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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
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 Angajez primitor/distribuitor, salariu 
2400 LEI/net. Ore suplimentare plătite, 
lucrul în 3 schimburi,  Zona Militari. 
0745.989.709.

l Consola Grup Construct SRL anga-
jează muncitori în construcții pentru 
șantiere din București și Germania (se 
asigură cazare). Relații la telefon: 
021.321.36.39/021.327.10.50 
/021.327.10.51 sau la sediul firmei din 
București, Sector 3, str.Zborului, nr.6.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureș, în baza 
Legii  188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcției publice de execuție,-
vacante,  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului astfel: Denu-
mirea postului: - un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I., grad 
profesional superior din cadrul Compar-
timentului urbanism. Condiții generale: 
-conform art.54 din Legea 188/1999, 
republicată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în ramura de știință - arhitectură sau 
urbanism sau inginerie civilă; -cunoștințe  
de operare pe calculator (necesitate și 
nivel): nivel mediu; competențele se vor 
verifica în cadrul probei scrise și a inter-
viului; - vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice - 7 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă:-  data de  15 
aprilie 2019  ora 10, la sediul Primăriei 
Corunca; Interviu: - data și ora inter-
viului vor fi comunicate odată cu afișarea 
rezultatului la proba scrisă; Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în  
termen  de  20 de zile calendaristice de la 
data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României,Partea a-III-a. Date  
contact: tel.: 0265/243.152, email: 
corunca@cjmures.ro.

l Arhivele Naţionale organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nede-
terminată a postului vacant corespun-

zător funcţiei contractuale de îngrijitor în 
cadrul Serviciului Judeţean Bistriţa-Nă-
săud al Arhivelor Naţionale. Pot parti-
c ipa la  concurs  persoanele  care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru, anexă la Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, și care au 
minimum studii generale. Ocuparea 
postului nu necesită vechime în speciali-
tate. Concursul se organizează la sediul 
Arhivelor Naţionale din București, b-dul 
Regina Elisabeta, nr.49, sector 5, în data 
de 8 aprilie 2019, începând cu ora 10.00, 
proba practică, și în data de 11 aprilie 
2019, proba interviu. Actele pentru 
dosarul de concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv până în data 
de 29 martie 2019, ora 16.00, la sediul 
Arhivelor Naţionale din București, b-dul 
Regina Elisabeta, nr.49, sector 5. Condi-
ţiile generale și specifice de participare, 
tematica, bibliografia, calendarul de 
desfășurare a concursului, precum și 
documentele solicitate candidaţilor 
pentru întocmirea dosarului de concurs se 
afișează la sediul și pe site-ul Arhivelor 
Naţionale la: www.arhivelenationale.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Arhivelor Naţionale și la nr.de 
telefon: 021.303.70.80/int.15772, persoană 
de contact: d-na Bădulescu Niculina.

l Arhivele Naţionale anunţă organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de execuție 
vacante: -o funcție publică de referent, 
clasa a III-a, grad profesional superior, 
din cadrul Biroului Arhive Administra-
tive și Culturale; -o funcție publică de 
referent, clasa a III-a, grad profesional 
superior, din cadrul Serviciului Munici-
piului București al Arhivelor Naționale. 
Concursul se organizează la sediul Arhi-
velor Naționale din București, b-dul 
Regina Elisabeta, nr.49, sector 5, în data 
de 15 aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă. 
Proba interviu va avea loc în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
Arhivelor Naţionale în perioada 14 
martie-2 aprilie 2019, inclusiv. Dosarul de 

înscriere trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute de art.49 
din HG nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare sunt următoarele: -condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; -studii 
medii liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -minimum 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, bibliografia, tematica, 
precum și documentele pe care trebuie să 
le conţină dosarul de înscriere se afișează 
la sediul și pe site-ul Arhivelor Naţionale: 
www.arhivelenationale.ro -secţiunea 
carieră. Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la d-na Marinela Popescu, referent 
superior, la sediul Arhivelor Naţionale 
din București, b-dul Regina Elisabeta, 
nr.49, sector 5, telefon: 021.303.70.80/
int.15773, e-mail: resurseumane@arhive-
lenationale.ro.

l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în 
localitatea Crevedia Mare, strada Princi-
pală, numărul 68, județul Giurgiu, orga-
nizează concurs ,  conform Legi i 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției 
publice vacante de referent, clasa III, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului de Contabilitate. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Crevedia Mare astfel: -Proba 
scrisă în data de 15 aprilie 2019, ora 
10.30; -Proba interviu în data de 17 

aprilie 2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-Studii: medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime: nu este cazul. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Crevedia Mare. Relațiile 
suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției: Primăria Crevedia 
Mare, persoană de contact: Mindricel 
F l o r e n t i n a  - s e c r e t a r,  t e l e f o n : 
0246.264.155, fax: 0246.264.266, e-mail: 
primariacrevediagr@yahoo.com.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în locali-
tatea București, str. Dr. Calistrat Grozo-
vici, nr.1, în conformitate cu prevederile 
HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractual 
temporar vacante, pe durată determinată: 
-1 (un) post muncitor calificat IV -bucătar 
-Bloc Alimentar. Concursul se va desfă-
șura la sediul institutului după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a dosa-
relor: 21.03.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 29.03.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 04.04.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs pentru 
postul de muncitor calificat IV -bucătar, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -școală generală; -școală 
profesională curs de calificare -recu-

noscut de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârst-
nice; -concurs pentru ocuparea postului; 
-6 ani și 6 luni vechime în meserie. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană de 
contact: Stroe Mihaela -referent Serv.
RUNOS, telefon: 021.201.09.80, interior: 
3055, adresă e-mail: anca.stroe@matei-
bals.ro.

l Primăria comunei Nănești, judeţul 
Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului Urba-
nism și  amenajarea teritoriului . 
Calendarul probelor este: 15 aprilie 2019 
ora 10,00 (proba scrisă ) și 16 aprilie 2019, 
ora 10.00 (interviul).Condiţii de partici-
pare pentru funcţia publică: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul arhi-
tectură, urbanism sau în domeniul ingi-
nerie civilă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a și vor cuprinde în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. Copiile de pe acte se prezintă 
însoţite de documentele originale. Biblio-
grafia și atribuțiile postului se afișează la 
sediul Primăriei comunei Nănești și pe 
site-ul instituției www.primariananesti.ro. 
Informaţiile suplimentare pot fi solicitate  
la telefon 0237.633.400.

l Directia pentru Agricultura Judeteana 
Valcea, organizeaza la sediul sau din 
Municipiul Rm.Valcea, strada Oituz, nr.7, 

Denumirea sortimentului  Numărul țigaretelor 
conținute într -un pachet  

Prețul de vânzare cu 
amănuntul(lei/pachet)  

CHE RED CP 20  20 14,50  

CHE BLANCO CP 20  20 14,50  

CHE BLACK CP 20  20 14,50  

CHE RED DL 20  20 14,70  
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judetul Valcea, concurs pentru ocuparea 
urmatoarei functii publice de executie 
vacanta 1 post consilier, grad profesional 
principal, în cadrul Serviciului monitori-
zare, inspectii tehnice, verificare si 
control in domeniul agriculturii si indus-
triei alimentare si statistica agricola, 
monitorizare piata. Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: concursul se va desfă-
şura în ziua de 15.04.2019, ora 10,00 
(proba scrisă), interviul  se va sustine in 
conditiile  art.56 din HG 611/2008. Dosa-
rele se depun la sediul Direcţiei pentru 
Agricultură Judeteana Valcea, secretari-
atul comisiei de concurs, in termen de 20 
zile de la publicarea in Monitorul Oficial, 
continind obligatoriu documentele preva-
zute in art.49 alin (1) din Hotararea 
761/2017.Condiţii de participare la 
concurs: Pentru a participa la concursul 
de recrutare, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: Condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, R2, privind Statutul funcţio-
narilor publici; Condiţii specifice: a) 
Pentru funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, grad profesional 
principal în cadrul Serviciului monitori-
zare, inspectii tehnice, verificare si 
control in domeniul agriculturii si indus-
triei alimentare si statistica agricola, 
monitorizare piata.– studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiinţe inginereşti, specializarea 
Controlul si expertiza produselor alimen-
tare; - minim 5 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Directiei pentru Agri-
cultura Judeteana Valcea din Municipiul 
Rm.Valcea, strada Oituz, nr.7, telefon 
0250739920.

l SC Carpatian Hides SRL cu sediul în 
municipiul Botoşani, strada Octav 
Onicescu, nr. 45, angajează pentru 
punctul de lucru din localitatea Zăiceşti, 
judeţul Botoşani, o persoană în funcţia 
de controlor calitate, cod COR 754301, 
vorbitor limba ucraineană, non E.U, pe 
perioadă nedeterminată, 8 ore/zi. Valabi-
litatea ofertei 14.03.2019-30.04.2019. 
Telefon: 0231.708.428.

l Centrul Naţional de Formare Profesi-
onală a Personalului Propriu Râşnov, cu 
sediul în Râşnov, Str. Cîmpului, nr. 1, 
scoate la concurs, în data de 16.04.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional asistent-Centrul Naţi-
onal de Formare Profesională a Persona-
lului Propriu Râşnov. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
ştiinţă: ştiințe juridice – specializarea 
Drept; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual;Data de desfăşu-
rare a concursului: 16.04.2019 – ora 1000 
– proba scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial partea a –III– a, 
respectiv în perioada 14.03.2019-
02.04.2019, la sediul CNFPPP Râşnov.
Contact: Secretariatul CNFPPP Râşnov, 
tel. 0268.231.355, email cnfppp@cnfppp.
anofm.ro.

l SC Apolodor Business Construction 
SRL, cu sediul in Bulevardul Energetici-
enilor, nr.100-110, cam.10, etaj 2, ap.3, 
angajeaza muncitor necalificat la spar-
gerea s i  taierea materialelor  de 
constructii, Cod COR 931302 – 6 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail office@
docsconsult.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri 

cu sediul în Bucureşti Calea Griviţei nr. 
218, sector 1, telefon –021/2240947, fax 
021/2240930 Cod Fiscal 4967072, repre-
zentată prin EC. Pîrvu Ionela Liliana  
având funcţia de Manager Interimar 
organizează în data de 29.03.2019 ora 9, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale, temporar  vacante, 
cu normă întreagă, pe perioadă determi-
nată de 6 luni, în conformitate cu HGR 
286/2011 modificată prin H.G.R 
nr.269/2016 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant, corespun-
zător funcţiilor contractual şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice:Denumirea postu-
rilor:-1 post asistent medical radiologie –
laborator Radiologie şi imagistică 
medicală;-1 post infirmieră în cadrul 
Secţiei Clinice Chirurgie Plastică Micro-
chirurgie Reconstructivă I aArşi.Condiţii 
generale:-să fie ceţaţean român sau ceţă-
ţ e a n u l  u n u i  s t a t  a p a r ţ i n a n d 
U.E.;-cunoaşte limba romană scris şi 
vorbit;-are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale.Dosarul de înscriere 
la concurs va cuprinde următoarele docu-
mente:-cerere de înscriere la concurs, 
adresată conducătorului unităţii;-act 
identitate în original şi copie;-documente 
în original şi copie, care să ateste nivelul 
studiilor, diplomă şcoală generală, 
diplomă bacalaureat, diplomă absolvire 
şcoală sanitară postliceală în specialitatea 
radiologie, acte care atestă efectuarea 
unor cursuri/ specializări, adeverinţă 
absolvire curs infirmieră;-certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R şi aviz 
anual, în termen;-asigurare de malpra-
xis;-copia carnetului de muncă şi/ sau o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă după data de 01.01.2011,în 
meserie sau în specialitatea studiilor;-ca-
zierul judiciar; -certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R şi aviz anual, în 
termen;-asigurare de malpraxis;-adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie;-curriculum vitae.
Condiţii specifice:-minim 6 luni vechime, 
pentru postul de asistent medical radiolo-
gie;-minim 6 luni vechime în muncă, 
pentru postul de infirmieră.Dată limită 
pănă la care se  pot depune actele pentru 
dosarul de concurs, este 21.03.2019 orele 
15,00,  reprezentând 5 zile lucrătoare de 
la afişarea anunţului la sediul spitalului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul  inst i tuţ ie i  sau la  te lefon 
021/2240947 int. 124, persoana de 
contact: biroul RUNOS -Marcu Maria. 
Informaţii privind desfaşurarea concur-
sului sunt afişate pe pagina de internet a 
spitalului: www.arsuri.ro.

l Institutul Național al Magistraturii 
cu sediul în Bucureşti, bd. Regina 
Elisabeta, nr. 53, sector 5,  organizează 
în  perioada 05 -15.04.2019, concurs de 
recrutare pentru ocuparea  unui  post 
aparţinând categoriei personalului 
contractual de referent, grad profesi-
onal I A -specialist în rețele de calcula-
toare şi hardware.Condiții specifice de 
participare: -studii medii profil real 
(mathematică, fizică, informatică) 
absolvite cu diplomă de bacalaure-
at;-vechime minimă în  specialitatea 
studiilor: 09 ani, 06 luni;-cursuri de 
perfecţionare în domeniul informatic, 
atestate cu certificat/ diplomă de absol-
vire.Proba scrisa se va susţine în data 
de 05 aprilie 2019, ora 10.00;Proba 
practica se va susţine în data de 10 
aprilie 2019, ora 10.00;Interviul se va 
susţine în data de 15 aprilie 2019 ora 
10.Dosarele de concurs se depun la 
sediul instituției în  termen de 10 de 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului, respectiv până la data de 29 
martie 2019, ora 16.00 inclusiv.Relații 
s u p l i m e n t a r e  l a  n r.  d e  t e l . : 
021.407.62.40 şi pe site-ul www.
inm-lex.ro.

CITAŢII
l În dosar 573/62/2019, se citează pentru 
Tribunalul Braşov, sala T1, în 26.03.2019, 
ora 09.00, în contestație în anulare 
chematul în garanție Crețu Corneliu, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Braşov, str. 
13 Decembrie, nr. 24, ap.8.

l Numita văduva Salich Laurențiu, 
născută Schmag  Ana, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în localitatea Arad, str. 
Steagului, nr.19, ap.1, jud. Arad este 
citată la Judecătoria Arad, pe data de 
04.04.2019, ora 08.30, camera 147, în 
calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr.16760/55/2018, în procesul având 
obiect radiere uzufruct cu reclamanta 
Jurjuț Mirela Sanda.

l Mostafa Walid Mohamed Mohamed 
Aly este citat in calitate de parat la Jude-
catoria Arad in dosar nr.8379/55/2018, in 
contradictoriu cu Vasilas Andreea Ioana 
pentru divort la data de 26.03.2019 ora 
8,30 cam.215.

l Pârâtul  Juverdeanu Costică Paul este 
citat la Judecătoria Bârlad în data de 
02.04.2019, în dosarul nr.1777/189/2017, 
ce are ca obiect completare masă succeso-
rală şi partaj succesoral.

l Pârâtul Căpraru Ghiță este citat la 
Judecătoria Bârlad în data de 11.04.2019, 
în dosarul nr.5820/189/2017, ce are ca 
obiect uzucapiune, dezbatere moştenire şi 
accesiune imobiliară.

l Răileanu Ilie cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Dorohoi, Al. Caisului, nr. 6 
ap. 13, este citat în ziua de 9 aprilie 2019, 
la Judecătoria Dorohoi, în  calitate de 
pârât în dosarul nr. 4680/222/2018, având 
cca obiect succesiunea defuncţilor 
Răileanu Sofia şi Răilenu Dumitru.

l Numiţii: Becheanu Ecaterina şi Dobre 
Daniel -Andrei, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, Bd.Corneliu 
Coposu nr. 41 -41B, corp B, parter, apt. 1, 
sector 3, sunt citaţi la Tribunalul Bucu-
reşti -Sectia a III-a Civilă, completul FFR 
Apel 2, sala 201, cu sediul în Bucureşti, 
Bd.Unirii nr.37, sector 3, în ziua de 28 
martie 2019, ora 8,30, în calitate de inti-
mati-pârâţi în dosarul nr.24980/301/2017, 
ce are ca obiect acţiunea reclamanţilor 
Cohen Geraldine-Tulida, Marcus Lili, 
Loewenton Gerald şi Loewenton Ingrid 
-Lorinda pentru pretenţii. În caz de 
neprezentare, cauza se va judeca în lipsă.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P.21, sc. C, ap. 
28, judeţul Tulcea, la data de 02.04.2019, 
ora 14:30, persoanele cu vocaţie succeso-
rală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctului Ichim Dumitru, 
decedat la data de 26.01.2019, cu ultimul 
domiciliu în comuna Nalbant, judeţul 
Tulcea, în Dosar succesoral nr. 24/2019, 
în vederea dezbaterii succesiunii. 

DIVERSE
l Această informare este efectuată de 
SC Prestagro Danicor SRL, cu sediul în 
comuna Şimand nr. 809 jud. Arad, tel. 
0741734558, ce intenționează să solicite 
de la Administraţia Bazinală de Apă 
„Crişuri” Oradea, aviz de gospodărire a 
apelor pentru desfăşurarea activității de 
creştere bovine şi punct de sacrificare 
localizat în extravilanul localităţii 
Şimand FN, CF302448 jud. Arad. 
Aceasta investiție este nouă. Ca rezultat 
al procesului de producție vor rezulta 
permanent următoarele ape uzate: mena-
jere şi tehnologice ce se vor evacua în 
bazin vidanjabil după care se vor epura 
prin Staţia de Epurare Curtici, jud. Arad. 
Aceasta solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obţină infor-
mații suplimentare cu privire la solici-

tarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii şi recoman-
dări se pot adresa solicitantului Cordoş 
Daniel tel. 0741734558, după data de 
14.03.2019.

l MARKA’S IPURL, lichidator judiciar 
al SC UKROM BUSINESS SRL, cu 
sediul în sat Bereşti-Tazlău nr.366, com. 
Bereşti-Tazlău, jud. Bacău, CUI 
27907517,  J04/45/2011,  conform 
Sentinţei nr. 128/04.03.2019 a Tribuna-
lului Bacău în dosarul 2963/110/2018, vă 
notifică privind: Deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă a SC UKROM 
BUSINESS SRL. Creditorii trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală 
ţinând cont de termenele limită: depu-
nerea cererilor de admitere a creanţelor 
15.04.2019; verificarea creanţelor, întoc-
mirea şi publicarea tabelului preliminar 
25.04.2019; definitivarea tabelului crean-
ţelor 19.05.2019; Adunarea creditorilor 
25.04.2019 ora 12.00 la sediul administra-
torului judiciar din Iasi, str. Clopotari, nr. 
48, bl.674, sc.C, et.3, ap.16, având urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea 
stadiului procedurii, 2.Alegerea comite-
tului creditorilor şi desemnarea preşedin-
t e l u i  a c e s t u i a ,  3 . C o n f i r m a r e a 
lichidatorului judiciar şi stabilirea remu-
neraţiei acestuia.Termenul pentru conti-
nuarea procedurii a fost fixat la 
13.05.2019.

l MARKA’S IPURL, lichidator judiciar 
al SC GAME STUDIO SRL, cu sediul în 
Buhuşi, str. 1 Mai, vila 5, sc.A, ap.3, jud. 
Bacău, CUI 29825278, J04/160/2012, 
conform Sentinţei nr. 134/11.03.2019 a 
Tr ibuna lu lu i  Bacău  în  dosaru l 
2367/110/2018, vă notifică privind: Înce-
perea procedurii falimentului împotriva 
SC GAME STUDIO SRL. Creditorii 
trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală prin depunerea cererii de admi-
tere a creanţei în condiţiile următoare: 
Termenul limită pentru depunerea cere-
rilor de admitere a creanţelor născute în 
timpul procedurii 04.04.2019, Verificarea 
creanţelor născute în timpul procedurii, 
întocmirea şi publicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor 15.04.2019; Întoc-
mirea şi publicarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor 02.05.2019; 
Termenul pentru continuarea procedurii 
15.04.2019.

l Extras din sentința civilă nr. 2999/2018 
pronunțată la data de 19 decembrie 2018 
în dosarul nr. 1038/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud: Admite în parte acţiunea 
civilă, astfel cum a fost precizată, formu-
lată de către reclamanta AN în contradic-
toriu cu pârâţii AA ş.a. şi în consecinţă: 
-constată că reclamanta AN împreună cu 
defunctul soţ, AG a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra tere-
nului în (...0 - dispune ieşirea din indivi-
ziune faţă de proprietarii tabulari şi 
întabularea dreptului de proprietate 
asupra terenului astfel dobândit, cu titlu 
de uzucapiune, pe numele reclamantei şi 
al defunctului AG, potrivit documenta-
ţiei tehnice întocmită de expert RI, (...) - 
restul suprafeţei rămâne înscrisă pe 
vechii proprietari; - respinge celelalte 
capete de cerere, ca neîntemeiate. Fără 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 zile de la comunicare. 
Cererea de apel se depune la Judecătoria 
Năsăud.

l Extras din sentința civilă nr. 217/2019 
pronunțată la data de 30 ianuarie 2019 în 
dosarul nr. 1310/265/2018 al Judecătoriei 
Năsăud: Admite acţiunea civilă, formu-
lată de către reclamanţii SO, SNM în 
contradictoriu cu pârâţii II si II, citat 
prin afişare la uşa instanţei, într-un ziar 
de largă circulaţie şi prin curator special 
Avocat PCS si in consecinta - constata ca 
parata II a dobândit dreptul de proprie-
tate pe cale de uzucapiune asupra tere-
nului in suprafaţa de 806 mp înscris in 
CF nr.2214 Feldru top.235, - dispune 
intabularea in CF a dreptului de proprie-

tate pe numele paratei II asupra tere-
nului de mai sus, - constată validitatea 
antecontractului de vânzare-cumpărare 
încheiat la data de 23 aprilie 2018 între 
pârâta II, in calitate de promitenta 
vânzatoare şi reclamanţii SO si SNM prin 
mandatar cu procura speciala SN, în 
calitate de promitenţi cumpărători ai 
terenului în suprafaţă de 806 mp, situat 
în intravilan, comuna Feldru, identificat 
în CF nr.2214 Feldru top.235, (...). Cu 
drept de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. Apelul se depune la Judecă-
toria Năsăud, sub sancţiunea nulităţii. 
(...)

l Extras din sentința civilă nr. 2999/2018 
pronunțată la data de 19 decembrie 2018 
în dosarul nr. 1038/265/2017 al Judecăto-
riei Năsăud: Admite în parte acţiunea 
civilă, astfel cum a fost precizată, formu-
lată de către reclamanta AN în contradic-
toriu cu pârâţii AA ş.a. şi în consecinţă: 
-constată că reclamanta AN împreună cu 
defunctul soţ, AG a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra tere-
nului (...) respinge celelalte capete de 
cerere, ca neîntemeiate. Fără cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen de 
30 zile de la comunicare. Cererea de apel 
se depune la Judecătoria Năsăud.

l S.C. LIDL Discount S.R.L., cu sediul 
în Sat Nedelea, comuna Ariceştii Răhti-
vani, DN 72, Crângul lui Bot, km 
73+810, județul Prahova, anunță public 
solicitarea de obţinere (reînnoire) a auto-
rizaţiei de mediu pentru obiectivul 
“Supermarket LIDL” amplasat în muni-
cipiul Curtea de Argeş, Strada Barajului, 
nr. 10, județul Argeş. Eventualele propu-
neri şi sugestii din partea publicului 
privind activitatea menţionată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Argeş, din municipiul Piteşti, Strada 
Egalității, nr.50A, județul Argeş, în zilele 
de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30, şi 
vineri între orele 8.00 – 14.00 în termen 
de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Subsemnatul Matei Maria, cu domici-
liul in comuna Berceni, judetul Ilfov str.
Intrarea Crisana nr.6, titular al planului 
PUZ-Ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii, utilitati, comuna 
Berceni, judet Ilfov, T5, P18/2/34, 35 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului de 
Oportunitate. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea anuntului. 

l Subsemnatul Rujan Florenta-Cristina, 
cu domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sector 4 str.Uioara, Nr.7, bl.A14, Sc.B, 
Et.3, Ap.25 titular al planului PUZ-An-
samblu  locuinte individuale p+1+m, 
functiuni complementare, amenajare 
circulatii, utilitati, comuna Berceni, judet 
Ilfov, T4, P15/2/15, 16, 17 anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de Oportuni-
tate. Observatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest 
J u v a r a ,  n r. 3 - 5 ,  s e c t o r  6  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea anuntului. 

l S.C. LIDL Discount S.R.L. cu sediul în 
municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 2A, 
județul Vrancea, anunță public solici-
tarea de obținere a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Magazin LIDL” 
amplasat în municipiul Adjud str. Repu-
blicii, nr. 2A, județul Vrancea. Eventua-
lele propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţionată 
vor fi transmise în scris şi sub semnătură 
la sediul pentru Protecţia Mediului 
Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI
nr.  2,  judetul  Vrancea,  Telefon: 
0237.217.542,  0237.216.812,  Fax 
0237.239.584, Email: office@apmvn.
anpm.ro, de luni – joi între orele 8.00 – 
16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Comuna Măceșu de Sus, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.7 începând cu data de 22.03.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei 
Măceșu de Sus, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Vâlcelele, din județul Buzău, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
1, 3, 4, 5, 13, 33, 40, 41, 42, 43, 44, înce-
pând cu data de 18.03.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăria 
Vâlcelele, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau. 

l Această informare este efectuată de 
către  SC Consal Trade Cariera Srl, cu 
sediul în localitatea N. Bălcescu, str. Cari-
erei, nr. 5, județul Constanța, tel-: 
0724.343.820, ce intenționează să solicite 
de la Administrația Bazinală de Apă Prut-
Bârlad, Aviz de amplasament pentru 
“Amenajare Iaz Piscicol-Nicorești 1, 
judeţul Galați”. Această invesție este nouă. 
Ca rezultat al acestei lucrări  nu rezultă 
ape uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele ce doresc să obțină 
informații suplimentare sau intentionează 
să transmită sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa mai sus 
menționată, după data de 15.03.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societății 
Destine Holding SA, cu sediul în Ploiești, 
Str.Torcători, nr.4, etaj 2, apartament 3, 
Jud.Prahova, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr.J29/1684/2007, 
având CUI:RO22046912, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Actului 
constitutiv al societății, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor în data de 13.04.2019, ora 
14.00 și Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 13.04.2019, ora 
16.00, la Sala de conferințe a Hotelului 
EUROPA din Ploiești, Str.Gh.Gr.Canta-
cuzino, nr.57, Jud.Prahova. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
societății va avea următoarea ordine de 
zi: I.Având în vedere calitatea de acționar 
al societății Destine Holding SA la 
Destine Lesing IFN SA se supune apro-
bării Adunării Generale Extraordinare: 
1.Modalitatea în care Destine Holding 
SA urmează să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Ordinare a Acționarilor a 
Destine Lesing IFN SA, cu privire la 
ordinea de zi  referitoare la aprobarea 
situațiilor financiare aferente anului 
2018: a.Discutarea și aprobarea situațiilor 
financiare aferente anului 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administrație și Auditorul extern. b.
Stabilirea bugetului de venituri și cheltu-
ieli și a programului de activitate pentru 
exercițiul financiar 2019. c.Descărcarea 
de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație pentru exercițiul financiar 
aferent anului 2018. d.Stabilirea 

persoanei împuternicite să efectueze 
formalitățile legale privind publicarea și 
înregistrarea hotărârilor Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor. 2.Împuterni-
cirea unui membru al Consiliului de 
Administrație al DESTINE HOLDING 
SA să reprezinte societatea cu drept de 
vot în Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor DESTINE LESING IFN SA 
și să semneze toate actele și documentele 
necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate. 3. Aprobarea 
deschiderii de conturi curente (în lei și 
valută) la Libra Internet Bank SA. 4.
Constituirea de către Societate, în 
favoarea creditoarei Libra Internet Bank 
SA, a unei ipoteci mobiliare asupra 
universalității creanțelor rezultate din 
contractele de închiriere asupra imobi-
lelor asupra cărora deja exista constituită 
ipoteca imobiliară sau asupra cărora va fi 
constituiă ipoteca imobiliară în favoarea 
creditoarei LIBRA INTERNET BANK 
SA, pentru garantarea în solidar cu 
împrumutatul Societatea DESTINE 
LEASING IFN SA, CUI:34228764, a 
creditului în valoare de cel mult 3.000.000 
RON, plus dobânzi, comisioane și alte 
c h e l t u i e l i ,  a c o r d a t  d e  L I B R A 
INTERNET BANK SA împrumutatului 
menționat anterior. 5.Împuternicirea 
Președintelui Consiliului de Adminis-
trație ca în numele societății și pentru 
societate: a.în calitatea acesteia de garant 
ipotecar,  să  semneze cu LIBRA 
INTERNET BANK SA contractul de 
ipotecă mobiliară, contractul de credit 
care se va încheia între societatea menți-
onată la punctul anterior, în calitate de 
împrumutat, și Libra Internet Bank SA 
București- Sucursala “Mihai Viteazul” 
Ploiești, în calitate de creditor, precum și 
orice acte adiționale la contractul de 
credit sau la contractul de ipotecă mobi-
liară; b.să îndeplinească toate formalită-
țile necesare deschiderii de conturi în lei 
și/sau valută la Libra Internet Bank SA, 
pe numele societății, având puteri depline 
să efectueze orice fel de operațiuni 
bancare în conturile respective, fără 
limită de sumă, precum și să ridice orice 
fel de documente bancare aferente contu-
rilor dechise pe numele societății. II.
Având în vedere calitatea de asociat unic 
a societății Destine Holding SA la socie-
tatea Destine Broker de Asigurare-Reasi-
gurare SRL, CUI:21678074, se supune 
aprobării Adunării Generale Extraordi-
nare: 1.Modalitatea în care Destine 
Holding SA urmează să voteze în cadrul 
Adunării Generale a Asociaților Destine 
Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, 
cu privire la ordinea de zi referitoare la 
aprobarea situațiilor financiare aferente 
anului 2018: -Aprobarea situațiilor finan-
ciare ale Destine Broker de Asigura-
re-Reasigurare SRL, în forma prezentată; 
-Descărcarea de gestiune a administrato-
rului pentru exercițiul financiar 2018; 2.
Împuternicirea unui membru al Consi-
liului de Administrație al Destine 
Holding SA să reprezinte societatea cu 
drept de vot în Adunările Generale ale 
Asociaților Destine Broker de Asigura-
re-Reasigurare SRL și să semneze toate 
actele și documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate. III.Având în vedere calitatea de 
asociat a societății DESTINE HOLDING 
SA la societatea PRO Fiduciaria SRL, 
CUI nr.28311287,  se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care Destine Holding SA 
urmează să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Asociaților PRO Fiduciaria 
SRL, cu privire la ordinea de zi  referi-
toare la aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2018: -Aprobarea situați-
ilor financiare ale PRO Fiduciaria SRL, 
în forma prezentată; -Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru exer-
cițiul financiar 2018; 2.Împuternicirea 
unui membru al Consiliului de Adminis-
trație al Destine Holding SA să reprezinte 
societatea cu drept de vot în Adunările 
Generale ale Asociaților PRO Fiduciaria 
SRL și să semneze toate actele și docu-
mentele necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate. IV.

Având în vedere calitatea de asociat a 
societății Destine Holding SA la socie-
tatea Destine Broker de Credite SRL, 
CUI:23287595, se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care Destine Holding SA 
urmează să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Asociaților Destine Broker de 
Credite SRL, cu privire la ordinea de zi 
referitoare la aprobarea situațiilor finan-
ciare aferente anului 2018: -Aprobarea 
situațiilor financiare ale Destine Broker 
de Credite SRL, în forma prezentată; 
-Descărcarea de gestiune a administrato-
rului pentru exercițiul financiar 2018; 2.
Împuternicirea unui membru al Consi-
liului de Administrație al Destine 
Holding SA să reprezinte societatea cu 
drept de vot în Adunările Generale ale 
Destine Broker de Credite  SRL, și să 
semneze toate actele și documentele nece-
sare pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate. V.Având în vedere 
calitatea de asociat a societății Destine 
Holding SA la societatea Societatea cu 
Răspundere Limitată Broker de Asigura-
re-Reasigurare „Destine Asig” Republica 
M o l d o v a ,  c o d  f i s c a l  ( I D N O ) 
1013600029529, se supune aprobării 
Adunării Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care Destine Holding SA 
urmează să voteze în cadrul Adunării 
Generale a Asociaților Destine Asig SRL, 
cu privire la ordinea de zi referitoare la 
aprobarea situațiilor financiare aferente 
anului 2018: -Aprobarea situațiilor finan-
ciare ale DESTINE ASIG SRL, în forma 
prezentată; -Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru exercițiul finan-
ciar 2018; -Majorarea capitalului social al 
societății Destine Asig SRL, cu suma de 
300.000Lei moldovenești, conform proce-
durii prevăzută de  legislația din Repu-
blica Moldova. 2.Împuternicirea unui 
membru al Consiliului de Administrație 
al Destine Holding SA să reprezinte soci-
etatea cu drept de vot în Adunările Gene-
rale ale Destine Asig SRL și să semneze 
toate actele și documentele necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate. VI.Majorarea capitalului 
social al Destine Holding SA din rezerve/
profit  nerepartizat ,  cu suma de 
1.400.000Lei de la suma de 4.600.000Lei  
la suma de 6.000.000Lei, prin majorarea 
valorii nominale a acțiunilor cu 7Lei/
acțiune, de la valoarea de 23Lei/acțiune, 
la valoarea de 30Lei/acțiune. VII.Infor-
marea acționarilor cu privire la notifi-
carea dnei Iordache Ramona Maria de 
vânzare a 100 acțiuni, la cel mai mare 
preț care va fi oferit, de către acționarii 
existenți ai societății. Acționarii interesați 
vor notifica, în scris, intenția de cumpă-
rare și prețul oferit,  cel mai târziu la data 
adunării generale. VIII.Prezentarea 
structurii actualizate a acționariatului, 
conform Registrului acționarilor ținut de 
societate. IX.Aprobarea actului consti-
tutiv actualizat ca urmare a actualizării 
acționariatului. X.Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze formalitățile 
legale privind publicarea și înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor și să semneze toate 
actele și documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor societății va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea Rapor-
tului Consiliului de Administrație. 
2.Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori. 3.Discutarea și aprobarea situa-
țiilor financiare aferente anului 2018, pe 
baza rapoartelor prezentate de Consiliul 
de Administrație și Comisia de Cenzori. 
4.Stabilirea bugetului de venituri și chel-
tuieli și a programului de activitate 
pentru exercițiul financiar 2019. 5.
Descărcarea de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administrație pentru exer-
cițiul financiar aferent anului 2018. 6.
Stabilirea persoanei împuternicite să 
efectueze formalitățile legale privind 
publicarea și înregistrarea hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor. La ședința Adunării Generale 
Ordinare și Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor sunt îndreptățiți să 

participe acționarii înregistrați în Regis-
trul acționarilor ținut de societate la 
sfârșitul zilei de 01.04.2019, care repre-
zintă data de referință. În cazul în care la 
data menționată mai sus, ca fiind data 
primei convocări nu se întrunesc condi-
țiile de validitate prevăzute de Legea 
31/1990 legea societăților sau/și de Actul 
Constitutiv al societății, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor și 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor sunt  convocate pentru data de 
14.04.2019, ora 14.00,  respectiv ora 
16.00, la aceeași adresă și cu aceeași 
ordine de zi. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul societății și la 
numărul de telefon: 0344.801.880.

l În conformitate cu art.31 (1) al  
Actului constitutiv și prevederile O.U.G. 
nr. 99/2006, privind instituţiile de credit și 
adecvarea capitalului, aprobată și modifi-
cată prin Legea nr. 227/2007, cu modifică-
rile și completările ulterioare, precum și 
ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Banca Coopera-
tistă Victoria Bucuresti, cu sediul in 
Calea Mosilor, nr. 294, bl.42, parter, sector 
2, CUI 2623412, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/20678/1992, prin Consi-
l iul  de Administrație:  Convoacă 
Adunarea Generală a Membrilor Coope-
ratori ai Băncii Cooperatiste Victoria 
București care va avea loc în data de 
18.04.2019, ora 10.30 în sediul social al 
Băncii Cooperatiste Victoria București 
din Calea Moșilor, nr.294, Bl.42, parter, 
sector 2, Mun. București, având urmă-
toarea ordine de zi:1. Raportul consiliului 
de administraţie privind activitatea 
desfășurată și rezultatele economico-fi-
nanciare obţinute în anul 2018; 2. 
Raportul auditorului financiar cu privire 
la constatările făcute cu ocazia exercitării 
mandatului său în anul 2018 și la conclu-
ziile rezultate în urma verificării bilan-
ţului contabil și a contului de profit și 
pierdere; 3. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare ale băncii cooperatiste pe anul 2018, 
a modului de repartizare a profitului; 4. 
Aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2019 și a programului de 
activitate pentru realizarea prevederilor 
acestuia; 5. Descărcarea de gestiune a 
membrilor consiliului de administraţie; 6. 
Stabilirea numărului minim de membri ai 
consiliului de administraţie al băncii  
cooperatiste care trebuie să fie indepen-
denţi, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 7. Desemnarea adminis-
tratorului independent;8. Ratificarea 
înfiinţării sau desfiinţării unor sedii 
secundare ale băncii cooperatiste, după 
primirea aprobării prealabile de la 
CREDITCOOP;9. Aprobarea ipotecării 
sau gajării sediului social al băncii coope-
ratiste și/sau a sediilor secundare ale 
acesteia, în cazul contractării unor 
împrumuturi, în conformitate cu regle-
mentările emise de CREDITCOOP;10. 
Ratificarea mutării sediului social, pe 
baza aprobării prealabile acordată de 
CREDITCOOP;11. Aprobarea vânzării 
unor active ale băncii cooperatiste;12. 
Desemnarea ca oricare dintre membrii 
consiliului de administraţie să efectueze 
formalităţile legale ce se impun pentru 
înregistrarea, menţionarea sau publicarea 
hotărârilor adoptate de adunarea gene-
rală la registrul comerţului, precum și 
acordarea pentru aceștia a dreptului de a 
delega unei alte persoane mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor menţio-
nate anterior;13. Adoptarea Hotărârii 
adunării generale. În cazul în care nu  vor 
fi întrunite condiţiile de cvorum, a doua 
adunare generală se convoacă pentru 
data de 19.04.2019 la aceeași locaţie,  
aceeași oră și aceeași ordine de zi 
conform art.112 alineat 2 din Legea 
31/1990. Președintele Consiliului de 
Administraţie Pataliu Razvan Ionut.

l Administratorul unic al  Sere 
Vitan-Barzesti SA,  pesoană juridică 
română, cu sediul în com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zooteh-
nica, nr. Cad. 765, jud. Ilfov, înregistrată 

în Registrul  Comerţului  sub nr. 
J23/1301/2004, CUI 397319 convoacă 
Adunarea  Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, în baza legii 31/1990, republicată, 
pentru data de 16.04.2019, ora 13, la 
sediul societăţii din com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zooteh-
nică, nr. Cad. 765, jud. Ilfov, pentru toţi 
acţionarii societăţii, înregistraţi la Depo-
zitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 
05.04.2019, data de referinţă,  cu urmă-
toarea ordine de zi:1.Aprobarea rapor-
tului de gestiune al  administratorului 
unic la 31.12.2018; 2.Descărcarea de 
gestiune  a administratorului pentru 
exerciţiul  financiar 2018;3.Aprobarea 
raportului Comisiei de Cenzori la 
31.12.2018;4.Aprobarea  situaţiilor finan-
ciare anuale încheiate la 31.12.2018; 5.
Prelungirea mandatului cenzorilor socie-
tăţii pentru o perioadă de 3 ani.Inclu-
derea de noi puncte pe ordinea de zi de 
către acţionari pot fi depuse la sediul 
Societăţii cel târziu până la data de 
25.03.2019.Acţionarii pot participa 
personal, prin reprezentanţii lor legali 
sau prin reprezentanţi mandataţi cu 
procură specială.Formularele de procură 
specială, precum și celelalte materiale 
informative asupra punctelor aflate pe 
ordinea de zi a Adunării se pot obţine de 
la sediul Societătii începând cu data de 
14.03.2019. După completare și semnare 
un exemplar din procura specială va fi 
depus la sediul Societăţii cel târziu până 
la data de 16.04.2019, orele 12, un exem-
plar va fi înmânat reprezentantului, cel 
de-al treilea exemplar ramânând la acţi-
onar.În situaţia neîndeplinirii cvorumului 
necesar se convoca o nouă adunare 
generală ordinară a acţionarilor pentru 
data de 28.04.2019, la aceeași oră și în 
același loc.Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la sediul societăţii sau la telefon 
0742.512.085.

l Adunarea Generală Extraordinară a 
acţionarilor Societăţii Agrozootehnica 
Făcăeni S.A., cu sediul în comuna 
Făcăeni, strada Fetești nr. 264, Corp C2, 
parter, biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, 
având nr. de ordine în Registrul Comer-
ţului J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 
(„Societatea”), din iniţiativa Consiliului 
de Administraţie, pentru data de 
18.04.2019, orele 10.00, la sediul social al 
Societăţii.În cazul în care Adunarea 
Generală convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsa de 
cvorum, o a doua adunare generală se va 
putea ţine pe data de 19.04.2019, ora 
10.00, la sediul social al Societăţii. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0728118239.Adunarea Generală Ordi-
nară se convoacă cu următoarea ordine 
de zi:1.Aprobarea vânzării următorului 
apartament, proprietatea Societăţii, 
situat în Făcăeni, Calea Fetești nr. 249 
–253, jud. Ialomiţa, respectiv: aparta-
mentul nr. 2, identificat cu numărul 
cadastral 24546-C1-U2, situat în blocul 
C1, scara A, parter, la pretul de 51.700,00 
RON. 2.Aprobarea împuternicirii Dlui. 
Joao Costa de Castro și Dnei Simona –
Vasilica Ciubota, să îndeplinească toate 
formalităţile necesare, să semneze în mod 
valabil, antecontractul de vânzare 
cumpărare, contractul de vânzare 
-cumpărare, și orice alte documente nece-
sare, pentru imobilul menţionat, în forma 
autentică, semnăturile lor fiind pe deplin 
opozabile Societăţii.3.Diverse.

l Consiliul de Administraţie al S.C PC 
Splai S.A, cu sediul în București, Splaiul 
Unirii, Nr. 162, Sector 4, înregistrată la 
Registrul Comerţului București sub nr. 
J40/932/1991, CUI RO 368046, prin 
președintele Consiliului de Administraţie 
–George Minculescu, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor ce va 
avea loc, în data de 16.04.2019, ora 12.00 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la Depozitarul Central S.A la 
data de 09.04.2019, cu următoarea ordine 
de zi:1.Aprobarea situaţiilor financiar –
contabile aferente anului 2018;2.Apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
pentru anul 2019;3.Prezentarea, dezba-
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terea şi aprobarea Raportului Adminis-
tratorilor şi al Comisiei de Cenzori pentru 
anul financiar 2018;4.Modificarea/ 
prelungirea/ validarea organelor statutare 
ale societăţii.În cazul în care, cvorumul 
nu se va îndeplini la data mai sus menţio-
nată, adunarea generală ordinară a acţio-
narilor va fi convocată pentru data de 
17.04.2019, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora.

l Consiliul de administraţie al societăţii 
comerciale Ascensorul Romservice 
Company S.A., J40/6732/1995, CUI/CIF 
RO7630585, cu sediul în Bucureşti, str. 
Prof. Mitriţă Constantinescu, nr. 6, sector 
3, convoacă Adunarea generală ordinară 
a acţionarilor pentru data de 16.04.2019 
ora 10, la sediul societatii din Bucuresti, 
str. Prof. Mitriţă Constantinescu, nr. 6, 
sector 3, cu următoarea ordine de zi: 
1.prezentarea şi aprobarea raportului de 
gestiune a consiliului de administraţie 
-descărcarea de gestiune; 2.prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil şi a contului 
de profit şi pierderi pe anul 2018;3.
prezentarea si aprobarea repartizarii 
profitului net pe anul 2018;4.prezentarea 
şi aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2019;5.prezentarea şi 
aprobarea fondului de finantare -dezvol-
tare pe anul 2019;6.prezentarea rapor-
tului comisiei de cenzori;7.prelungirea 
mandatelor celor 3 cenzori ai societatii, 
pentru o durata a mandatelor de 3 ani, 
respectiv pentru perioada 26.04.2019-
25.04.2022;8.stabilirea remuneraţiei 
cenzorilor pe durata mandatelor;9.revo-
carea mandatului cenzorului supleant, dl. 
Troncuta George;10.alegerea cenzorului 
supleant pentru o durata a mandatului de 
3 ani,  respectiv pentru perioada 
26.04.2019 -25.04.2022; 11.stabilirea 
remuneratiei cenzorului supleant pe 
durata mandatului.Dacă, la întrunirea 
Adunării generale ordinare a acţionarilor 
din data de 16.04.2019, condiţiile de 
cvorum şi de capital nu vor fi întrunite, 
astfel încât lucrările Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor nu vor putea fi 
dezbătute, atunci, convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor rămâne 
valabilă în aceleaşi condiţii de oră, loc şi 
ordine de zi, pentru data de 17.04.2019.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art 130 din Decre-
tul-Lege nr 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin incheierea in Sedinta publica 
din data de 07.03.2019, cu privire la 
cererea formulata de petenta Sasu Maria, 
prin care solicita sa se constate ca a 
dobandit dreptul de proprietate pe titlu 
de uzucapiune asupra imobilului identi-
ficat in CF nr 305668 Cermei, (CF vechi 
nr 8 Şomoşcheş), cu nr top 53-54/b, 
compus din intravilan in suprafata de 
1439 mp, pe care exista casa cu nr adm 
543, asupra caruia figureaza ca si propri-
etar tabular, intabulat sub B1, Traian 
Burca, decedat la data de 20.04.1988 si a 
se autoriza intabularea dreptului sau de 
proprietate in casa funciara in baza 
sentintei ramase definitive. Petenta a 
aratat ca, asupra imobilului descris mai 
sus, a exercitat o posesie pasnica, publica 
si sub nume de proprietar de peste 50 de 
ani, fara ca proprietarul tabular sau alte 
persoane sa faca acte de deposedare sau 
sa o conturbe in posesie.

l Prin cererea inregistrata pe rolul Jude-
catoriei Gurahonţ, sub nr 43/238/2019, 
posesorul Luşca Barbura, domiciliata in 
loc Sînleani, nr 90, comuna Livada, Jud 
Arad, a invocat dobandirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
imobilului identificat prin CF nr 300768 
Chisindia (CF vechi 1261), nr top 
428-429/a, Chisindia situat in Chisindia, 
nr 228 A, jud Arad, in suprafata de 1080 
mp, cota asupra careia figureaza in CF ca 
proprietari tabulari Ciuta Teodor, decedat 
la data de 25.11.1932, Morcan Nicolae, 
decedat la data de 06.09.1955 si Ciuta 
Aurel decedat la data de 06.02.1988. 
Reclamanta sustine ca a folosit acest 
imobil de peste 20 de ani in mod public, 

pasnic, continuu si sub nume de propri-
etar. Toti cei interesati sunt somati ca, in 
baza prev. art. 130 din Legea nr 115/1938, 
de indata, sa inainteze opozitie la Judeca-
toria Gurahont deoarece in caz contrar in 
termen de o luna de la aceasta publicare 
se va proceda la rezolvarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de o 
luna la tabla de afisare a Judecatoriei 
Gurahont, la tabla de afisare a Primariei 
Chisindia. 

CONVOCARE
l Consiliul de Administraţie al Obştii de 
Moşneni Moliviş, convoacă membrii obştii 
la adunarea generală ordinară ce va avea 
loc la data de 31.03.2019, ora 11.00 la 
sediul său din comuna Malaia, str. Podul 
Şipotului, cu următoarea ordine de zi:1.
Darea de seamă a consiliului de adminis-
traţie pentru anul 2018; 2.Aprobarea 
situaţiilor financiare pe anul 2018(bilant, 
contul de profit şi pierdere, anexe la 
bilant, descarcarea de gestiune); 3.Apro-
barea repartizarii profitului obţinut pe 
anul 2018; 4.Aprobarea raportului comi-
siei de cenzori; 5.Aprobarea BVC pe anul 
2019; 6. Alegera noului Consiliu de 
Administraţie(candidaţii vor prezenta 
dovada calităţii de membru al obştii, 
cazier judiciar şi cazier fiscal conform 
OG26). Preşedinte, Raduca Ion.

LICITAŢII
l S.C. Rompetrol Well Services S.A. 
organizeaza licitatie publica deschisa cu 
oferta in plic inchis, pentru vanzarea 
unor mijloacer fixe. Mijloacele fixe pot fi 
vizualizate, nu vor fi testate, montate, 
verificate si se vand ”asa cum sunt”; 
informatii suplimentare – persoana de 
contact Micloiu Cristian (tel. 0743 019 
920). Lista cu mijloacele fixe si instructiu-
nile de organizare si desfasurare a licita-
tiei pentru vanzare mijloace fixe se pot 
vizualiza Ia sediul din Ploiesti, str. 
Clopotei Nr. 2BIS, jud. Prahova sau pot fi 
transmise prin e-mail, fiind disponibile 
incepand cu data de 15 Martie 2019. 
Ofertele se vor depune in plic inchis, in 
conformitate cu instructiunile de organi-
zare si desfasurare a licitatiei, pana la 
data de 26 Martie 2019 inclusiv. Se cali-
fica pentru licitatie numai acele oferte 
care Ia deschidere si verificare contin 
toate documentele solicitate in instructiu-
nile de organizare si desfasurare a proce-
durii de licitatie. Garantia de participare 
Ia licitatie se va achita conform instructi-
unilor de organizare si desfasurare a lici-
tatiei.

l 1.Directia Silvica Iasi , cu sediul in Iasi 
, Str. Gh. Asachi nr. 2, vinde prin licitatie, 
urmatoarele mijloace fixe:Motostivuitor 
BALCANCAR, parcat la  depozitul 
Santa; autospecializata basculanta I.M. 
Marsa; ; autoutilitara Dacia Double Cab 
4X4, parcate  la  Ocolul Silvic Iasi;  
tractor S 1500, parcat la O.S. Harlau;  
autoutilitara Dacia Double Cab 4X4, 
parcat la  Ocolul Silvic Raducaneni; 
autoutilitara Daevo Cielo, parcat la  
Ocolul Silvic Padureni.2. Licitatia se 
desfasoara in conformitate cu Hotararea 
Guvernului nr. 841 / 23 octombrie 1995 
(actualizata) si va avea loc in data de 
05.04.2019, ora  10.00 la sediul Directiei 
Silvice Iasi, tel / fax: 0232 244680 / 0232 
244631;Relatii suplimentare se pot obtine 
de la Directia Silvica Iasi, tel: 0232 / 
244680.-La licitatie poate participa orice 
persoana fizica sau juridica, care prezinta 
la data tinerii sedintei de licitatie urma-
toarele documente:- Documentul de 
achitare a tarifului de  participare la lici-
tatie, in valoare de 50 lei; -Documentul de 
achitare a garantiei de participare(10% 
din pretul de pornire);Tariful  si garantia 
de participare se pot achita la casieria 
unitatii sau prin ordin de plata in contul 
RO06 RZBR 0000 0600 0650 2777, 
deschis la Raiffeisen Bank Iasi, cu specifi-
catia destinatiei.-Copia de pe Certificatul 
de inmatriculare la Registrul comertului 
si Codul fiscal pentru persoanele juridice 

romane sau actul de identitate pentru 
persoanele fizice; -Caietul de sarcini si 
anexa se pot procura gratuit de la 
compartimentul mecanizare al Directiei 
Silvice Iasi. 3. Preturile de pornire fara 
TVA, a licitatiei sunt:  motostivuitor = 
8460 lei,  autospecializata= 4320 lei, 
tractor S 1500= 20000 lei, Dacia Double 
Cab 4X4 = 480 lei, Dacia Double Cab 
4X4 = 480 lei,  Cielo = 420 LEI. 4. Docu-
mentele de participare la licitatie, se 
primesc cu cel mult 4 zile inaintea datei 
stabilite pentru tinerea licitatiei, dar nu 
mai tarziu de 04.04.2019, ora 16,30.

l Anunț privind organizarea licitației 
publice pentru concesionarea de bunuri 
imobile domeniu privat comuna Stremț. 
Organizatorul licitaţiei: comuna Stremț, 
cu sediul în localitatea Stremț, nr.99, jud.
Alba, tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
29.03.2019, ora 10.00. Data şi ora-limită 
de depunere a dosarelor: 28.03.2019, ora 
16.00, la sediul concedentului. Data-li-
mită de primire solicitări de clarificări: 
26.03.2019, ora 16.00. Data-limită de 
răspuns la solicitările de clarificări: 
28.03.2019, ora 10.00. Locul desfăşurării 
licitaţiei: Stremț, nr.99, jud.Alba. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Obiectul licitației: teren neproductiv 
1160mp, identificat cu nr.top 72347 
Stremț, județul Alba. Prețul de pornire: 
1,1Lei/mp (0,23Euro), pasul de licitație 
10%=0.1. Taxe: dosar de participare 
50Lei, taxă participare 150Lei, garanție 
de participare 55Lei. Dosarul licitației se 
poate obține de la sediul concedentului: 
Stremț, nr.99, județul Alba. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: Popa 
Traian Ştefan, tel.0258.848.101, fax: 
0258.848.302.

l Anunț privind organizarea licitației 
publice pentru concesionarea de bunuri 
imobile domeniu privat comuna Stremț. 
Organizatorul licitaţiei: comuna Stremț, 
cu sediul în localitatea Stremț, nr.99, 
jud.Alba,  tel .0258.848.101,  fax: 
0258.848.302. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 29.03.2019, ora 10.00. Data şi 
ora-limită de depunere a dosarelor: 
28.03.2019, ora 16.00, la sediul conce-
dentului. Data-limită de primire solici-
tări de clarificări: 26.03.2019, ora 16.00. 
Data-limită de răspuns la solicitările de 
clarificări: 28.03.2019, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: Stremț, nr.99, jud.
Alba. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu 
strigare. Obiectul licitației: teren nepro-
ductiv 1261,01mp, identificat cu nr.top 
72354 Stremț, județul Alba. Prețul de 
pornire: 1,2Lei/mp (0,26Euro), pasul de 
licitație 10%=0.1. Taxe: dosar de partici-
pare 50Lei, taxă participare 150Lei, 
garanție de participare 55Lei. Dosarul 
licitației se poate obține de la sediul 
concedentului: Stremț, nr.99, județul 
Alba. Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei: Popa Traian Ştefan, 
tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302.

l Anunț privind organizarea licitației 
publice pentru concesionarea de bunuri 
imobile domeniu privat comuna Stremț. 
Organizatorul licitaţiei: comuna Stremț, 
cu sediul în localitatea Stremț, nr.99, jud.
Alba, tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
29.03.2019, ora 10.00. Data şi ora-limită 
de depunere a dosarelor: 28.03.2019, ora 
16.00, la sediul concedentului. Data-li-
mită de primire solicitări de clarificări: 
26.03.2019, ora 16.00. Data-limită de 
răspuns la solicitările de clarificări: 
28.03.2019, ora 10.00. Locul desfăşurării 
licitaţiei: Stremț, nr.99, jud.Alba. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Obiectul licitației: teren neproductiv 
500mp, identificat cu nr.top 72355 Stremț, 
județul Alba. Prețul de pornire: 1,2Lei/mp 
(0,26Euro), pasul de licitație 10%=0.1. 
Taxe: dosar de participare 50Lei, taxă 
participare 150Lei, garanție de partici-
pare 55Lei. Dosarul licitației se poate 
obține de la sediul concedentului: Stremț, 

nr.99, județul Alba. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: Popa Traian Ştefan, 
tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302.

l Penitenciarul Botoşani, cu sediul în 
Botoşani, strada I.C. Brătianu, nr. 118, 
Tel. 0231/515.937, fax. 0231/535.421, 
organizează licitatie publică cu strigare, 
la sediul unităţii, la data de 29.03.2019, 
orele 12,00, pentru atribuirea spaţiilor 
necesare amplasării „distribuitoarelor 
automate băuturi şi/ sau gustări de tip 
snack”, suprafaţă disponibilă 1 metru 
pătrat. I. Condiţiile de participare la lici-
taţie sunt stabilite prin documentaţia 
descriptivă care se poate procura de Ia 
sediul penitenciarului, serv. Logistică, 
începând cu data publicării anunţului, 
între orele 08,00-13,00. II. Preţul de 
pornire a pentru spaţiul de 1 metru pătra-
tilună este de: 35 lei, iar saltul de suprali-
citare este de 5.00 lei/ mp/ lună. III. 
Cuantumul garanţiei de participare la 
licitaţie este de 8.40 lei/ mp. IV. Docu-
mentele de calificare se depun Ia sediul 
Penitenciarului, termenul limită de 
primire a acestora: 28.03.2019, ora 12,00. 
V. În caz de neadjudecare la prima lici-
taţie, procedura se va reorganiza la data 
de 12.04.2019, orele 12,00.

l Debitorul SC C&C MH Confort SRL 
c u  s e d i u l  î n  D r. Tr. S e v e r i n , 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în 
procedura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, prin lichidator judiciar socie-
tățile profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 40% fata de 
raportul de evaluare:I-Bunurile imobile 
aflate in garantia creditorului Serraghis 
Loan Management LTD prin mandatar 
Asset Recovery Debts SRL (suucesor de 
drept a creditorului Tonescu Finance 
SaRL) cu rangul I după cum urmează:1 - 
Clădire compusă din SAD1 situate la 
parter şi etaje, compus din 3 încăperi şi 
etaj situate în com.Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 
215/5/I, suprafață: 1646/3290 mp, la 
pretul de pornire a licitatiei de 97.722,00 
euro. 2-Teren intravilan situat în loc. Dr.
Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.Mehe-
dinți, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, 
suprafața: 1452 mp; teren+construcții 
situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr. 
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; 
teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.
Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, 
CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, supra-
față: 6817 mp; teren intravilan situat în 
loc.Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.
Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 
814/18/2, suprafața: 3202 mp ; teren 
intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.
Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 52301, 
nr. cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 
mp; teren+construcții situate în loc. Dr.
Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, județul 
Mehedinți, CF 52303, nr. cadastru 
814/17/7/2, suprafața: 6680 mp la pretul 
de pornire a licitatiei de 963.720,00 euro. 
3-Hala P+1E, buncăr, magazie şi zonă de 
protecție situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, 
CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru 
Cc 215/16, suprafață: 2663 mp la pretul 
de pornire a licitatiei de 194.280,00 
euro.4-SAD2 la parter şi etaj situate în 
com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud.Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. 
cadastru Cc 215/5/II,  suprafață: 
1644/3290 mp, la pretul de pornire a lici-
tatiei de 97.638,00 euro.Valorile nu contin 
TVA. Pretul se va plati in lei la cursul 
BNR din ziua plății.Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 

descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de  28.03.2019 orele 
13:oo.Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini cu cel 
putin 2 ore inainte de ora de incepere a 
licitatiei publice. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr.Tr.Severin,  sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600.Invităm 
pe toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare.Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege.Relaţii 
la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email:of-
fice@consultant-insolventa.ro; sau la 
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi. Lichidator judiciar asociat,Consul-
tant  Insolvență SPRL,  ec .  Emil 
Popescu,Yna Consulting SPRL, ec. Motoi 
Gogu.

PIERDERI
l SC MBW Travel  SRL,  avand 
J24/408/2008, CUI 23388832 cu sediul in 
Baia Mare,Str.Dragos Voda nr.2, Ap.84, 
Jud.Maramures, declara pierdut Certifi-
catul de inregistrare seria B nr.1224139. 
Se declara nul.

l Dună Alexandru Bogdan - sat Beiu, 
comuna Ştorobăneasa, județ Teleorman, 
pierdut atestat profesional CPI marfă nr. 
0370046000 eliberat de ARR. Îl declar 
nul.

l Pe rolul Judecătoriei Alexandria, 
dosar 6325/740/2016, cu termen la 
24.04.2019, obiect succesiune, reclamant 
Mihăilă Elisabeta, pârât Mihăilă Costel 
ş.a.

l Numitul Rusu Ioan Cătălin este 
chemat la Judecătoria Iaşi, secția civilă, 
complet C25M, ora 8.30, în procesul de 
divorț, dosar nr.3403/245/2018, în data de 
27.03.2019.

l Pierdut Atestat profesional marfă pe 
numele Ungureanu Ionel Petrică. Îl 
declar nul.

l Pierdut pe numele Marin-Cătălin 
Dumitraşcu: certificat transport agaba-
ritic seria 0004448; certificat pregătire 
profesională a conducătorului auto seria 
0394696002; cartela conducătorului auto 
seria 0000000008KSH001; ADR- certi-
ficat pregătire profesională a conducăto-
rului auto seria 118091. Le declar nule.

l Pierdut atestat taxi pe numele Jeder 
Alexandru-Cornel, eliberat de ARR 
Timiş. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de student pe numele D
umitru Iulia, eliberat de Universitatea 
Ecologică din Bucureşti. Îl declar nul.

l Pierdut cert if icat  constatator 
nr.60796/09.10.2017 de la sediul profesi-
onal al Întreprinderii Individuale Balla 
Eugenia Alina. Îl declar nul.

l Pierdut Ordin Prefect nr. 1993 din 
24.12.2002, pe numele Dumitru Aurel, 
emis de Primăria Comunei Pantelimon.

l Pierdut certificat înregistrare al DAA 
Imobiliare Concept Serv SRL, cu sediul 
în Bucureşti, str. Serg. Niţu Vasile, nr. 66, 
bl. 25, sc. A, ap. 33, cu seria B nr. 2450958, 
C U I  2 8 6 3 9 1 5 3 / 1 6 . 0 6 . 2 0 1 1 , 
J40/7404/16.06.2011. Îl declar nul.


