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OFERTE SERVICIU
l Private Jobs Agency angajăm hostess, 
animatoare şi dansatoare. Oferim 
contracte legale, cazare, transport.  
0722.178.282.

l Centrul de Cercetări şi Încercări în 
Zbor, cu sediul în str. Aviatorilor, nr. 10, 
din loc. Gherceşti, jud. Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea a patru posturi 
vacante de personal civil contractual, 
astfel: 1. cercetător ştiinţific (studii supe-
rioare în domeniul Aeronautic, să aibă 
activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul superior 
de cel puţin 2 ani sau cel puţin 4 ani în 
alte activităţi), 1 post, astfel: -26.07.2018 
-ora 12.00 -proba scrisă; -01.08.2018, ora 
10.00 -proba orală şi practică; -data-li-
mită de depunere a dosarelor : 
18.07.2018, ora 15.00; 2.cercetător ştiin-
ţific III (studii superioare în domeniul 
Aeronautic, să aibă activitate de cerceta-
re-dezvoltare în specialitate sau în învă-
ţământul superior de cel puţin 6 ani sau 
de 4 ani. În cazul candidaţilor care deţin 
titlul de doctor: pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului supe-
rior sau a cercetării ştiinţifice o vechime 
de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii 
care deţin titlul de doctor), 3 posturi, 
astfel: -26.07.2018, ora 09.00 -proba 
orală; -data-limită de depunere a dosa-
relor: 18.07.2018, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul Centrului de Cercetari 
şi Încercări în Zbor, cu sediul în str.Avia-
torilor, nr.10, din loc. Gherceşti, jud. Dolj, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secre-
tariatului la telefonul: 0251.435.292. 
Concursul se realizează fără probă 
interviu.

l Spitalul Orăşenesc Ineu, cu sediul în 
Ineu, str.Republicii, nr.2, judeţul Arad, 
organizează în data de 11.07.2018, ora 
09.00, concurs, conform HG 286/2011 şi 
HG 1027/Noiembrie 2014, pentru urmă-
toarele posturi contractual vacante: -un 
post de infirmieră -Compartiment Recu-
perare medicină fizică şi balneologie; -un 
post de garderobier. Concursul constă în 
proba scrisă, care va avea loc în data de 
11.07.2018, ora 09.00, şi proba practică 
în data de 11.07.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Ineu. Condiţii de 
participare: 1.Condiţii generale: pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească condiții prevăzute la 
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții 
specifice: -diplomă de absolvire studii 
medii; -vechime în muncă: minim 3 ani. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc Ineu. 
Relații suplimentare la sediul Spitalului 
Orăşenesc Ineu, persoană de contact: 
Haragea Adina, telefon: 0254.511.220.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
„General Moise Groza” Timiş, cu sediul 
în localitatea Timişoara, strada 
Gheorghe Bariţiu, numărul 19-21, 
judeţul Timiş, scoate la concurs în 
vederea încadrării, prin recrutare din 
sursă externă: -1 post personal contrac-
tual vacant de electromecanic, conform 

H.G. nr. 286/2011. Nivelul studiilor: -cel 
puţin şcoală generală; -studii de speciali-
tate: electromecanic. Vechimea în specia-
litatea studiilor necesară ocupării 
postului: nu este cazul. Concursul se va 
desfăşura la sediul  Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Timiş, cu sediul în 
localitatea Timişoara, strada Gheorghe 
Bariţiu, nr. 19-21, judeţul Timiş, după 
următorul calendar: -24.07.2018, ora 
10.00 -proba practică şi 26.07.2018, ora 
12.00 -interviul; -data limită de depunere 
a dosarelor de concurs: 03.07.2018, ora 
16.00. Date de contact: Serviciul resurse 
umane ,  te lefon :  0256 .490 .990 , 
0256.490.991 şi 0256.490.992, interior 
24507 şi 24557.

l Spitalul Orăşenesc Făurei, cu sediul în 
localitatea Făurei, strada Păcii, numărul 
6, judeţul Brăila, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Îngrijitoare, post vacant 
contractual perioadă nedeterminată: un 
post -Compartiment pediatrie; -Asistent 
generalist, post vacant contractual peri-
oadă nedeterminată: un post -Ambula-
torul de specialitate; -Portar, post vacant 
contractual perioadă nedeterminată: un 
post -pentru Serviciul de pază al spita-
lului; -Inginer, post vacant contractual 
perioadă nedeterminată: un post -Birou 
managementul calităţii; -Consilier 
juridic, un post vacant contractual peri-
oadă nedeterminată -Birou manage-
mentul calităţii, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
13.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 13.07.2018, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Îngrijitoare: -diplomă de studii generale 
sau medii; -curs de infirmiere organizat 
de OAMGMAMR sau de furnizori auto-
rizaţi de Ministerul Muncii cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii; -fără vechime în 
specialitate; -Asistent generalist cu PL: 
-diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă; -certificat de membru 
valabil vizat la zi eliberat de OAMG-
MAMR; -fără vechime în specialitate; 
-Portar -Serviciul de pază al spitalului: 
-diplomă de studii medii; -atestat de 
pază/securitate eliberat de Inspectoratul 
de poliţie sau alţi furnizori autorizaţi; 
-fără vechime; -Inginer: -diplomă de 
licenţă învăţământ superior de lungă 
durată; -vechime minim 6 luni în specia-
litate; -Consilier juridic: -diplomă de 
licenţă învăţământ superior de lungă 
durată în specialitate; -vechime minim 6 
luni în specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făurei, 
strada Păcii, numărul 6. Relaţii supli-
mentare la sediul: Compartimentul 
RUNOS al spitalului, persoană de 
contact: Smochina Lucica, telefon: 
0239.661.390, fax: 0239.661.332, e-mail: 
spit_or_faurei@yahoo.com.

l Anunţ, Inspector de Specialitate, 
Grad 1A, compartiment buget şi conta-
bilitate publică: 1. Denumire: -U.A.T. 
Comuna Teleşti CUI 4448423, telefon: 
0253276482, fax:02532761 58 scoate la 
concurs un post de inspector de speciali-
tate, gradul 1A compartiment buget si 

contabilitate publică. 2. Nivelul studiilor 
-studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă în domeniul–
ştiinţe economice; 3. Vechime- minimum 
5 ani în specialitatea studiilor; 4. Data, 
ora şi locul de desfăşurare:-12.07.2018, 
ora 10:00- proba scrisă şi 17.07.2018, ora 
10:00- interviul, Sediul U.A.T. Comuna 
Teleşti Judeţul Gorj; 5. Data limită de 
depunere a actelor pentru concurs: 
-05.07.2018 ora 16.00. 6. Date contact 
secretar comisie: Tel: 0253.276.482.

l Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitațiilor anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuţie vacantă de 
consilier, gr. IA, cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată, la 
Compartimentul Buget, Finanțe, Conta-
bilitate şi C.F.P.P.: Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele prevă-
zute de art. 3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice de participare pentru 
consilier, gr. IA- Compartimentul Buget, 
Finanțe, Contabilitate şi C.F.P.P.: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în ştiințe econo-
mice. -minim 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: -depunerea dosarelor de 
înscriere: 20 iunie -03 iulie 2018, ora 
17.00 la sediul instituției; -selecţia dosa-
relor: în maximum 2 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a 
dosarelor; -proba scrisă: 12 iulie 2018, 
ora 10.30, la sediul instituției din Bucu-
reşti; -proba interviu: în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise, la sediul instituției. Condiţiile de 
participare şi bibliografia sunt afişate la 
avizierul de la sediul A.A.S.N.A.C.P. din 
Bucureşti, b-dul Carol nr. 12, etaj 2, 
sector 3 şi pe site-urile: http://posturi.gov.
ro/; http://www.asnacp.eu/.

l Autoritatea Pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină Şi De 
Creştere a Precipitațiilor  anunţă: Orga-
nizarea concursului de recrutare în 
vederea ocupării funcţiei publice de 
executie  de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant la Compartimentul 
Management Resurse Umane şi Juridic. 
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 19 
iunie -9 iulie 2018 (20 de zile calendaris-
tice de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a-III-a); -selecția dosarelor de înscriere: 
10 iulie -16 iulie 2018 (în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor); -proba 
scrisă:  19 iulie 2018,  la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, b-ul Carol 
I nr. 12, sectorul 3; -proba interviu: în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, Bld. Carol 

I nr. 12, sectorul 3. Condiţii generale de 
participare la concurs sunt cele prevă-
zute de art. 54 şi art. 55 din Legea nr. 
188/1999, (r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: 1. 
Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în ştiințe juri-
dice. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină şi de 
C r e ş t e r e  a  P r e c i p i t a ț i i l o r 
(A.A.S.N.A.C.P.) din Bucureşti, sector 3, 
bd-ul Carol I, nr. 12. Persoană de 
contact: Florea Petrică, consilier, clasa I, 
grad profesional superior la Comparti-
ment Management Resurse Umane şi 
Juridic, telefon 21.300.56.06/int.18 sau 
19, e-mail: florin.petrica@asnacp.ro.

l Primăria comunei Dobroeşti  -județ 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiilor publice de execuţie 
vacante de: -1 post Inspector, clasa I, 
grad profesional Principal -Comparti-
mentul Contabilitate, Buget, Achiziții, 
Investiții; Concursul va avea loc pe data 
de 19.07.2018, ora 11.00 la sediul Primă-
riei Dobroeşti din Str. Cuza Vodă nr. 23, 
Comuna Dobroeşti, Jud. Ilfov -proba 
scrisă, iar interviul va avea loc în maxim 
5 zile lucrătoare de la afişarea rezulta-
telor probei scrise. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999, Statutul 
Funcţionarilor Publici  r2 cu modificările 
şi completările ulterioare, la care se 
adaugă; Condiţiile de participare pentru 
funcția publică de execuție de Inspector, 
clasa I, grad profesional Principal  
-Compartimentul Contabilitate, Buget, 
Achiziții, Investiții; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Dosarele de înscriere se depun în termen 
de 20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv de la data de 19.06.2018 până 
la data de 09.07.2018 la sediul Primăriei 
comunei Dobroeşti, Cuza Vodă nr. 23, 
comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov. 
Persoana de contact este doamna Marin 
Doinița Elena  -Referent clasa III, grad 
profesional Superior Primăria Dobroeşti, 
telefon 021.255.33.20.
Alte informaţii referitoare la organizarea 
concursului pot fi obţinute la telefon 
021.255.33.20.

CITAȚII  
l Mandrutiu Todora, Duca Susana, 
casatorita Urcan, Duca Maria, casatorita 
Ienei, Duca Adolfina, Duca Ioan, Duca 
Gligor, Duca Vasile, Duca Raveca, Duca 
Todora, casatorita Ludusan, sunt citati 
in 26.06.2018 la Judecatoria Turda la 
08:30 in dosar civil 6122/328/2017 pentru 
succesiune.

l Se citează la Judecătoria Năsăud 
numiții Esti Reitere, Moldovan Cristian, 
Moldovan Eleodor, Domide Ana, 
Flămând Ana, Ernst Ioan, Ernst Petru, 
Flămând George, Filipoi Palagea, 
Flămând Maria, Flămând Iacob, 

Flămând Ana, Flămând Hermina, 
Flămând Melentia, Domide Simion, 
Alexandru Sofronia, Flămând Victor, 
Flămând Dumitru, Flămând Leonida, 
Butian Maria, Morozan Frasina, 
Flămând Titiana, Flămând Maftei, 
Flămând Ioan, Porcius Maria, Porcius 
Pantelimon, Muntean George, în calitate 
de pârâți în dosarul civil 1836/265/2017, 
pentru termenul din 19.09.2018.

l Numitul, Grecu Gicu Gabriel, cu 
ultimul domiciliu în Brăila, Str.
Constantin Sandu Aldea nr.20, este 
chemat la Judecătoria Brăila, în data de 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  o r a  0 9 . 0 0  - d o s a r 
656/196/2018 avand ca obiect - Divorţ cu 
minori, în contradictoriu cu Grecu Vasi-
lica.

DISPARIȚII  
l Aducem la cunoştinţa publică faptul 
că pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti, Secţia a II-a Civilă, se află 
Dosarul nr.12831/299/2018, Civil, 
privind procedura de declarare a morţii 
numitului Mastac Cezar, născut la data 
de 10.07.1952, în Târgu Ocna, Jud.
Bacău, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, Str. Lt. Col. Paul Ionescu, Nr. 
1, Ap.6, Sector I. Menţionez că pe 
numele sus-numitului nu se află bunuri 
mobile şi imobile, fiind insă moştenitorul 
lui Mastac Ion, şi Mastac Adela. Invităm 
orice persoană care cunoaşte date în 
privinţa dispărutului să le comunice 
instanţei de judecată.

DIVERSE  
l O.M.V Petrom S.A anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre APM Braila: proiectul 
“ Lucrari de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec sonda 
628 bis Oprisenesti”, propus a fi 
amplasat in jud. Braila, extravilan UAT 
Ianca, se va supune evaluarii impactului 
asupra mediului si nu se va supune 
evaluarii adecvate. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul APM 
Braila – mun. Braila, Bd. Independentei, 
nr. 16, Bl.B5, in zilele lucratoare intre 
orele 9.00-13.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet www.apmbr.
anpm.ro – sectiunea Reglementari/
Acordul de mediu/Drafturi acte regle-
mentare. Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt, pana 
la data de 24-06-2018. Publicul interesat 
poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul APM 
Braila, precum si la adresa de e-mail 
office.braila@apmbr.anpm.ro, in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, pana la data de 29-06-2018.

l Anunţ privind decizia de retragere a 
Autorizaţiei de SSIF a Romcapital SA. 
SSIF Romcapital SA, în cadrul hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor 
companiei din data de 20.02.2018, a 
decis retragerea de pe piaţa de capital, 
respectiv retragerea autorizaţiei de socie-
tate de servicii de investiţii financiare. 
Astfel, Romcapital nu mai prestează 
servicii de tranzacţionare la bursă şi 
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niciun fel de alte servicii de intermediere 
financiară pe piaţa de capital. Acţiunile 
şi celelalte instrumente financiare ale 
clienţilor au fost transferate la Depozi-
tarul Central. În situaţia în care în contul 
deschis de clienţi la Romcapital SA 
există un sold de numerar la data de 
30.04.2018, titularul banilor poate bene-
ficia de aceşti bani prin prezentare la 
Sucursala Timişoara a CEC Bank SA, 
situată în Timişoara, Calea Torontalului, 
nr.2A, unde suma disponibilă a fost 
consemnată pe numele titularului. 
Pentru relaţii suplimentare ne puteţi 
contacta la tel.0356.803.000 sau e-mail: 
office@romcapital.ro.

l Notificare. Subscrisa Licev Grup 
S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; 
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică 
începerea  procedurii de lichidare şi 
radiere împotriva debitorului S.C. Auto 
Celino Avantaj S.R.L., prin Rezoluția nr. 
949/15.02.2018 pronunţată de Tribunalul 
C a r a ş - S e v e r i n ,  î n  D o s a r u l 
2290/14.02.2018. Debitoarea are sediul 
social în Oțelu Roşu, str. 22 Decembrie 
1989, bl.3, sc. A, ap.4, jud. Caraş-Severin, 
Nr. Registrul Comerţului J11/504/2015, 
CUI 35208285. Creditorii debitorului 
S.C. Auto Celino Avantaj S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de debi-
toare, însoţite de documentele dovedi-
toare, la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Ștefănescu Cristian, cu sediul în 
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. PATRIA, Sc. 
B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj, Nr. matricol: 
1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, reprezen-
tată de Ștefănescu Cristian, notifică 
faptul că în temeiul art. 71 alin.1 din 
Legea 85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă 
împotriva debitoarei S.C. Myh-Aly 
Impex S.R.L., cu sediul în Mun. Craiova, 
str. Cerbului, nr. 8, jud. Dolj, având 
J16/452/2007 şi C.U.I.: 21273119, în 
dosarul numărul 4190/63/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Dolj, cu urmatoarele 
termene limită: 1. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este 
10.07.2018. 2. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 04.09.2018. 3. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 
18.09.2018. 4. Data primei şedinte a 
Adunării Generale a Creditorilor este 
13.07.2018, ora 12.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Craiova, str. A. I. Cuza, 
Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul 
Dolj. Relații la tel.: 0745.574.440.

l Procedura pentru distribuirea dividen-
delor aferente anului 2017 Aviatia Utili-
tara Bucuresti SA: Urmare a hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor din data de 12.06.2018, Aviatia 
Utilitara Bucuresti SA cu sediul în Șos. 
Bucureşti- Ploieşti km 8, Sector 1, Bucu-
reşti, Cod Unic de Înregistrare nr. 
1555298, nr. de înregistrare în Registrul 
Comerţului: J40/3141/1991, anunţă plata 
dividendelor aferente exerciţiului finan-

ciar 2017 prin intermediul Depozitarului 
Central S.A. şi BCR –agentul de plată 
selectat– începând cu data de 13.07.2018 
către acţionarii AVUT înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de către Depozi-
tarul Central S.A. la data de înregistrare 
29.06.2018. Dividendul brut este de 0,11 
lei/ acţiune, iar impozitul pe dividende 
aferent va fi reţinut la sursă în cotele 
prevăzute de lege. Acţionarii îndreptăţiţi 
să primească dividende distribuite din 
profitul net realizat în exerciţiul financiar 
2017 sunt cei înregistraţi în registrul 
consolidat al acţionarilor ţinut de către 
Depozitarul Central la data de 
29.06.2018 -”Data de Înregistrare”. 
Modalităţile de plată a dividendelor sunt 
următoarele: 1.Plăţi în numerar la 
ghişeele BCR pentru acţionarii persoane 
fizice: Pentru acţionarii persoane fizice, 
plata dividendelor se va putea face în 
numerar, prin punere la dispoziţie de 
către AVUT prin intermediul societăţii 
Depozitarul Central, a sumelor cuvenite, 
la ghişeele BCR aflate în mediul urban şi 
în mediul rural din întreaga ţară, înce-
pând cu data de 13.07.2018. Lista unită-
ţilor BCR este disponibilă pe site-ul 
www.bcr.ro/ro/retea-unitati. Plata divi-
dendelor în numerar la ghişeele BCR, la 
oricare unitate BCR, se face doar către 
acţionarii persoane fizice, cu excepţia 
acelora care optează pentru plata prin 
virament bancar, după cum urmează: a.
Pentru acţionarii persoane fizice rezi-
dente care se prezintă personal la ghişeu, 
plata dividendelor se face în baza actului 
de identitate iar identificarea acţiona-
rului se va face pe baza C.N.Pului. Acţi-
onarul al cărui C.N.P. înscris în actele 
prezentate la ghişeu nu concordă cu cel 
înscris în evidenţele Depozitarului 
Central, se va adresa acestuia din urmă; 
b. Pentru acţionarii persoane fizice nere-
zidente care se vor prezenta personal la 
ghişeu, plata dividendelor se face în baza 
paşaportului a carui serie şi număr 
trebuie să corespundă cu cele din eviden-
ţele Depozitarului Central; c. Pentru 
acţionarii persoane fizice având vârsta 
sub 14 ani, plata dividendelor se face 
reprezentantului legal, tutorele/ părintele 
minorului, în baza certificatului de 
naştere al acţionarului care trebuie să 
aibă înscris C.N.P.-ul +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul şi actul 
juridic ce instituie tutela. În cazul tuto-
relui care nu este unul dintre părinţi +1 
copie certificată pentru conformitate cu 
originalul şi actul de identitate al tuto-
relui/ părintelui +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul.  d. 
Pentru acţionarii persoane fizice având 
instituită curatela, plata dividendelor se 
face prin curatorul respectivei persoane, 
în baza următoarelor documente: actul 
de identitate al acţionarului care trebuie 
să aibă înscris C.N.P.-ul +1 copie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul, 
actul juridic ce instituie curatela +1 copie 
certificată pentru conformitate cu origi-
nalul şi actul de identitate al curatorului 
+1 copie certificată pentru conformitate 
cu originalul; e. Pentru acţionarii 
persoane fizice care nu se prezintă 
personal la ghişeu ci mandatează o altă 
persoană, plata dividendelor se face 
imputernicitului respectivei persoane, în 
baza următoarelor documente: procură 
specială autentificată la notariat care 
cuprinde împuternicirea de ridicare a 

dividendelor eliberată cu nu mai mult de 
3 ani anteriori datei în care se efectuează 
plata +1 copie certificată pentru confor-
mitate cu originalul şi actul de identitate 
al împuternicitului +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul.  
Documentele prezentate într-o limbă 
străină vor fi însoţite de traducerea lega-
lizată în limba română, iar dacă sunt 
emise de o autoritate străină acestea 
trebuie să fie apostilate sau supralegali-
zate, după caz. Plăţile în numerar se vor 
realiza în limita sumelor prevăzute în 
legislaţia aplicabilă la data efectuării 
plăţii. 2.Plăti prin transfer bancar (în 
conturi deschise în lei la o bancă din 
România) pentru acţionarii persoane 
fizice şi juridice: Depozitarul Central 
pune la dispoziţia tuturor acţionarilor 
opţiunea de a încasa orice sumă de bani 
cuvenită direct prin virament bancar 
într-un cont bancar, indiferent de 
emitentul care distribuie sumele de bani. 
Această opţiune presupune înregistrarea 
codului IBAN la Depozitarul Central, 
acesta putând fi utilizat pentru încasarea 
mai multor sau tuturor deţinerilor şi 
rămânând valabil şi pentru distribuţii 
ulterioare, până la o notificare contrară 
din partea acţionarului. Înregistrarea 
codului IBAN de către Depozitarul 
Central va fi taxată conform grilei de 
tarife percepute deţinătorilor de instru-
mente financiare şi suportată de către 
fiecare acţionar. Pentru mai multe 
detalii, acţionarii sunt rugaţi să contac-
teze Depozitarul Central la tel. 
021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau 
e-mail dividende@depozitarulcentral.ro. 
Începând cu data publicării prezentului 
Comunicat, acţionarii persoane fizice şi 
juridice care doresc plata dividendelor 
prin transfer bancar, pot solicita şi trans-
mite către Depozitarul Central Bucureşti 
documentele necesare plăţii dividendelor, 
astfel: •Acţionarii persoane fizice, vor 
transmite Depozitarului Central 
„Formularul de colectare cod IBAN”, in 
care se vor preciza banca şi contul (cod 
IBAN) deschis pe numele acţionarului 
insoţit de: copia actului de identitate 
valabil - certificată „conform cu origi-
nalul”; extras de cont sau un document 
eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) 
prin care se confirmă existenţa contului 
pe numele acţionarului, cu precizarea 
codului IBAN, in original; copia docu-
mentelor care atestă calitatea semnata-
rului cererii de reprezentant legal sau 
convenţional, certificată „conform cu 
originalul”; •Acţionarii persoane juri-
dice, prin reprezentant legal sau conven-
ţional, vor transmite Depozitarului 
Central „Formularul de colectare cod 
IBAN”, în care se precizează banca şi 
contul (cod IBAN) deschis pe numele 
acţionarului, însoţit de copii certificate 
„conform cu originalul” după: Certifi-
catul de Înregistare la Oficiul Registrului 
Comerţului, documentul care atestă 
calitatea de reprezentant legal al socie-
tăţii (Certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului), docu-
mentele care atestă calitatea de reprezen-
tant convenţional a semnatarului cererii, 
extras de cont sau un document eliberat 
de banca (semnat şi ştampilat) prin care 
se confirmă existenţa contului pe numele 
titularului- persoană juridică, cu preci-
zarea codului IBAN, în original. Docu-
mentele prezentate într-o limbă străină 

vor fi însoţite de traducerea legalizată în 
limba română, iar dacă sunt emise de o 
autoritate străină acestea trebuie să fie 
apostilate sau supralegalizate, după caz. 
Solicitările de distribuire a dividendelor 
prin transfer bancar, împreună cu docu-
mentele mai sus menţionate, se vor 
transmite până la data de 10.07.2018 la 
adresa: Depozitarul Central SA- Bucu-
reşti, Bd. Carol I nr.34-36, sector 2 sau 
vor fi depuse la sediul Depozitarului 
Central. Depozitarul Central va verifica 
solicitările de plată transmise de acţio-
nari, iar în cazul în care documentaţia nu 
este completă va solicita completarea 
acesteia, contactând acţionarul la 
numărul de telefon sau adresa de e-mail 
indicate de acesta în documentele trans-
mise iniţial. Acţionarii persoane fizice 
care nu vor transmite solicitări de plată a 
dividendelor în cont bancar până la data 
de 10.07.2018 sau cei ale căror cereri nu 
sunt complete/ completate până la data 
plăţii, îşi vor putea încasa dividendele de 
la ghişeele BCR. În cazul în care acţio-
narii persoane fizice sau juridice transmit 
solicitări de plată a dividendelor în cont 
bancar ulterior Datei plăţii (13.07.2018), 
Depozitarul Central va instructa plata 
prin virament bancar în termen de 3 zile 
lucrătoare de la momentul blocării plăţii 
prin numerar, pentru persoane fizice, 
respectiv de la data primirii cererii de 
plată, pentru persoane juridice. Plata 
dividendelor în Data plăţii (13.07.2018) 
este condiţionată de transmiterea tuturor 
documentelor complete şi corecte şi a 
eventualelor clarificări solicitate până la 
data de 10.07.2018. Cererile de plată 
depuse ulterior Datei plăţii vor fi proce-
sate, în cazul în care dividendele nu au 
fost plătite, în termen de cel mult 10 zile 
lucrătoare de la primirea documentaţiei 
complete şi corecte şi a eventuale lor 
clarificări solicitate.•Plăti prin transfer 
bancar în conturile Participantilor (bănci 
custode/SSIF): Pentru acţionarii 
persoane fizice şi juridice care la data de 
înregistrare deţin acţiuni emise de 
AVUT evidenţiate în Secţiunea 1/ a 
Registrului acţionarilor în contul deschis 
la Participant, dividendele vor fi plătite 
automat în Data plăţii (13.07.2018) prin 
virament bancar, prin intermediul Depo-
zitarului Central, în conturile Participan-
ţilor respectivi, fără prezentarea unor 
documente suplimentare. Acţionarii 
nerezidenţi care au cont deschis la Parti-
cipant şi doresc aplicarea prevederilor 
mai favorabile ale Convenţiei de evitare 
a dublei impuneri încheiate între 
România şi ţara lor de rezidenţă sau 
prevederile mai favorabile aplicabile 
fondurilor de pensii nerezidente (astfel 
cum sunt ele definite în legislaţia statului 
membru al UE sau într-unul din statele 
AELS), vor transmite la sediul AVUT, 
prin intermediul Participantului, certifi-
catul de rezidenţă fiscală pentru anul în 
care are loc plata dividendelor (2018), în 
termen de valabilitate, în original sau 
copie legalizată, apostilat/ supralegalizat, 
dacă este cazul, însoţit de traducerea 
autorizată în limba română, în original, 
până la data de 10.07.2018. Aplicarea 
Convenţiei de evitare a dublei impuneri 
sau a scutirii aplicabile fondurilor de 
pensii nerezidente, în Data plăţii (plată 
automată) este condiţionată de primirea 
până la data de 10.07.2018 a documen-
telor complete şi corecte. Participanţii 

vor transmite la sediul AVUT, până la 
datele menţionate mai sus, lista acţiona-
rilor pentru care se depun documentele 
fiscale care trebuie să conţină: denumirea 
completă a acţionarului, codul de identi-
ficare al acţionarului cu care acesta este 
înscris în Registrul acţionarilor transmis 
de către Depozitarul Central, numărul 
de acţiuni deţinut la Data de Înregis-
trare, alte observaţii (inclusiv indicarea 
actionarilor care reprezintă fonduri de 
pensii nerezidente astfel Cum sunt defi-
nite în legislaţia statului membru al UE 
sau în unul dintre statele AELS). Pentru 
fondurile de pensii din U.E. sau A.E.L.S. 
se vor transmite, pe lângă certificatul de 
rezidenţă fiscală menţionat mai sus, un 
document emis de autoritatea de regle-
mentare competentă (original sau copie 
legalizată, însoţite de o traducere autori-
zată în limba română) din care să rezulte 
faptul că sunt constituite şi autorizate ca 
fonduri de pensii în conformitate cu 
legislaţia statului membru al U.E. sau al 
Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, 
precum şi declaraţia reprezentantului 
legal al societăţii de administrare care să 
ateste că autorizarea fondului este vala-
bilă la data efectuării plăţii şi indicarea 
site-ului oficial al autorităţii de reglemen-
tare unde poate fi verificat statutul de 
fond de pensii. Pentru fondurile de 
pensii facultative şi fondurile de pensii 
administrate privat rezidente, pentru a 
beneficia de scutirea de impozit pe divi-
dende prevăzută de Codul fiscal, Partici-
panţii vor transmite la sediul AVUT, 
până la data de 10.07.2018, copii ale 
deciziilor autorităţii de reglementare care 
să ateste autorizarea societăţii de admi-
nistrare a fondului şi a fondului de 
pensii. Băncile custode vor transmite la 
AVUT copii legalizate (în original) ale 
certificatelor de rezidenţă fiscală ale 
clienţilor lor, pe care vor semna cu menţi-
unea că deţin originalul acestora, însoţite 
de traducerea autorizată în limba 
română. În conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal, certificatul de rezidenţă 
fiscală trebuie să ateste că beneficiarul 
dividendelor este rezident al statului 
respectiv in anul obţinerii venitului 
(2018) şi să cuprindă, în principal, 
elemente de identificare a nerezidentului, 
precum şi a autorităţii care a emis certifi-
catul de rezidenţă fiscală, ca de exemplu: 
numele, denumirea, adresa, codul de 
identificare fiscală, menţiunea că este 
rezident fiscal în statul emitent, precum 
şi data emiterii certificatului. În cazul 
acţionarilor nerezidenţi reprezentaţi de 
Participant, AVUT va reţine impozitul 
pe dividende în cota standard în vigoare 
prevăzută de Codul Fiscal din România 
dacă acţionarii nu au transmis certifi-
catul de rezidenţă fiscală (inclusiv docu-
mentele specificate mai sus) şi 
eventualele clarificări solicitate până la 
data de 10.07.2018, situaţie în care plata 
dividendelor se va efectua la Data plăţii 
(13.07.2018);  Documentele prezentate 
într-o limbă străină vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba română, 
iar dacă sunt emise de o autoritate 
străină acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. 3.Acţio-
nari decedaţi: În cazul în care în Regis-
trul acţionarilor la Data de înregistrare 
sunt incluse persoane decedate, dividen-
dele se vor plăti doar după înregistrarea 
de către Depozitarul Central, în baza 
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solicitării moştenitorilor, a transferului 
direct de proprietate asupra acţiunilor ca 
efect al succesiunii. 4. Acţiuni detinute în 
coproprietate: În cazul acţiunilor deţi-
nute în coproprietate la Data de înregis-
trare, plata dividendelor se va efectua 
după cum urmează: În cazul plăţilor în 
numerar, plăţile se vor face cu condiţia 
ca toţi coproprietarii să se prezinte la 
unitatea CEC Bank, personal sau prin 
reprezentantul legal şi/sau convenţional 
şi să prezinte documentele prevăzute mai 
sus pentru plăţile în numerar; în cazul 
plăţilor către cei care au deschis cont la 
Participant, dividendele cuvenite copro-
prietarilor vor fi virate Participantului ai 
cărui clienţi sunt; în cazul plăţilor prin 
virament bancar, dividendele cuvenite 
coproprietarilor vor fi virate în contul 
indicat de către toţi coproprietarii în 
baza solicitării comune adresate Depozi-
tarului Central; în situaţia în care copro-
prietarii solicită atât înregistrarea de 
către Depozitarul Central a transferului 
direct de proprietate asupra acţiunilor ca 
efect al ieşirii din indiviziune, cât şi plata 
directă către fiecare dintre coproprietari 
conform numărului de acţiuni dobândite 
în proprietate exclusivă, Depozitarul 
Central va bloca plata dividendelor iar 
societatea va calcula sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui fost copropri-
etar, plata urmând a se realiza conform 
prezentei proceduri. Informaţii supli-
mentare privind procedura de plată a 
dividendelor pot fi solicitate de la Depo-
zitarul Central: tel. 0214085856, 
0214085923, e-mail: dividende@depozi-
tarulcentral.ro. Administrator.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de Adminis-
traţie al Mondelez Romania SA, cu 
sediul în Bucureşti, Sector 2, b-dul 
Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Hermes Busi-
ness Campus, Clădirea C, etaj 6, înre-
gistrată la Registrul Comerţului 
Bucureşti cu nr.J40/6905/2010, codul 
unic de înregistrare: 1097530, reprezen-
tată de Ivaylo Naydenov, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului de Adminis-
traţie, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, care va avea 
loc în data de 31.07.2018, de la ora 
12.00, cu data de referinţă 1 iulie 2018, 
în sala Poiana de la sediul societăţii, 
având următoarea Ordine de zi: 1.
Prezentarea şi discutarea Raportului 
Consiliului de Administraţie pentru 
anul 2016, prezentarea şi discutarea 
raportului Auditorului Financiar pentru 
anul 2016, a situaţiilor financiare anuale 
pentru anul 2016 şi discutarea şi stabi-
lirea repartizării de dividende din 
profitul net contabil pentru 2016. 2.
Aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2016, a situa-
ţiilor financiare anuale pe anul 2016 şi a 
raportului de audit pentru 2016. 3.
Prezentarea şi discutarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru 2017. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru 2017. 5.Mandatarea urmă-
toarelor persoane să reprezinte 
societatea în îndeplinirea acestor atri-
buţii, fie împreună, fie separat. Oricare 
dintre împuterniciţii noştri are puteri 
egale şi pot să acţioneze în numele şi pe 
seama societăţii pentru a întocmi şi a 
semna toate documentele necesare şi a 

îndeplini toate formalităţile cerute de 
legile române în faţa Registrului 
Comerţului, a autorităţilor fiscale sau în 
faţa oricărei autorităţi sau instituţii, în 
legătură cu aducerea la îndeplinire a 
oricăreia din rezoluţiile aprobate de 
Adunarea Generală Ordinară din data 
de 31.07.2018, în limitele şi în condiţiile 
impuse de Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, incluzând îndeplinirea 
formalităţilor necesare pentru înregis-
trarea şi publicarea procesului-verbal al 
Adunării Generale a Acţionarilor sau a 
hotărârilor emise sau extras/extrase din 
acestea cu autorităţile competente. 
Împuterniciţii pot delega în parte sau în 
totalitate împuternicirea fie unui sala-
riat al societăţii, fie unei terţe părţi. a)
Mădălina Juncu, în calitate de avocat, 
cetăţean român, identificată cu CI seria 
NT, nr.951146, eliberată de SPCLEP 
Roman la 31.07.2017, având CNP: 
2910726226779 şi/sau b) Mocanu 
Cosmin Alexandru, în calitate de 
avocat, cetăţean român, identificat cu 
CI seria RD, nr.692196, eliberată de 
SPCEP Sector 3, la data de 10.11.2010, 
având CNP: 1811004410017. Notă: 
Accesul acţionarilor la ambele Adunări 
Generale în cadrul sălii de şedinţă se va 
face pe baza prezentării buletinului de 
identitate. Intrarea în sala de şedinţă se 
va face între orele 11.00-11.45. Din 
motive organizatorice, acţionarii sunt 
rugaţi să confirme participarea la 
adunarea mai sus menţionată la nr.de 
telefon: 0799.994.834, între orele 9.30-
12.30, luni-vineri. Eventualele procuri 
pentru reprezentarea acţionarilor la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte de adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului la vot în 
adunarea respectivă. Procurile vor fi 
reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal. Ivaylo Naydenov, Preşedinte 
al  Consiliului de Administraţie 
Mondelez Romania SA.

LICITAȚII  
l Lichidatorul judiciar CII Stefanescu 
Ovidiu Alin anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a unei proprietati  imobi-
liare (apartament situat in Rm. Valcea, 
str.Ostroveni, nr 1, bl A23, sc C, ap 
1),-proprietate a SC Mary Style SRL 
contra sumei de 30.000 EUR. Data 
sedintei de negociere: 25.06.2018, ora 
12.00. Informatii  suplimentare: 
0722740176.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar nr. 
1508/40/2013 Tribunalul  Botosani, 
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum urmează: 
A. Imobil situat în Dorohoi, str. Brazi, 
nr.1 amplasat pe teren în concesiune de 
la municipiul Dorohoi, compus din: 1. 
Restaurant Hotel Cabana Brazi cu 
subsol, parter şi etaj cu s.c la sol de 
701,10 mp; 2. Magazie cu s.c. la sol de 
34,30 mp; 3. Magazie si beci cu s.c. la sol 
de 97,20 m.p.; Pretul de vanzare fiind de 
1.578.600 lei (344.160Euro ),TVA inclus 
(90%). B. Spaţiu comercial situat in 
Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 12, bl.
E1-parter, în suprafaţă utila de 245,50 
mp(construita 266,90 mp).Terenul în 

cota indiviza de 61,89 mp  este concesi-
onat de la municipiul Dorohoi la pretul 
de 283.590 lei (61.830 Euro), TVA inclus 
(90%). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada acestui 
fapt, cu o zi inainte de data licitatiei, 
orele 15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile 
Lupu, Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
29.06.2018, orele 14:00, şi se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei, 
ale regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din 15.03.2016 
si adunarea creditorilor din 04.10.2017. 
Adjudecarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10% din valoarea de 
vanzare. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
nele: 0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren acces CF 
33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reşița,  suprafata de 583 mp - pret 
6.477,3 lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reşița, suprafata 
de 1.430 mp - pret 15.887,7 lei, -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafata de 4.477 
mp - pret 99.483,3 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reşița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 35.064,9 lei; 
-Teren arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata de 600 
mp - pret 13.332,6 lei; situate în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.174,5 lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp - 
pret 45.196,2 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; situat în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, jud. 
Caraş-Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 90% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al administratorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, telefon 0355/429.116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 350 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
22.06.2018, orele 14.00, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de neadjude-
care, se va proceda la organizarea licita-
tiei pentru data de 29.06.2018, orele 
14.00.

l SC Local Urban SRL  Turnu Măgu-
rele, cu sediul în str. Republicii, nr. 2, 
judeţul Teleorman, cod poştal 145200, 
CUI 30055849; J34/168/2012, telefon/fax 
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.
com, anunţă organizarea licitaţiei 

publice, pentru închirierea unor spaţii 
medicale situate în incinta imobilului 
Policlinica Municipală Turnu Măgurele 
din str. Cpt. Stănculescu, nr.21. Caietele 
de sarcini se pot cumpăra de la sediul 
nostru din str. Republicii, nr.2, etaj 3, 
camera 5 - contravaloarea caietului de 
sarcini este de 25 Lei. Prima şedinţă de 
licitaţie va avea loc la termenul din data 
de 05.07.2018, ora 10.00 la sediul socie-
tăţii. Termenul limită de depunere a 
cererii şi documentaţiei pentru înscrierea 
la licitaţie este 04.07.2018, ora 16.00. În 
situaţia neadjudecării sau neîndeplinirii 
condițiilor de desfăşurare la primul 
termen al licitației, se va organiza o altă 
şedinţă de licitaţie în data de 19.07.2018, 
la ora 10.00, la sediul societăţii, iar cere-
rile de înscriere şi documentaţia aferentă 
se vor putea depune cel târziu în data de 
18.07.2018, ora 16.00.

l SC Intergepa Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Petcu Viorica, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică în data 
de 02.07.2018 ora 14,00 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, 
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova,-  
teren in suprafata de 14.854 mp cu plat-
forma betonata, situat in Onesti, str. 
Gării nr. 3, jud. Bacau si urmatoarele 
constructi i  s ituate pe acesta:  - 
Constructie sediu; - Constructie atelier; - 
Cladire buffet;  -  Cladire statie 
carburanti; - Cladire atelier; -  teren 
intravilan si arabil in suprafata de 25.460 
mp situat in Oltenita, Şos, Călăraşi, Km 
4, jud. Călăraşi si urmatoarele cladiri 
situate pe acesta:- Cladire camin apa; 
-Cladire bucatarie furaje;- Cladire 
cantina filtru;- 2 cladiri hala; - Cladire 
moara; - Rezervor apa. In caz de neadju-
decare in data de 02.07.2018, se vor 
organiza licitatii si in datele de 
09.07.2018, 16.07.2018, 23.07.2018, 
30.07.2018 si 06.08.2018 ora 14,00. Taxa 
de participare la licitaţie este de 100 
RON + TVA, garanţia de participare este 
de 10% din pretul oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitatie se va face cu cel 
putin o zi inainte de data licitatiei. Bunu-
rile se vor vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichi-
dator judiciar CII Petcu Viorica, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică cu stri-
gare în data de 25.06.2018, ora 13.30 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova următoarele bunuri: - tere-
nuri si cladiri situate in Urlati, str. 1 
Mai, jud. Prahova - teren extravilan St 
– 22.366,35 mp situat in Valea Bobului, 
Urlati, jud. Prahova; - autoutilitara VW 
LT35, an fabricatie 2003; - bunuri, echi-
pamente tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz de 
neadjudecare in data de 25.06.2018, se 
vor mai organiza licitatii, in zilele de 
02.07.2018, 09.07.2018 si 16.07.2018 la 
ora 13.30. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea 

bunului plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul de 
lichidare al debitoarei sau în numerar la 
sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel 
putin o zi inainte de data licitaţiei. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 6, 
jud. Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 
28399034, aflata în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate imobi-
liara spatiu comercial demisol, cu 
suprafata de 130,52 mp, situat în locali-
tatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand numar 
cadastral 200125-C1-U1 la preţul de 
108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile* 
proprietati imobiliare* descris anterior, 
o reprezinta sentinta din data de 
16.09.2015 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 27.06.2018 orele 
12:00. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. 
C o n t u l  u n i c  
de insolvență al  debitoarei  SC  
R e c i s e v  P l a s t  S R L  e s t e : 
RO26CARP026001034072RO01 deschis 
la Patria Bank SA cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar telefon 0742592183, 
tel./fax: 0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro.

l Debitorul SC Unic Trans SRL cu 
sediul social in Dr. Tr. Severin, str. Bran-
coveanu, nr. 12, bl. 3, sc. 2, ap. 1, jud. 
Mehedinti, CIF: 1817880, J25/682/2005, 
aflata in procedura de faliment, dosar nr. 
10387/101/2010 prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, scoate la vanzare, la 
pretul diminuat cu 10% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
conform Hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 10.10.2017: -Bunul imobil 
*teren extravilan* situat in Dr. Tr. 
Severin, 2A  T52/1, P15, judetul Mehe-
dinti, carte funciara 20295/N, numar 
cadastral 6798, a localitatii Dr. Tr. 
Severin, in suprafata de 10001,00 m.p., la 
un pret de pornire al licitatiei de 
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18900,00 euro exclusiv TVA (ce se vor 
achita in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitatia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 28.06.2018, 
orele 13,00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul 
nr. RO32RZBR0000060013826488 
deschis la Raiffeisen Bank cu cel putin 2 
(doua) ore inainte de inceperea licitatiei 
a unei cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini in valoare de 300 lei. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, o 
reprezinta incheierea   din data de 
05.09.2011 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
10387/101/2010. 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. Relatii 
suplimentare la telefoanele 0756482035, 
0742592183 0252/354399 sau la sediul 
lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, judetul Mehedinti. 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul_
le nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus prin 
incheierea din sedinta publica din data de 
31.05.2018, privind cererea formulate de 
petentul Rus David Ionut, domiciliat in 
sat Somosches nr. 506, jud. Arad, prin 
care se solicita a se constata ca, a dobandit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune, 
in cota de 1/1 parti asupra imobilului 
inscris in CF 305281 Cermei, (CF vechi 
308 Somosches), compus in teren instra-
vilan cu nr. top. 34-35/b in suprafata de 
1439 mp, prin uzucapiune de 20 de ani de 
la moartea proprietarului tabular Sas 
Petru se sub B1, decedat la data de 
29.05.1945, prin jonctiunea posesiei, in 
temeiul art. 28 din drecretul lege 115/1938 
si a se dispune intabularea dreptului sau 
de proprietate in cartea funciara. Petentul 
a aratat ca, imobilul descries mai sus este 
folosit prin jonctiunea posesiei cu a lui 
Rus Ionel, de la care a cumparat imobilul, 
ambii exercitand o posesie continua, 
netulburata, publica si sub nume de 
proprietar pe intreaga perioada de peste 
30 de ani. Prezenta somatie se afiseaza 
timp de o luna la sediul instantei Judeca-
toriei Ineu si la sediul primariei in raza 
careia se afla imobilul si se publica intr-un 
ziar de larga raspandire, timp in care toti 

cei interesati au posibilitatea sa depuna de 
indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar in termen de o 
luna de la afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii petentilor cu 
privire la constatarea dreptului lor de 
proprietate. 

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
849/55/2018, cu termen de solutionare la 
data de 28.06.2018, avand ca obiect 
uzucapiune formulata: - de petentii 
Muntean Ioan, Muntean (fosta Novac) 
Aurelia, pentru constatarea dobandirii 
dreptului de proprietate de catre acestia, 
prin uzucapiune asupra cotei de 1/1 
parte din casa de locuit si asupra cotei de 
2/3 parte din terenul intravilan, aferent 
casei de locuit, situate in comuna Siria, 
str.Avram Iancu, nr.533 jud.Arad, identi-
ficate in CF nr.303584 Siria, nr. top 1592- 
1593/a (CF vechi 5333 Siria), constand 
in casa si intravilan in suprafata de 900 
mp. inscris ca proprietatea tabulara a 
defunctului Grada (Dulhasz) Pavel, 
decedat in anul 1972 si -de petentii 
Covaci Tiberiu si Muntean Daniela, 
pentru constatarea dobandirii dreptului 
de proprietate de catre acestia prin 
uzucapiune, asupra cotei de 1/3 parte 
din terenul intravilan inscris in CF 

303584 Siria nr.top 1592/1593/a, (CF 
vechi 5333 Siria, constand in casa si 
intravilan in suprafata de 900 mp) 
inscris in proprietatea tabulara a defunc-
tului Grada (Dulhasz) Pavela, decedat in 
anul 1972.
Persoanele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar aratat mai sus, in 
termen de o luna de la data publicarii 
prezentei, in caz contrar, judecatoria va 
pasi la judecata.

PIERDERI  
l Suma Insolvency IPURL, in calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC Agro-
prod Textil International SRL cu sediul in 
Bucuresti, Str. Gura Vadului 6, bl. 
G21-22, scara A et. 2 ap. 7, sector 3, 
J40/1953/2005, C.U.I. 17192210 declara 
certificatul de inmatriculare si statutul/
anexele pierdute/nule.

l Pierdut atestat de transport persoane 
emis de  A.R.R Deva pe numele Kupaş 
Adrian Robert. Se declară nul.

l Pierdut atestat de marfă şi persoane 
emis de ARR Dolj pe numele Brandibur 
Florin. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-

nală a conducătorului auto – transport 
persoane, emis de ARR Vâlcea, pe 
numele Breazu Viorel, din comuna Stoe-
neşti, județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Culcer Dan -Robert- Andrei, 
emisă de către Universitatea Naţională de 
Apărare Carol I.

l Pierdut legitimaţie şi carnet de student 
pe numele Prescură Diana -Elena, emise 
de Facultatea de  Antreprenoriat, Mana-
gement şi Ingineria Afacerilor, Universi-
tatea Politehnică Bucureşti.

l Societatea Helit Italian Flavour SRL, 
cu sediul în Comuna Domneşti, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 393, jud. Ilfov, 
Domneşti Business Park, număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J23/1590/2009, CUI: 25777089, declar 
pierdut şi nul Certificatul constatator 
eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul 
Ilfov pentru punctul de lucru din 
Comuna Glina, sat Glina, str. Intrarea 
Abatorului, nr. 9, imobil C 16-1, jud. Ilfov.

l Pierdut Carnet de student eliberat de 
UAV Arad Facultatea de Stiinte Econo-
mice pe numele Barna Luisa-Emanuela.Il 
declar nul.
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