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OFERTE SERVICIU
l SC Salubris SA, cu sediul în Iași, Șos. Națio-
nală nr. 43, J22/836/2002, CUI RO 14816433, 
angajează electricieni auto, COR 723102 și 
mecanici auto, COR 723103. Rugăm CV la 
bogdan.barsanu@bvb-recruit.ro

l Angajez inginer agronom. CV-urile pot fi 
transmise pe adresa de e-mail: serbel_agro@
yahoo.com. Pentru alte informații puteți suna la 
telefon nr.0752.020.403.

l Retim Ecologic Service SA, cu sediul în mun.
Timișoara, str.Lazăr Gheorghe, nr.24, SAD 
31-33, Clădirea Fructus Plaza, et.4, jud.Timiș, 
angajează muncitor necalificat (12). CV-urile se 
pot depune la sediul firmei până la data de 
03.10.2019. Informații la telefon: 0374.885.692.

l ITEC 2016 Construct SRL-D, cu sediul în sat 
Cadăr, comuna Tormac, nr.60, jud.Timiș, anga-
jează zidar (10), faianțar (5). CV-urile se pot 
depune la sediul firmei până la data de 
0 3 . 1 0 . 2 0 1 9 .  I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n : 
+40722.275.028.

l Macarale Mures SRL, cu sediul în Târgu 
Mureș, strada Budiului, nr.103, jud.Mureș, 
angajează sudor (1). CV-urile se pot depune la 
sediul firmei până la data de 03.10.2019. Infor-
mații la telefon: +40265.262.026.

l Firmă angajează personal calificat și necali-
ficat pentru fabrică Germania, debavurare piese 
metalice. Tel.0731.342.718, 0722.938.221, 
0049.151.44.91.40.89.

l Primăria or. Mărășești, jud. Vrancea organi-
zează în 24-10-2019, ora 9, Concursul privind  
ocuparea unui post vacant personal contractual, 
pe perioadă nedeterminată, de șef formație 
muncitori gr.II,  în Serviciul activități adminis-
trativ gospodărești și întreținere spații verzi,  din 
subordinea  Consiliului local al or. Mărășești, 
jud.Vrancea. Condiții de participare: 1. Gene-
rale- conform art.3 din HG 286/2011 modificată 
și completată. 2. Specifice: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitatea studiilor  de minim 7 ani. În 
perioada 02.10.2019– 15.10.2019, la sediul 
Primăriei se vor depune dosarele de participare 
la concurs, conform art.6 din HG nr.286/2011. 
Concursul va avea următoarele etape: 1. 
Selecția dosarelor între  16-17/ 10-2019. 2. Proba 
scrisă în  24-10-2019, ora 9. 3. Interviul– data 
anunțată după proba scrisă. Contestațiile pot fi 
depuse  în cel mult  1 zi lucrătoare  de la afișarea 
rezultatelor. Bibliografia va fi afișată pe site-ul și 
pe tabela de afișaj ale instituției. Relații supli-
mentare, la sediul Primăriei or. Mărășești și 
telefon 0237260150.

l Primăria comunei Sântana de Mureș, cu 
sediul în Sîntana de Mureș, str.Morii, nr.26, în 
baza HG nr. 286/2011, modificat și completat 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual în cadrul instituţiei. Denumirea 
postului- asistent medical- Compartiment Asis-
tență Medicală Comunitară și Asistență Medi-
cală- Cabinet Școlar- post contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiții generale: cele 
prevăzute în anexa la HGR nr.286/2011 art.3. 
Condiţii specifice: studii postliceale sanitare în 
specialitatea asistent medical generalist, certi-
ficat de membru Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România (OAMGMAMR); adeverință de 
participare la concurs eliberată de Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România (OAMG-
MAMR); vechime în muncă și vechime în 
specialitate minim 6 luni. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursurilor: proba scrisă: 
21.10.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 

comunei Sântana de Mureș. Interviul: în 
maximun 4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise, la sediul Primăriei comunei 
Sântana de Mureș. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 14.10.2019, ora 13.00, la sediul 
primăriei comunei Sântana de Mureș, str.Morii, 
nr.26. Date contact: secretar comisie Blănaru 
Cosmina, tel.0265.323.517. Primar, Moldovan 
Dumitru.

l Primăria Municipiului Târnăveni, județul 
Mureș, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post contractual vacant de 
execuție din cadrul Compartimentului Adminis-
trativ: -un post șofer microbuz școlar tr.I. 
Condiții necesare ocupării posturilor vacante: 
Condiții generale: Poate ocupa un post vacant 
sau temporar vacant persoana care îndeplinește 
condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011. Condiții specifice: -studii medii/
generale, cu permis conducere categoria D; 
-certificat de calificare profesională pentru 
transport persoane (atestat profesional), în 
termen valabilitate; -minimum 3 ani vechime în 
meserie. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii 
vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine documentele prevăzute la art.6 din 
HGR nr.286/2011. Concursul constă din 2 probe 
și se va desfășura conform calendarului: 
-Termenul-limită de depunere a dosarelor de 
înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului, la sediul instituției, P-ţa 
Primăriei, nr.7, Municipiul Târnăveni; -Proba 
scrisă: în data de 23 octombrie 2019, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; -Interviul: în data 25 octom-
brie 2019, ora 10.00, la sediul instituţiei. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Municipiul 
Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, telefon: 
0265.443.400, interior: 39.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă București, 
organizează concurs la sediul din București, Str. 
Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4, în vederea 
ocupării următoarelor funcţii contractuale de 
execuţie vacante după cum urmează: -1 post  de 
șofer, treapta profesională I -Serviciul 
Economic, Financiar si Achizitii Publice -Biroul 
Administrativ; -1 post de referent, treapta 
profesională IA- Serviciul Economic, Financiar 
si Achizitii Publice -Biroul Administrativ. 
Conditii generale de participare la concurs: 
Pentru a ocupa un post contractual vacant, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările si 
completările ulterioare: a) are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) 
are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; g) nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru: -postul de șofer, 
treapta profesională I: -studii medii/generale 
absolvite cu diploma/certificat; -vechime în 
specialitate: minim 3 ani în functia de condu-
cator auto/sofer; -abilitati, calitati si aptitudini 
necesare: aptitudini de mecanica si electricitate 
auto, abilitati pentru conducerea unui vehicul, 
seriozitate si profesionalism; -carnet auto profe-
sionist categoria B si C; -cazier auto eliberat de 
către Brigada Rutieră. -postul de referent, 
treapta profesională IA: -studii liceale,respectiv 
studii medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în specialitate: minim 5 
ani; -abilitati, calitati si aptitudini necesare: 
promptitudine si profesionalism in executarea 
sarcinilor de serviciu; Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: -pentru postul 
șofer, treapta profesională I în data de 
23.10.2019, la ora 10,30 proba scrisă, iar în data 
de 29.10.2019 la ora 10,30 proba practică. Data 
și ora susţinerii interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba practică; -pentru postul 
referent, treapta profesională IA  în data de 
23.10.2019, la ora 10,30 proba scrisă. Data și ora 
susţinerii interviului se afișează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Selecţia dosarelor se va 
face în perioada 15.10.2019 –16.10.2019, 
inclusiv. Dosarele de înscriere se depun în peri-
oada 01.10.2019 –14.10.2019, inclusiv, orele 
16,00, la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă București, din Strada Radu Vodă, nr.26 
–26A, sector 4, București, la Biroul Resurse 
Umane. Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere la concurs sunt 
afișate la sediul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă București, pe site-ul www.itmbucuresti.
ro –secţiunea concursuri si pe portalul posturi.
gov.ro. Persoană de contact -Foișor Adina –
inspector.  Telefon/fax 021.331.18.03; 
021.330.16.16 int.222; e-mail: adina.foisor@
itmbucuresti.ro.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, str.
Ștefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, organi-
zează în temeiul HG nr.286/2011, modificată și 
completată, concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de Șef Birou, studii superi-
oare, gradul II -1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă în data de 23.10.2019, 
ora 10.00; -proba interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora și ziua inter-
viului se vor afișa după proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii specifice: 
*pentru postul de Șef birou, studii superioare, 
gradul II -Biroul Științele Naturii: -studii supe-
rioare în domeniul științe ale naturii; -atestat în 
muzeologie; -vechime în specialitatea științe ale 
naturii: 20 ani; -atestat expert în științe ale 
naturii; -cunoștințe de operare PC, nivel mediu; 
-cunoașterea unei limbi de circulație internațio-
nală, nivel mediu; -abilități de comunicare, 
lucrul în echipă, inițiativă și creativitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul instituției și pe pagina 
de internet, respectiv până în data de 
15.10.2019, ora 16.00. Dosarele se vor verifica de 
către comisia de concurs, iar rezultatele selec-
tării dosarelor se vor afișa la sediul instituției și 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii 
suplimentare și bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 și pe site-ul: www.muzeulbuco-
vinei.ro

l Comuna Dalnic, cu sediul în localitatea 
Dalnic, str.Principală, nr.45, judeţul Covasna, 
organizează concurs conform HG nr.286/2011 
pentru ocuparea postului contractual vacant, cu  
normă întreagă, de: -număr posturi: 1, -numele 
funcției: șofer. Concursul va avea loc în peri-
oada 23.10.2019-25.10.2019, după cum 
urmează: a)selecția dosarelor de înscriere: 
22.10.2019, ora 10.00; b)proba practică: 
23.10.2019, ora 10.00; c)interviul: 25.10.2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: minim 10 clase; -posesor permis 
de conducere categoria B, C și E; -orice certificat 
de competențe profesionale în domeniu 
înseamnă avantaj; -vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Dalnic. Infor-
mații suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Dalnic, de la domnul Olah 
Istvan, la nr.de telefon: 0724.336.486.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de 
Vede, cu sediul în str.Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roșiorii de Vede, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs, conform HG nr.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea următoarei funcţii contrac-
tuale vacante: -economist II în cadrul Compar-
timentului Financiar Contabilitate. Concursul 
se va desfășura astfel: -economist II: -proba 
scrisă în data de 23 octombrie 2019, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 25 octombrie 2019, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -economist II: -studii superioare econo-
mice (diplomă de licență); -vechime de 3 ani în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
de 15 octombrie 2019, ora 14.00, la sediul spita-
lului din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul Roșiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, împreună cu taxa de 
concurs în valoare de 100RON. Pentru relaţii 
suplimentare și bibliografia de concurs, infor-
mațiile se obțin la sediul spitalului din str.Avia-
ţiei, nr.1, municipiul Roșiorii de Vede, judeţul 
Teleorman, persoană de contact: Luta Daniela, 
te lefon:  0247.406.085,  interior :  114, 
0785.222.139 (între orele 08.00-15.00), fax: 
0247.406.095, e-mail: pnfrosiori@yahoo.com

l Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de 
Vede, cu sediul în str.Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roșiorii de Vede, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs, conform HG nr.286/23.03.2011, 
pentru ocuparea următoarei funcţii contrac-
tuale vacante: -infirmier debutant în cadrul 
Secției Pneumologie I. Concursul se va desfă-
șura astfel: -infirmier debutant: -proba scrisă în 
data de 24 octombrie 2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 28 octombrie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-infirmier debutant: -absolvent de școală gene-
rală; -nu se solicită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până 
la data de 15 octombrie 2019, ora 14.00, la sediul 
spitalului din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roșiorii de Vede, judeţul Teleorman, împreună 
cu taxă de concurs în valoare de 100RON. 
Pentru relaţii suplimentare și bibliografia de 
concurs, informațiile se obțin la sediul spitalului 
din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul Roșiorii de 
Vede, judeţul Teleorman, persoană de contact: 
Luta Daniela, telefon: 0247.406.085, interior: 
114, 0785.222.139 (între orele 08.00-15.00), fax: 
0247.406.095, e-mail: pnfrosiori@yahoo.com

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică tip Lindab 
plus placări polistiren. Tel. 0755.849.716.

CITAŢII
l Varzari Mariana, Boldan Florin și Boldan 
Ioan cheamă în judecată la Judecătoria Hârlău, 
str. Gheorghe Doja, nr.1, pe Vacaru Iulian, 
Vacaru Ioan, Vacaru Maricel-Alexandru în 
dosar nr. 802/239/2016, având ca obiect partaj 
succesoral, ieșire din indiviziune. Termen 
22.10.2019.

l Pârâtul Ciaușu Viorel, domiciliat în Bucu-
rești, strada Grăuntelui nr. 25 Sector 1 , este 
chemat la Judecătoria Botoșani în Dosar nr. 
4084/193/2016 în data de 14.10.2019, având ca 
obiect partaj judiciar.

l Crețu Ecaterina, domiciliată în Craiova, str. 
Sărarilor, nr. 41, bl. K20, sc.1, et. 3, ap. 15, 
cheamă în judecată pe Breazu Petre, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str. Sărarilor, nr. 
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41, bl. K20, sc.1, et. 3, ap. 15, la Judecătoria 
Craiova, în data de 14.10.2019, complet CMF 5, 
ora 10.30.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile 
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor, Farcas 
Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru sunt 
citați pe data de 04.11.2019 la Judecătoria 
Turda, în dos. nr. 1401/328/2014, în calitate de 
pârâți.

l Lica Romica, cu ultimul domiciliu în sat 
Dorobanț, com.Aroneanu, jud.Iaşi, este chemat 
la Judecătoria Iaşi, camera Sala 4, în ziua de 
17.10.2019, Completul C27, ora 08.30, în calitate 
de Pârât, în proces cu Paltinel Eugenia, în cali-
tate de Reclamantă, în dosarul 12672/245/2019, 
având ca obiect plângere împotriva încheierii de 
carte funciară.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe Doboş 
Marcela în dosar 13931/318/2018, Judecătoria 
Târgu Jiu, Complet C14, în data de 24.10.2019, 
ora 09.30.

DIVERSE
l ASCIOR Oltenia (Asociația pentru Civi-
lizația Ortodoxă) invită oamenii de cultură 
să adere şi să se implice în promovarea 
principiilor creştin-ortodoxe la nivelul socie-
tății româneşti. Tel.0729.881.161, e-mail: 
meduza100@yahoo.com.

l Se notifică invocarea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către petenții Weszely Adal-
bert şi Șalaru Gabriela, asupra parcelei înscrisă 
în CF 301096 Lipova, nr. top. 310/1, 310/3, 
310/4, 310/5, 310/6, proprietar tabular fiind 
Jisefa Weszely. Cei interesați pote depune 
opoziții în termen de 30 de zile.

l Publicare dispozitiv sentinţa civila 
672/15.04.2019 pronunțată Judecătoria Moineşti 
dosar 4348/260/2018: Respinge  ca nefondata 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invo-
cata de paratul Silochi Iulian domiciliat Tg. 
Ocna, Tudor Vladimirescu D15/14, Jud. Bacău. 
Respinge ca inadmisibila cerere de revizuire 
formulata de revizuientii Bălănucă Ștefan 
domiciliat Dărmăneşti, Castanilor 19, jud. 
Bacău şi Lunganu Daniela domiciliata Dărmă-
neşti, Muntelui 56, jud. Bacău, împotriva s.c. 
1703/01.10.2009 in contradictoriu cu pârâții 
Șilochi Iulian domiciliat Tg. Ocna, Tudor Vladi-
mirescu, D15/14, jud. Bacău, Bălănucă Vasilică 
domiciliat Tg. Ocna, Republicii 90, jud. Bacău şi 
Bălănucă Daniel domiciliat Tg. Ocna, Crizante-
melor 8bis, jud. Bacău. Cu recurs in 15 zile de la 
comunicare.

l SC Eurogenetic SRL, cu sediul social în loca-
litatea Balş, str.Nicolae Bălcescu, nr.19, bl.23, 
sc.3, ap.40, anunță încheierea lucrărilor de 
construire „Modernizare construcție C1 (reali-
zare terasă, refacere instalație electrică, sani-
ta ră ,  t e rmică ,  c l imat i zare ,  fa țade , 
recompartimentare interioară) şi construire 
pompă de benzină”, la punctul de lucru din 
comuna Câineni, sat Râu Vadului, jud.Vâlcea.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii generale de insolventa in dosarul nr. 
3126/105/2019 Tribunal Prahova, conform 
sentinței nr. 790 din 20.09.2019 privind pe SC 
Crema Deluxe Business SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 04.11.2019, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
25.11.2019, întocmirea tabelului definitiv 
19.12.2019, prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data 29.11.2019, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa fata de debi-
toarea Edilconst SA cu sediul în Municipiul 
Campina, Str. Bucea, nr. 2, Judetul Prahova, 
dosar nr. 4034/105/2019, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor 11.11.2019; termen tabel 
preliminar: 02.12.2019; termen tabel definitiv: 
27.12.2019; data sedintei adunarii creditorilor 
06.12.2019, ora si locul urmand a fi stabilite de 
administratorul judiciar, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii de faliment 

a debitorului SC Atila Trans Junior SRL, 
CIF:27069631, J25/193/2010, dosar nr. 
792/101/2019 - Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
25.10.2019; Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor la 
01.11.2019; Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 20.11.2019. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a debitorului SC Navi - Pocsip SRL, 
CIF: 39515479, J25/341/2018, dosar nr. 1965/101 
anul 2019 -Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
25.10.2019; Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 12.11.2019; 
Termen pentru depunerea eventualelor contes-
tații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preli-
minar şi pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 06.12.2019. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Judecătoria Hârlău dosar nr. 3079/239/2018 
pentru aceste motive, în numele legii hotărăşte: 
Admite în parte acţiunea formulată de recla-
manţii Gafon Iacob, domiciliat în oraşul 
Victoria, strada Oltului, bloc 27, scara C, 
apart.57, judeţul Braşov şi Gafon Anuri, domi-
ciliat în comuna Cumpăna, starda Nucilor, nr. 
96, judeţul Constanţa, cu domiciliul procedural 
ales la Gavrilov Paraschiva, domiciliată în satul 
Focuri, sector 11, nr.10, comuna Focuri, judeţul 
Iaşi, în contradictoriu cu pârâţii Gafon Petro-
nela şi Gafon Adrian, domiciliaţi în municipiul 
Constanţa, strada Magnoliei, nr.8, judeţul 
Constanţa. Constată prescris dreptul pârâţilor 
Gafon Petronela şi Gafon Adrian de a cere 
executarea silită a sultei, în cuantum de 6.266,66 
lei, împotriva reclamanţilor Gafon Iacob şi 
Gafon Anuri, constată prescris dreptul recla-
mantului Gafon Iacob de a cere executare silită 
a cheltuielilor judiciare de 1.070 lei, împotriva 
pârâţilor Gafon Petronela şi Gafon Adrian, şi 
constată prescris dreptul reclamantului Gafon 
Iacob de a cere executarea silită a cheltuielilor 
judiciare, în cuantum de 620 lei, împotriva 
reclamantului Gafon Anuri. În baza art.453 
alin.1 C. proc. civ., ia act că părţile nu au soli-
citat cheltuieli de judecată în prezenta cauză. 
Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, conform art.460 C.proc.civ. 
Cererea şi motivele de apel se vor  depune la 
Judecătoria Hârlău, sub sancţiunea nulităţii, 
conform art.471 alin.1 C.proc.civ. Pronunţată 
conform art.396 alin.2 C.proc.civ, azi, 
27.06.2019.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL notifica creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii generale a insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva debi-
toarei S.C. Dacole Service S.R.L oras Sinaia, loc. 
Sinaia, Blvd. Carol I, Nr.41, C1, Etaj 1, judetul 
Prahova, Cod unic de inregistrare 14693640, 
Număr de ordine în registrul comerţului 
J29/655/2002, in dosarul 3880/105/2019 aflat pe 
rolul Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civila de 
Contencios Administrativ si Fiscal. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului - 01.11.2019, 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire 
si publicare in BPI a tabelului preliminar de 
creante -20.11.2019, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor -13.12.2019, data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor este 
25.11.2019. Urmatorul termen de judecata a fost 
fixat pentru data de 05.12.2019. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l Anunț de intenție privind elaborarea Planului 
Urbanistic de Detaliu, Str.Smeurei, nr.15-17, 
Piteşti, jud.Argeş. Subsemnații Păun Mihai, 
Păun Luminița, Păun Mario Octavian, în cali-
tate de beneficiari, aduc la cunoştința publicului 
interesat inițierea PUD “Construire Clădire 
Locuinţe Colective şi Spații cu Altă Destinație, 
în Regim de Înălţime S+DS+P+4E+5ER” şi 
supune spre consultare această documentație de 
urbanism. Observațiile şi propunerile pot fi 
transmise în termen de 15 zile calendaristice la 

Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din 
incinta Primăriei, prin e-mail la adresa: 
primarie@primariapitesti.ro, prin fax la 
nr.0248.212.166 sau prin poştă la adresa Primă-
riei Municipiului Piteşti, din str.Victoriei, nr.24, 
Piteşti, Argeş.

l OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, 
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul “Echi-
pare de suprafata si conducte sondele H40, H41, 
1532 Independenta”, propus a fi amplasat in 
extravilan localitatea Schela, Tarla 58/4; Parce-
lele 532/1/2, 532/1/3, 532/1/4, 532/1/5, 532/1/6, 
532/1/7, 532/1/8 (nr. cad. 103824), judetul Galati. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului A.P.M Galati, strada 
Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul OMV 
Petrom S.A. din Bucuresti, strada Coralilor, nr. 
22, sector 1, in zilele de luni - joi, intre orele 8.30 
- 16.00 si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M 
Galati din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Municipiul Galati.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 529 Barbuncesti” 
propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. 
Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului 
din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 528 Barbuncesti” 
propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. 
Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului 
din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 527 Barbuncesti” 
propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. 
Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului 
din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 524 Barbuncesti” 
propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. 
Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului 
din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 522 Barbuncesti” 
propus a fi amplasat in sat Barbuncesti, com. 
Tisau, judetul Buzau. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, 
str. Democratiei, nr. 11 si la sediul titularului 
din Municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1.

l S.C. Cafea Fortuna S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul “Extin-
dere Hală Cafea Fortuna“, propus a fi amplasat 
în str. Viilor, nr.3, comuna Dragomireşti Vale, sat 
Dragomireşti Deal, judeţul Ilfov. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 

sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului aflată la adresa Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, Bucureşti şi/ sau  la sediul titularului 
S.C. Cafea Fortuna S.R.L. din str. Viilor, nr.3, 
comuna Dragomireşti Vale, sat Dragomireşti 
Deal, judeţul Ilfov, în zilele de  luni– vineri, între 
orele 12:00–14:00, la numărul de telefon 
021.300.13.10, după data de 01.10.2019. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii competente pentru Protecţia 
Mediului  Ilfov, telefon 021.430.15.23.

l Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura simplificată. 1. Date 
privind dosarul: Număr dosar: 1697/115/2019, 
Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ şi Fiscal; Judecător 
sindic: Deteşan Daniela. 2. Debitor: S.C. NHL 
Herexped S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 
33627333; Sediu social: Reşiţa, str. Retezat,  
nr.15, ap.1,  Jud. Caraş-Severin ; Număr de 
Ordine în Registrul Comerţului: J11/419/2014. 
3. Lichidator judiciar: Darada Insolv I.P.U.R.L.; 
Cod de Identificare Fiscală: 31022114; Sediul 
ales: Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr.7, et.2, 
cam.21, Jud. Caraş-Severin; Număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II - 
0639/2012; Telefon: 0355/429.116; Fax: 
0355/429.117. Notifică deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. NHL Herexped S.R.L., prin  
Incheierea Civilă nr. 46/JS/CC din data de 
12.09.2019, pronunţată de către Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
1697/115/2019. Debitorul S.C. NHL Herexped 
S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) 
din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenței şi de insolvență.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitoarei este: 28.10.2019.
Termenul limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi publicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 08.11.2019. Contesta-
țiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi 
depuse în termen de 7 zile de la data publicării 
tabelului în BPI. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea şi publicarea Tabelului definitiv al 
creanţelor admise este: 04.12.2019. Termenul 
pentru depunerea raportului prevăzut de art. 97 
din Legea nr. 85/2014 este 23.10.2019.Se notifică 
faptul că prima şedinţă a Adunării Creditorilor 
debitoarei va avea loc la data de: 14.11.2019, 
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca ordine 
de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare 
comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; 
stabilire onorariu lichidator judiciar; alte 
menţiuni.

l Notificare privind deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura simplificată. Date 
privind dosarul: Număr dosar: 1739/115/2019, 
Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător 
sindic: Juca Petru. Arhiva/registratura instanţei: 
Adresa: Horea, nr. 2-4, Reşiţa, Jud. Caraş-Se-
verin, Număr de telefon: 0255/213.304  
programul arhivei/registraturii instanţei: 9-12. 
Debitor: S.C. Bourjois Caffe  S.R.L.; Cod Unic 
de Înregistrare: 30090978; Sediu social: Caran-
sebeş, str. Teiuşului,  nr.2, Jud. Caraş-Severin ; 
Număr de Ordine în Registrul Comerţului: 
J11/197/2012. Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului S.C. Bourjois Caffe  S.R.L., conform 
Incheierii Civile nr. 47/JS din data de 
19.09.2019, pronunţată de către Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr. 
1739/115/2019, Notifică deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. Bourjois Caffe S.R.L.Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei este: 
04.11.2019. Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi publicare a 
Tabelului preliminar al creanţelor este: 
15.11.2019. Termenul pentru întocmirea, depu-
nerea şi publicarea Tabelului definitiv al crean-
ţelor admise este: 11.12.2019. Termenul pentru 
depunerea raportului prevăzut de art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 este 30.12.2019.Se notifică 
faptul că prima şedinţă a Adunării Creditorilor 
debitoarei va avea loc la data de: 21.11.2019, 
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului judi-

ciar din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, jud.Caraş-Severin, având ca ordine 
de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare 
comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; 
stabilire onorariu lichidator judiciar; alte 
menţiuni. Lipsa creditorilor de la această 
adunare, constituie acordul tacit al acestora cu 
privire la punctele de vedere de pe ordinea de zi.

SOMAŢII
l Somație emisă în baza încheierii pronunţată 
la data de 11 septembrie 2019. Se aduce la 
cunoştintă celor interesaţi că petenta Amariei 
Maria a introdus la Judecătoria Făgăraş acţiune 
prin care solicită se constate a dobândit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune asupra imobi-
lului situat în Bucium, nr.35, com. Șinca, jud.
Braşov, identic cu cel înscris în CF nr.102202 
Șinca (provenită din conversia CF 60), nr. top. 
498, în suprafaţă aproximativă de 1.501mp, şi 
asupra asupra imobilului situat în Bucium nr.35, 
com. Șinca, jud.Braşov, identic cu cel înscris în 
cartea funciară nr. 102064 (provenită din 
conversia CF 953), nr. top. 85, în suprafață 
aproximativă de 572mp, cu indeplinirea condi-
ţiilor prevăzute de art.130 din Decretul -Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot să facă 
opoziţie la Judecătoria Făgăraş în termen de 30 
de zile de la data afişării şi publicării prezentei 
somaţii. Somaţia face parte integrantă din 
incheierea pronunţată de Judecătoria Făgăraş. 
la data de 11 septembrie 2019.

l Prin prezenta somaţie se aduce la cunoştinţă 
celor interesaţi faptul că petenţii Abraham 
Dora, Stanciu Gabriela-Tunde şi Iordache-
Ţiroiu Piroska, cu toţii cu domiciliul ales în 
mun.Sfântu Gheorghe, str.Godri Ferenc, nr.6, 
ap.1, jud.Covasna, solicită constatarea dobân-
dirii prin uzucapiune conform prevederilpr art. 
28/alin 1 şi art.130 din D-L nr.115/1938 a drep-
tului de proprietate asupra imobilului situat în 
com Brăduţ, sat Filia, nr.168, jud.Covasna, 
înscris în CF 25169 Brăduţ, nr top 367/1 în 
suprafaţă de 227mp, CF nr. 25168, Brăduţ, nr 
top 366/2 în suprafaţă de 126mp şi CF nr. 25170 
Brăduţ, nr top 368/1 în suprafaţă de 166mp, 
având ca proprietari tabulari pe Boda Carol, 
Varga Dionisie, Varga Irina, Varga Gheorghe şi 
Varga Lidia. Toţi cei interesaţi pot face opoziţie 
în termen de o lună de la afişare la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud. 
Covasna, în dos. nr. 3049/305/2019.

l Având in vedere ca prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr 124/55/2019 al Jude-
cătoriei Arad, petentul Frank Sorin, solicită 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului său de 
proprietate, asupra imobilului teren intravilan 
situat in localitatea Firiteaz nr 37, in suprafaţă 
de 1440 mp, identificat in CF nr 305082 Sagu, 
având nr top 7071, in care este menţionată ca 
proprietar tabular defuncta Mioc Eufemia 
invităm pe cei interesaţi să facă opoziţie faţă de 
această acţiune, in termen de o lună de la 
asişarea prezentei somaţii, in caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cauzei. Termen 
de judecată fixat in cauză: 04.11.2019, sala 146, 
ora 8:30.

ADUNĂRI GENERALE
l convocator. În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regula-
mentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni de piață şi 
ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. 
- cod unic de inregistrare RO 1576401, număr 
de  ord ine  in  Reg i s t ru l  Comerţu lu i 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 
01.11.2019 ora 13.00, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă de 25.10.2019, 
având următoarea ordine de zi: 1. Constatarea 
expirării, la data de 03.11.2019, a mandatelor de 
administratori provizorii ai societăţii 
ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru 
B U Ș C U ,  d o m n u l u i  Te o d o r  I u l i a n 
GHEORGHE, domnului Constantin Ion 
TUDOSE şi doamnei Doina VARIU. 2. 
Alegerea a patru administratori provizorii ai 
societăţii ROMAERO S.A., ca urmare a expi-
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rării mandatelor de la pct.1; 3. Stabilirea duratei 
mandatelor administratorilor provizorii aleşi la 
pct.2; 4. Aprobarea ex-date de 19.11.2019 şi a 
datei de 20.11.2019 ca dată de înregistrare; 5. 
Aprobarea împuternicirii directorului general al 
societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile 
necesare în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în 
faţa autorităţilor competente, incluzând, dar 
fără a se limita, la Oficiul Registrului Comer-
ţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus oricărei persoane 
după cum consideră necesar. La sedinţă pot 
participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
25.10.2019, stabilită ca dată de referinţă. Docu-
mentele şi informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. 
sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
01.10.2019, precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
au dreptul: de a introduce până la data de 
16.10.2019 puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 16.10.2019 proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are 
obligaţia de a răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator provi-
zoriu se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată la propunerea aces-
tora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 01.10.2019. 
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de 
administrator provizoriu se pot depune la regis-
tratura societăţii până la data de 16.10.2019 sau 
pot fi transmise prin email cu semnatura elec-
tronica extinsa incorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică până la 
data de 16.10.2019  la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 01/04.11.2019.”Acţio-
narii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 
referință pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. Formu-
larul de vot prin corespondență atât în limba 
română, cat şi în limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe 
pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 01.10.2019. Formu-
larul de vot prin corespondență, completat de 
către acţionar şi însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de 
ORC împreună cu copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al acestora, în 
cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se 
depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră 
înainte de adunare (01/04.11.2019 ora 12.00) cu 
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 01/04.11.2019”. Buleti-
nele de vot prin corespondenţă care nu sunt 
primite în forma şi în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi 
vot precum şi la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) - 
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi 
de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri 
speciale (Procuri speciale), înscris sub semna-
tură privată, pusă la dispoziţie de către Consi-
liul de Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri generale). 
Forma Împuternicirii speciale (Procurii 
speciale) atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la 

sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com şi pot fi consultate 
începând cu data de 01.10.2019. Împuternicirea 
specială (Procura specială) se depune sau se 
poate expedia, în original, la societate cu cel 
puţin o oră înainte de adunare ( 01/04.11.2019 
ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expediază prin 
poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în 
clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN 01/04.11.2019”. Procurile speciale 
care nu sunt primite în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi acceptate de 
către Societate. Formularele de vot prin cores-
pondenţă sau împuternicirile speciale pot fi 
transmise şi prin email cu semnatură electro-
nică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică până 
cel târziu cu o oră înainte de adunare 
(01/04.11.2019 ora 12.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
01/04.11.2019”. Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de către alte persoane 
decât acţionarii se poate face şi în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri generale) vala-
bilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, 
permițând reprezentantului desemnat să voteze 
în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca 
împuternicirea generală să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui Intermediar 
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 
nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile 
generale (Procurile generale) trebuie să conţină 
informaţiile prevăzute la art. 202 din Regula-
mentul ASF nr. 5/2018 şi se depun/expediază la 
societate cu cel puţin o oră înainte de adunare ( 
01/04.11.2019 ora 12.00), în copie, cuprinzând 
menţiunea conformităţii cu originalul, sub 
semnătura reprezentantului. Copiile certificate 
ale Împuternicirilor generale (Procurilor gene-
rale) sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezen-
taţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza 
unei Împuterniciri generale (Procuri generale), 
de către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu dispozi-
ţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare. În cazul 
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii 
pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogra-
mează pentru data de 04.11.2019, în acelaşi loc, 
la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82. 
Preşedintele C.A. Ştefan Paraschiv.

l GRIRO S.A., Sediu social: Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1; J40/240/1991; 
C.U.I. RO 1576509; Capitalul social subscris şi 
vărsat: 34.355.477,50 RON. Convocare: În 
conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare şi ale art. 17.3. lit.a) 
din Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denumită 
în continuare şi „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 25.10.2019 pentru a participa în 
ziua de 05.11.2019, ora 12:00, la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 
1- Sala de Consiliu, et. 2 din Clădirea Adminis-
trativă GRIRO, la Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor, care va avea următoarea 
ordine de zi: 1) Aprobarea modificării prevede-
rilor art. 22.1. din Actului Constitutiv al Socie-
tăţii ,  după cum urmează: Clauza Act 
Constitutiv: 22.1. Administrarea şi gestiunea 
curentă a Societăţii este asigurată de către Consi-
liul de Administraţie compus dintr-un număr de 
5 (cinci) membri aleşi de Adunarea Generală a 
Acţionarilor, aceştia putând avea şi calitatea de 
acţionari. Clauza modificată Act Constitutiv: 
22.1. Administrarea şi gestiunea curentă a Socie-
tăţii este asigurată de către un Consiliu de 
Administraţie compus dintr-un număr de 3 (trei) 
membri aleşi de Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, aceştia putând avea şi calitatea de 
acţionari. 2) În cazul respingerii propunerii de la 
punctul 1 de mai sus, aprobarea modificării 
prevederilor art. 22.1. din Actului Constitutiv al 
Societăţii, după cum urmează: Clauza Act 
Constitutiv: 22.1. Administrarea şi gestiunea 
curentă a Societăţii este asigurată de către Consi-

liul de Administraţie compus dintr-un număr de 
5 (cinci) membri aleşi de Adunarea Generală a 
Acţionarilor, aceştia putând avea şi calitatea de 
acţionari. Clauza modificată Act Constitutiv: 
22.1. Administrarea şi gestiunea curentă a Socie-
tăţii este asigurată de către un Consiliu de 
Administraţie compus dintr-un număr de 7 
(şapte) membri aleşi de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, aceştia putând avea şi 
calitatea de acţionari. 3) Aprobarea majorării 
capitalului social al Societăţii cu suma de 
maximum 10.000.000 RON, de la 34.355.477,50 
RON la valoarea maximă de 44.355.477,50 
RON, prin emisiunea unui numar de maximum 
4.000.000 acţiuni ordinare, cu o valoare nomi-
nală şi de subscriere în cuantum de 2,5 RON 
fiecare, prin compensarea creanţelor în RON şi/
sau Euro, certe, lichide şi exigibile ale acţiona-
rilor asupra Societăţii, precum şi prin aporturi 
noi în numerar ale acţionarilor, cu plata integrală 
a aportului la data subscrierii acţiunilor. Acţio-
narii Societăţii îşi vor putea exercita drepturile 
de preferinţă în interiorul termenului de o lună 
de la data publicării hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, respectiv aceştia vor 
avea dreptul să subscrie un număr de acţiuni 
proportional cu numărul acţiunilor pe care le 
poseda la data de referinţă. Subscrierile vor avea 
loc la valoarea nominală de 2,5 RON pentru 
fiecare acţiune subscrisă, fără prima de emisiune. 
Numărul de drepturi de preferinţă ce este 
acordat fiecărui acţionar va fi proporţional cu 
numărul de acţiuni emise de Societate deţinut la 
data de referinţă. Rata de subscriere va fi de 
0,291074. Numărul efectiv de acţiuni care pot fi 
subscrise de fiecare acţionar se determină prin 
înmulţirea Ratei de subscriere cu numărul de 
acţiuni deţinute, iar rezultatul, în cazul în care 
nu este un număr întreg, se rotunjeşte în jos până 
la cel mai apropiat număr întreg de rezultat. 
După expirarea termenului de exercitare a drep-
turilor de preferinţă ale acţionarilor la subscriere, 
toate acţiunile nesubscrise vor fi anulate. 4) 
Împuternicirea  Consiliului de Administraţie al 
Societăţii în temeiul prevederilor art. 114 din 
Legea societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru ca 
după expirarea perioadei de subscriere şi de 
majorare, conform punctului 3 de mai sus, să 
decidă  majorarea capitalului social al Societăţii, 
cu valoarea efectiv subscrisă şi vărsată de către 
acţionari, anularea acţiunilor rămase nesubscrise 
şi actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii 
cu privire la capitalul social, numărul de acţiuni 
şi structura acţionariatului Societăţii. 5) Apro-
barea împuternicirii unei persoane din partea 
acţionarilor pentru semnarea Actului Constitutiv 
actualizat al Societăţii. 6) Aprobarea împuterni-
cirii unei persoane care va îndeplini formalităţile 
de publicare şi înregistrare a hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.  
În cazul în care la data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Socie-
tăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 
din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea 
de-a doua Adunare Generala Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
06.11.2019, ora 12:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi ca 
prima adunare. Începând cu data de 23.10.2019, 
convocatorul, documentele şi materialele infor-
mative referitoare la aspectele incluse pe ordinea 
de zi, precum şi proiectele de hotărâri, pot fi 
consultate şi/sau procurate de către acţionarii 
Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 08.00–
16.00 la/ de la sediul Societăţii. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă, respectiv, 25.10.2019, în mod 
direct sau reprezentaţi de către alte persoane, pe 
bază de procură specială, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv al Societăţii. 
Formularul de procura specială se poate obţine 
începând cu data de 23.10.2019 şi care completat 
şi semnat se poate depune în original până pe 
data de 04.11.2019, ora 12:00, la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 
1. Consiliul de Administraţie al GRIRO S.A 
Reprezentat prin Dl. Constantin Toma, în cali-
tate de Vicepreşedinte.             

l GRIRO S.A., Sediu social: Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1; J40/240/1991; 
C.U.I. RO 1576509; Capitalul social subscris şi 

vărsat: 34.355.477,50 RON. Convocare: În 
conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 
societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi ale art. 17.3. 
lit.a) din Actul Constitutiv al GRIRO S.A 
(denumită în continuare şi „Societatea”), Consi-
liul de Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 25.10.2019 
pentru a participa în ziua de 05.11.2019, ora 
14.00, la sediul Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1- Sala de Consiliu, 
et. 2 din Clădirea Administrativă GRIRO, la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, 
care va avea următoarea ordine de zi: 1) Revo-
carea din funcţia de Administratori- Membri ai 
Consiliului de Administraţie a Dlui. Fathi (M 
Taher)  MOH’D Ahmad,  Dlui .  Toma 
Constantin, Dlui. Popescu Ioan Adrian, Dlui. 
Badea Nicolae şi a Dlui. Bunea Alexandru. 2) 
Alegerea unor noi Administratori– Membri ai 
Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru 
un mandat de 4 ani. 3) Aprobarea fixării remu-
neraţiei Administratorilor- Membri ai Consi-
liului de Administraţie şi a sumei asigurate 
aferente asigurării de răspundere profesională 
pentru aceştia. 4) Aprobarea formei contrac-
tului de administrare şi a mandatării unei 
persoane din partea acţionarilor pentru 
semnarea, în numele şi pe seama Societăţii, a 
contractelor de administrare cu noii Adminis-
tratori- Membri ai Consiliului de Administraţie 
al Societăţii. 5) Aprobarea împuternicirii unei 
persoane care va îndeplini formalităţile de 
publicare şi înregistrare a hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor.  În cazul în 
care la data menţionată mai sus nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă 
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din 
Legea societăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii, cea 
de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţio-
narilor Societăţii, pentru data de 06.11.2019, ora 
14.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi data de referinţă 
şi având aceeaşi ordine de zi ca prima adunare. 
Propunerea de candidaţi pentru alegerea Admi-
nistratorilor– Membri ai Consiliului de Admi-
nistraţie, va trebui să fie formulată de către 
acţionari, în scris, şi, în plus, să îndeplinească, în 
mod cumulativ, următoarele condiţii: (i) să 
cuprindă datele de identificare ale acţionarului, 
precum şi ale reprezentantului acestuia, dacă 
este cazul, (ii) să indice numele, prenumele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesio-
nală a candidatului propus pentru alegerea sa 
ca Administrator- Membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii, (iii) CV-ul candida-
tului propus pentru alegerea ca Administrator- 
Membru al Consiliului de Administraţie al 
Societăţii, şi, (iv) propunerea să fie transmisă şi 
înregistrată la registratura Societăţii, personal 
sau prin orice formă de curierat, cu confirmare 
de primire, ori transmisă, prin e-mail, cu 
semnătura electronică conform legii aplicabile, 
până la data de 22.10.2019, ora 14:00. Începând 
cu data de 23.10.2019, convocatorul, documen-
tele şi materialele informative referitoare la 
aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista 
candidaţilor propusi pentru alegerea ca Admi-
nistratori- Membri ai Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii, precum şi proiectele de 
hotărâri, pot fi consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/ de la sediul Societăţii. 
La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţitţi să participe şi să voteze acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, respectiv, 
25.10.2019, în mod direct sau reprezentaţi de 
către alte persoane, pe bază de procură specială, 
în conformitate cu prevederile Actului Consti-
tutiv al Societăţii. Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu data de 
23.10.2019 şi care completat şi semnat se poate 
depune în original până pe data de 04.11.2019, 
ora 14.00, la sediul Societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1. Consiliul de 
Administratie al GRIRO S.A. reprezentat prin 
Dl. Constantin Toma, în calitate de Vicepreşe-
dinte.

l Griro Tower S.A., Sediu social: Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn Griro, et.1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; C.U.I. 
RO29591487; Capitalul social subscris şi vărsat: 
3.242.865 RON, Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi ale art. 17.3.  lit.a) din Actul 
Constitutiv al GRIRO Tower S.A. (denumită în 
continuare şi „Societatea”), Administratorul 
Unic al Societăţii, convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 25.10.2019 pentru a participa în ziua de 
05.11.2019, ora 15.00, la Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor ce se va desfăşura în 
Sala de Consiliu, et. 2 din Clădirea Administra-
tivă GRIRO situată în Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1, Bucureşti, care va avea 
următoarea ordine de zi: 1) Alegerea unui nou 
Administrator Unic al Societăţii pentru un 
mandat de 4 ani. 2) Aprobarea fixării remune-
raţiei Administratorului Unic şi a sumei asigu-
rate aferente asigurării de răspundere 
profesională pentru Administratorul Unic. 3) 
Aprobarea formei contractului de administrare 
şi a mandatarii unei persoane din partea acţio-
narilor pentru semnarea, în numele şi pe seama 
Societăţii, a contractului de administarre cu 
noul Administrator Unic al Societăţii. 4) Apro-
barea împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare şi înregis-
trare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. În cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 17.12. din 
Actul Constitutiv al Societăţii, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii, pentru data de 06.11.2019, ora 15.00, 
în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referinţă şi 
având aceeaşi ordine de zi ca prima adunare. 
Propunerea de candidaţi pentru alegerea Admi-
nistratorului Unic al Societăţii, va trebui să fie 
formulată de către acţionari, în scris, şi, în plus, 
să îndeplinească, în mod cumulativ, următoa-
rele condiţii: (i) să cuprindă datele de identifi-
care ale acţionarului,  precum şi  ale 
reprezentantului acestuia, dacă este cazul, (ii) să 
indice numele, prenumele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională a candidatului 
propus pentru alegerea sa ca Administrator 
Unic al Societăţii, (iii) CV-ul candidatului 
propus pentru alegerea ca Administrator Unic 
al Societăţii, şi, (iv) propunerea să fie transmisă 
şi înregistrată la registratura Societăţii, personal 
sau prin orice formă de curierat, cu confirmare 
de primire, ori transmisă, prin e-mail, cu 
semnătură electronică conform legii aplicabile, 
până la data de 22.10.2019, ora 15:00. Începând 
cu data de 23.10.2019, convocatorul, documen-
tele şi materialele informative referitoare la 
aspectele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista 
candidaţilor propuşi pentru alegerea ca Admi-
nistrator Unic al Societăţii, precum şi proiectele 
de hotărâri, pot fi consultate şi/sau procurate de 
către acţionarii Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/ de la sediul Societăţii. 
La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, respectiv, 
25.10.2019, în mod direct sau reprezentaţi de 
către alte persoane, pe bază de procură specială, 
în conformitate cu prevederile Actului Consti-
tutiv. Formularul de procură specială se poate 
obţine începând cu data de 23.10.2019 şi care 
completat şi semnat se poate depune în original 
până pe data de 04.11.2019, ora 15.00, la sediul 
Societăţii. Administratorul Unic al GRIRO 
Tower S.A. Romeo Codreanu.                       

LICITAŢII
l Penitenciarul Mioveni organizează în data de 
07.10.2019 ora 10.00  la sediul aflat în locali-
tatea Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, judeţul 
Argeş, licitaţie publică cu strigare, pentru 
închirierea unui teren cu o suprafaţă de 38 mp., 
situat în incinta penitenciarului, în vederea 
amenajării unui punct comercial destinat 
persoanelor private de libertate şi personalului 
unității. Preţul de pornire al licitaţiei este de 17 
lei/mp/lună. Saltul de supralicitare este de 1 leu/
mp/lună. Garanţia de participare este 155 lei. 
Documentaţia descriptivă se poate obţine 
gratuit de la sediul Penitenciarului Mioveni pe 
bază de solicitare scrisă. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0248/260802.

l Anunt negociere directa cu pas de supra-
oferta. Debitorul SC Toposim SRL - in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în 
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Vânju Mare, str. Republicii nr. 80, jud. Mehedinţi, 
CIF: 11535379, J25/63/1999, dosar nr. 
2899/101/2014 pe rolul Tribunalului Mehedinti, 
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare 
prin negociere directă cu pas de supraoferta in 
cuantum de 500 lei (conform procesului verbal al 
adunarii creditorilor nr. 510/26.09.2019) urma-
torul bun mobil: Autoturism AUDI A4, fara 
numar de inmatriculre la data inspectiei, caro-
seria AA berlina marca AUDI tip/varianta BE/ 
L B P W F 1 / A 4  n u m a r  d e  o m o l o g a r e 
AAAU112B12CB6E4, numar de identificare 
WAUZZZ8E37A183641, an de fabricatie 2007, 
cilindree (cmc) 1968 norma de poluare (E) 
EURO 4, culoare NEGRU la pretul de  4700,00 
lei exclusiv tva ( 5593,00 lei TVA inclus). Negoci-
erea directă cu pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi în data de 31.10.2019 orele 12:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in suma de 20 lei pana pe 
data de 31.10.2019 orele 10.00. Nr. cont 
RO11BRMA0999100086840992 deschis la Banca 
Romaneasca SA Suc. Dr.Tr.Severin. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la şedinţa de nego-
ciere directa cu pas de supraoferta să depună 
oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație si caietul de sarcini la adresa 
lichidatorului judiciar. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului mobil descris 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil * autoturism Audi A4  * 
descris anterior, o reprezinta sentinţei comerciale 
nr. 24 din data de 28.03.2018 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 
2899/101/2014. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinţi, telefon 0752819051,  sau 
la adresa de email: office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, 
în calitate de lichidator judiciar al societăţii M & 
D Zero societate în faliment, in bankruptcy, en 
faillite - procedură ce face obiectul dosarului nr. 
638/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Speci-
alizat Cluj, având în sediul în loc. Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanților, nr. 109, bl.16, sc.4, ap. 
109, jud. Cluj , CUI 25818898, număr de înregis-
trare în Registrul Comerţului J12/1513/2009, în 
temeiul art.154 şi următoarele din Legea 85/2014 
şi cu respectarea regulamntului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor din data de 
04.07.2019, prin prezenta anunțăm vânzarea la 
licitație publică a bunurilor mobile a societății 
debitoare care cuprinde un număr de 363 de 
articole - piese auto. Vânzarea bunurilor urmează 
a se face în bloc, la data de 09.10.2019 începând 
cu ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
iar prețul de pornire al licitației, conform rapor-
tului de evaluare nr. 749  din data de 13.02.2019 
este de: 25.600 lei. În situația în care nu se va 
reuşi valorificarea bunurilor la licitația publică, 
lichidatorul judiciar urmează a organiza o nouă 
şedință de licitație la data de 16.10.2019 prețul de 
strigare urmând a fi diminuat la 90% din 
valoarea inițială, respectiv 23.040,00 lei. În situ-
ația în care nici la această din urmă şedință de 
licitație nu se va reuşi valorificarea bunurilor, 
lichidatorul judiciar va organiza o nouă şedință 
de licitație la data de 23.10.2019 prețul de stri-
gare urmând a fi diminuat la 80% din valoarea 
inițială, respectiv 20.480,00 lei. Persoanele care 
doresc să cumpere vor depune oferte de cumpă-
rare la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la 
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în atenția 
lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 de ore 
înainte de ora de începere a licitației publică. 
Nerespectarea termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la licitația publică.  
Titularii ofertelor de cumpărare au obligația să 
depună cu cel puțin 24 de ore înainte de ora de 
începere a licitației publică o garanție de 10% din 
prețul de pornire al licitației în contul unic de 
insolvență al societății debitoare M & D ZERO 
deschis la Libra Internet Bank cont IBAN 
RO72BREL0002002065010100. Nerespectarea 

termenului atrage decăderea din dreptul de a 
mai participa la licitația publică. Vânzarea la 
licitație se va face în mod public de către lichida-
torul judiciar care va oferi bunurile spre vânzare 
prin 3 strigări succesive.  Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită opțiuni şi 
supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar 
atunci când există un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licitației.  Informații 
suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel: 
0359/463661 Fax: 0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l 1. Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail a persoanei de contact: Consiliul Jude-
țean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, 
cod poştal 720026, str. Ștefan cel Mare nr. 36, 
județul Suceava, cod fiscal: 4244512, telefon: 
0230-222548/ 222628 -interior: 136/205, fax: 0230-
222839, E-mail: contact@cjsuceava.ro; 2. Infor-
maţii generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: închirierea imobilului 
-clădire C1, în suprafață de 329 mp, cu teren 
aferent şi a suprafeței de 371 mp teren parte din 
C.F. 31351 UAT Fălticeni, situate în municipiul 
Fălticeni, str. Pleşeşti Gane, nr. 5, județul 
Suceava, proprietate privată a Județului Suceava, 
aflate în administrarea Consiliului Județean 
Suceava, conform O.U.G. 57/2019 Codul admi-
nistrativ; 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini; 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: la cerere la sediul 
instituției; 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul autorității contrac-
tante, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Serviciul patrimoniu 
din cadrul Consiliului Județean Suceava, cu 
sediul în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare 
nr. 36, județul Suceava; 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 20 lei/exemplar se achită la casieria 
Consiliului Județean Suceava sau prin virament, 
în contul Consiliului Județean Suceava 
RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Suceava; 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.10.2019, ora 
10.00; 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 28.10.2019, ora 
9.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Consiliul Județean Suceava (registratură), str. 
Ștefan cel Mare nr. 36, județul Suceava; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un singur exemplar original, în 
două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior; 
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 30.10.2019, ora 
12.00, Serviciul patrimoniu din cadrul Consiliului 
Județean Suceava, cu sediul în municipiul 
Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 36, județul 
Suceava; 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în 
justiţie se introduce la secția de contencios admi-
nistrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se 
află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul 
Suceava, mun. Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr. 
62,  cod 720062, tel /fax:  0230/214948, 
0230/523290, 0230/522296; 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 27.09.2019.

l Compania Energopetrol SA, societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 1.300 mp, (suprafata 
exacta urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea 
terenului) impreuna cu constructiile baraca-
mente situate pe acesta, in suprafata de 347 mp, 
la pretul total de 40.000 euro, fara TVA si teren 
in suprafata de aproximativ 400 mp, (suprafata 
exacta urmand a fi stabilita, dupa dezmembrarea 
terenului) impreuna cu constructia C5 situata pe 
acesta, in suprafata de 49 mp, la pretul de 14.000 
euro, fara TVA, ambele situate in Campina, Str. 
Industriei, nr. 3, Judet Prahova. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului judiciar in 
data de 04.10.2019 ora 12:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 07.10.2019, 09.10.2019, 
11.10.2019, 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 
21.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019, 28.10.2019, 
30.10.2019, 01.11.2019, 04.11.2019, 06.11.2019, 

08.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019, 15.11.2019, 
18.11.2019, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cere-
rile de inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment, 
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin 
lichidator, anunţă vânzarea la licitatie publică, 
conform Caietului de sarcini, a ansamblului de 
bunuri imobile format din: cladire C 38 - 
magazie (Sc - 261,6 mp) + fundatie (784,58 mp) 
+ teren (900 mp) la pretul de 81.025 lei, situate in 
comuna Filipestii de Padure, str. Principala, 941, 
Prahova; Se stabilesc urmatoarele zile de licitaţie: 
07.10.2019, 09.10.2019, 10.10.2019, 14.10.2019, 
16.10.2019, 18.10.2019, 22.10.2019, 24.10.2019, 
28.10.2019, 30.10.2019, orele 12:00. Caietul de 
sarcini se achiziţionează de la sediul debitoarei la 
preţul de 2.000 lei + TVA. Relaţii suplimentare la 
tel. 0244386618, 0740226446.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare 
judiciara, prin administrator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie urmatorului activ aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv Spațiului 
comercial Incinta „Magazin Vinuri” Valea Calu-
gărească, situat in com. Valea Calugărească, jud. 
Prahova, in suprafata de 72 mp, P+1E, in incinta 
gradinitei de copii, la pretul de 92400 lei fara 
TVA. Constructia nu este intabulata in Cartea 
funciara, fiind edificata pe un teren care nu este 
proprietatea SC Rovit SA. Daca cumparatorul 
este o societate neplatitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va fi purtator de 
TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013 
si 27.07.2017 si a regulamentului de participare 
la licitatie. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 04.10.2019, 08.10.2019, 15.10.2019, 
22.10.2019, 29.10.2019, 01.11.2019, 05.11.2019, 
12.11.2019, 19.11.2019, 29.11.2019, orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Vanzarea se face conform caietului de sarcini 
intocmit de administratorul judiciar in cuantum 
de 500 lei + TVA. Relatii la telefon 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Teaca, str.Princi-
pală, nr.598, județul Bistrița-Năsăud, telefon: 
0263.276.124, fax: 0263.276.213, e-mail: primari-
ateaca@yahoo.com, cod fiscal: 4548899. 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren, situat în locali-
tatea Teaca, în suprafață de 4mp, înscris în CF 
nr. 27958, bun proprietate publică, conform HCL 
63/25.09.2019 şi temeiului legal: OUG 57/2019. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Teaca. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primă-
riei Comunei Teaca, str.Principală, nr.598, 
județul Bistrița-Năsăud. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 50Lei, se achită la casieria Primăriei 
Teaca. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 24.10.2019, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 30.10.2019, ora 15.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Teaca, strada Principală, nr.598, 
județul Bistrița-Năsăud. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original şi 1 exemplar în copie. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 31.10.2019, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Teaca, strada Princi-
pală, nr.598, județul Bistrița-Năsăud, în Sala de 
şedințe. 6.Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei:  Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul 
Bistrița, str.Alba-Iulia, nr.1, CP 420178, județul 

Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.213.528, fax: 
0263.231.509, e-mail: tribunalul-bistritana-
saud-info@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.09.2019.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, 
strada Principală, nr.598, județul Bistrița-Nă-
săud, cod fiscal: 4548899, telefon: 0263.276.124, 
fax: 0263.276.213, e-mail: primariateaca@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 2 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Teaca, 
identificate astfel: -teren, în suprafață de 824mp, 
nr. cadastral: 27971, situat în intravilan, conform 
HCL 61/25.09.2019; -teren, în suprafață de 
556mp, nr. cadastral: CF 28164, situat în intra-
vilan, conform HCL 62/25.09.2019 şi temeiului 
legal: OUG 57/2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la 
cerere, de la sediul Primăriei Comunei Teaca. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Teaca, strada Principală, nr.598, județul Bistri-
ța-Năsăud. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50 Lei /exemplar, se achită la casieria 
Primăriei Teaca. 3.4. Data-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 22.10.2019, ora 15.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.10.2019, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primă-
riei Comunei Teaca, strada Principală, nr. 598, 
județul Bistrița-Năsăud. 4.3. Numărul de exem-
plare în care treuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original şi 1 exemplar în copie. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 29.10.2019, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Teaca, strada Princi-
pală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, în Sala de 
şedințe. 6.Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul 
Bistrița, str. Alba-Iulia, nr.1, CP 420178, județul 
Bistrița-Năsăud, telefon: 0263.213.528, fax: 
0263.231.509, e-mail: tribunalul-bistritana-
saud-info@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 30.09.2019.

l Activ Insolv SPRL, lichidator judiciar al SC 
Total Distribution Group Valcea SRL, anunţă 
vânzarea prin licitatie publică, în condiţiile art. 
154 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, a urmatoarelor 
bunuri imobile proprietatea debitoarei: 1. Spatiu 
productie-depozitare situat în localitatea Rm 
Valcea, strada Timis, nr. 6, judetul Valcea, compus 
din Teren in suprafata de 5235 mp, avand cate-
goria de folosinta curti constructii, situat in intra-
vilanul localitatii Rm. Valcea, strada Timis, nr. 6, 
judetul Valcea, judetul Valcea , avand urmatoarele 
Construcţii: - C1 - cu regim de inaltime P, cu 
suprafata construita la sol de 78,02 mp, suprafata 
desfasurata de 78,02 mp, suprafata utila estimata 
de cca 70 mp; - C2 - cu regim de inaltime P, cu 
suprafata construita la sol de 136,44 mp, supra-
fata desfasurata de 136,44 mp, suprafata utila 
estimata de cca 123 mp; - C3 - cu regim de inal-
time P, cu suprafata construita la sol de 64,11 mp, 
suprafata desfasurata de 64,11 mp, suprafata 
utila estimata de cca 58 mp; - C4 - Bazin de apa - 
cu regim de inaltime P, cu suprafata construita la 
sol de 87,08 mp, suprafata desfasurata de cca 
87,08 mp, suprafata utila estimata de cca 78 mp; 
- C5 - Statie pompe - cu regim de inaltime P, cu 
suprafata construita la sol de 56 mp, suprafata 
desfasurata de 56 mp, suprafata utila estimata de 
cca 50 mp; - C6 - Post Trafo - cu regim de inaltime 
P, cu suprafata construita la sol de 34,66 mp, 
suprafata desfasurata de 34,66 mp, suprafata 
utila estimata de cca 31 mp; - C7 - Cabina portar 
- cu regim de inaltime P, cu suprafata construita 
la sol de 43,58 mp, suprafata desfasurata de 43,58 
mp, suprafata utila estimata de cca 39 mp. la 
pretul de pornire de 151.200 Euro, exclusiv TVA. 
2. Spatiu comercial situat în localitatea RM 
Valcea, zona Traian, strada Iancu Pop, nr 2-4, 
judetul Valcea, spatiu compus din: Teren in 

proprietate, in suprafata de 210 mp, teren avand 
categoria de folosinta curti constructii, situat in 
intravilanul localitatii RM Valcea, zona Traian, 
strada Iancu Popp, nr 2-4, judetul Valcea 
impreuna cu cota parte indiviza de 57,40 mp din 
suprafata aleilor de acces. Construcţii: C1 - Spatiu 
comercial - cu regim de inaltime P+1E, cu supra-
fata construita la sol de 145,87 mp, suprafata 
desfasurata estimata de 291,74 mp si suprafata 
utila de 264,9 mp, la pretul de pornire de 120.870, 
Euro exclusiv TVA. 3. Spatiu depozitare si birouri 
situat în localitatea TG Jiu, Bdul Ecaterina 
Teodoroiu , nr 516, judetul Gorj, spatiu compus 
din: Teren in proprietate, in suprafata de 1546 
mp, teren avand categoria de folosinta  curti 
constructii, situat in intravilanul localitatii TG 
Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 516, judetul 
Gorj. Construcţii: C1 - Spatiu depozitare - cu 
regim de inaltime P+2E partial, cu suprafata 
construita la sol de 1167 mp, suprafata desfasu-
rata estimata de 1446 mp si suprafata utila de 
1349,04 mp, la pretul de pornire de 306.810 Euro, 
exclusiv TVA; 4. Spatiu depozitare situat în locali-
tatea TG Jiu, Bdul Ecaterina Teodoroiu , nr 516, 
judetul Gorj, spatiu compus din: Teren in propri-
etate, in suprafata de 1619 mp, teren avand cate-
goria de folosinta  curti constructii, situat in 
intravilanul localitatii TG Jiu, Bdul Ecaterina 
Teodoroiu , nr 515, judetul Gorj. Construcţii: C1 
- Abator - cu regim de inaltime P, cu suprafata 
construita la sol de 171 mp, suprafata desfasurata  
de 171 mp si suprafata utila estimata de 154 mp, 
la pretul de pornire de 30.780 Euro, exclusiv TVA; 
5. Spatiu depozitare situat în localitatea Draga-
sani, strada Podgoriei, judetul Valcea, spatiu 
compus din: teren in proprietate, in suprafata de 
1770 mp, teren avand categoria de folosinta curti 
constructii, situat in intravilanul localitatii  
Dragasani, strada Podgoriei, judetul Valcea., 
impreuna cu 1 - Depozit - cu regim de inaltime P, 
cu suprafata construita la sol de 317 mp, supra-
fata desfasurata de 317 mp si suprafata utila 
estimata de 285 mp, la pretul de pornire de 29.700 
Euro, exclusiv TVA. Sedinţa de licitaţie publică se 
organizează la sediul lichidatorului din Rm. 
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, 
parter, in ziua de 08.10.2019 ora 14:00. In caz de 
neadjudecare, licitatia se va relua in data de 
15.10.2019, respectiv 22.10.2019 avand acelasi 
pret de pornire, in acelasi loc si aceeasi ora. In 
temeiul art. 839. alin. 1 lit. j Cod Procedura Civila, 
lichidatorul invita toate persoanele care pretind 
un drept asupra bunului scos la vanzare sa anunte 
inainte de data stabilita de vanzare. Prezentul 
anunt constituie si notificare catre creditori, 
debitor si orice persoana fizica sau juridica intere-
sata in cauza. Caietul de sarcini si orice informatii 
se pot obţine la sediul lichidatorului sau la telefon 
0743050727; 0742307351, fax 0350414880.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport Persoane 
in regim taxi si inchiriere emis pe numele 
Ristache Patrick Francesco. Il declar nul.

l Societatea comercială Miget Impex SRL, sediu 
social Bucureşti, B-dul.Regina Maria, nr.32, 
parter, biroul 5, modul Z, număr de înregistrare 
J40/23715/12.10.1993, CUI: 4875556, anunță 
pierderea certificatului de înregistrare la ONRC 
Bucureşti, cu seria B nr. 3428781 eliberat la data 
de 16.05.2017, care se declară nul.

l Pierdut cartela tahograf si certificat de pregatire 
profesionala, eliberate de ARR Agentia Neamt, pe 
numele Moraru Dumitru. Le declar nule.

l Firma Cristin Collection S.R.L., sediul Bucu-
reşti, Sector 5, str. Popa nr.9, bl.17A, sc.1, ap.3, 
cod unic de înregistrare 29462750, nr. de ordine 
în Registrul Comerţului J40/15027/16.12.2011, 
declară pierdut şi nul Certificat de Înregistrare 
seria B nr. 2515427. 

l Pierdut legitimaţie de control nr. 4143 emisă 
de Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă pe numele Ilie Cosmin. O declar nulă. 

l Pierdut - declar nulă legitimaţie de student pe 
numele Ahmad Hussein anul 1 la Medicină 
Generală Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Carol Davila Bucureşti.

l Pierdut Certificate constatator nr. 
348/10.01.2005 si nr. 43191/30.11.2006, eliberate 
de ORC Arad, pentru Sc Imtour JR Srl. Le 
declar nule.


