 110.986 mp, T10, P82, CF 
88073.il: primarie” NR. 355, COD FISCAL 5010145, 
TEL/ţă. Twl. 0742301801.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se pune la dispoziţia solicitanţilor, la 
sediul instituţiei. 3.1. Modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Se pune la dispoziţia solicitanţilor, la 
sediul instituţiei, pe suport de hârtie. 3.2. Denumirea și 
adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretar, în cadrul Primăriei comunei Căldă-
raru. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
unui exemplar: Fără plată, cu copie CUI sau C.I. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2019. 4. 
Informaţii privind ofertele: Conform documentaţiei de 
atribuire. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
25.06.2019, ora 14. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Căldăraru, sat Căldăraru nr. 
355, judeţul Argeș. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: În două exemplare: original 
și copie. 5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 26.06.2019, ora 10, 
sediul Primăriei comunei Căldăraru. 6. Denumirea, 
adresa instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunal 
Argeș, mun. Pitești, în 15 zile de la orice comunicare. 7. 
Data transmiterii anunţului la licitaţie către instituţiile 
abilitate în vederea publicării: 20.05.2019.

l Direcția Silvică Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, 
str.G-ral Constantin Pantazi, nr.2, cod poștal 900316, telefon: 

0242.314.344, cod de înregistrare fiscală: 1590120, organi-
zează în data de 27.06.2019, ora 10.00, licitație publică cu 
ofertă în plic închis, având ca obiect „vânzarea de arme 
utilitare cu țeavă lungă și muniție, cal.7.62mm” depozitate 
la sediul Ocolului Silvic Călărași. Documentația de atribuire 
(Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășu-
rare a licitației publice cu ofertă în plic închis) poate fi 
preluată gratuit de la sediul unității, Compartimentul Pază 
și Protecția Fondului Forestier, începând cu data de 
13.06.2019, în intervalul orar 8.30-14.00. Cuantumul garan-
ției de participare la licitație este de 10% din prețul minim de 
începere a licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate 
f i  a c h i t a t ă  p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO18RZBR0000060004419486, deschis la Raiffeisen Bank 
Călărași, sau cash la casieria unității. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 26.06.2019, ora 12.00. Data-li-
mită de depunere a documentelor de calificare (documentele 
obligatorii necesare participării la licitație) este 27.06.2019, 
ora 08.30. Acestea se depun la Direcția Silvică Călărași, 
județul Călărași -Registratură. Prețul minim de începere a 
licitației este prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare 
participant la licitație depune o singură cerere însoțită de 
documentele necesare și obligatorii participării la licitație 
pentru bunurile care face obiectul acesteia. Licitația publică 
cu ofertă în plic închis se va desfășura la sediul Direcției 
Silvice Călărași, în data de 27.06.2019, ora 10.00. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul 
Călărași. Data transmiterii anunțului de licitație către mass-
media, în vederea publicării, este: 11.06.2019.

PIERDERI
l S.C. BETELS S.R.L. , RO 11938649, J29/511/1999 cu 
sediul în Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 267, bl. 15, 
ap. 50, declara pierdute Documentele de Control Ocazi-
onal Național cu numerele: 54355, 54356. Se declara nule.

l Pierdut certificat constatator nr. 37743 din 22.06.2018 
eliberat de ORC Arad al SC FAMCONVEST TRANS 
SRL, sediul in Minis nr. 22-23/a jud. Arad, il declar nul.

l S.C MCF Impex Productie Constructii Import Export 
S.R.L., RO 1359887, J29/1174/1992, cu sediul în Comuna 
Șirna, Sat Șirna, nr. 157 B, Judetul Prahova, declara pier-
dute Documentele de Control Ocazional Național cu 
numerele: 77979, 77989, 86472 si 88661. Se declara nule.

l Pierdut legitimație de transport pe numele Ciobanu 
Elena Mihaela, studentă la Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism Ion Mincu, anul V, specializarea Arhitectură, 
număr matricol 15096.

l Pierdut autorizaţie transport și autorizaţie taxi cu 
numărul 9721 emise de P.M.B. pe numele Eftimie Jan 
Gabriel.

l Pierdut planurile vizate spre neschimbare (plan de 
situaţie, parter etaj) pe numele Saioc Laurenţiu, domiciliat 
în strada Aurel Vlaicu nr. 11 Otopeni jud. Ilfov.

l Pierdut Ordinul Prefectului cu numărul 688/09 iunie 
2009 pe numele titularului Gheorghe Teodor, emis de 
Primăria Cernica. Îl declar pierdut.

l  S C  E m p o  P r e s t  S R L  ,  C U I  1 5 6 8 6 3 8 
J40/14310/22.11.1991, cu sediul în București str. Feleacu 
nr. 2, bl. 10A, ap. 10, pierdut certificat de înregistrare seria 
B nr. 3487831, eliberat la 08.05.2018 de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul București și pierdut 
certificat constatator de autorizare al SC Empo Prest SRL 
nr. 55206 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului  de pe 
lângă Tribunalul București.
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