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OFERTE SERVICIU
l Angajam montator pardoseli 
epoxidice si poliuretanice si 
tencuitori pentru tencuiala meca-
nizata, cu sau fara experienta. 
Conditii avantajoase. Detalii la 
telefon 0741.978.624

l Angajam ajutori bucatari cu 
experienta pentru cald, cuptor, 
procesare legume. Salariu fix 
+bonusuri. 0735869001

l Primăria comunei Stelnica 
organizează în data de 20 martie 
2018, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector clasa I, grad profesi-
onal principal  din cadrul 
Compartimentului Agricol. 
Condiţii de participare: -Cetă-
ţenie română; -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitate a 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice -5 (cinci) ani; -Cunoş-
tinţe minime de utilizare a 
calculatorului. Dosarul trebuie să 
conţină: -Diplomă studii absol-
vite; -Copie carnet de muncă sau 
adeverinţă; -Fişă medicală sau 
adeverinţă medicală; -Cazier 
judiciar; -Copie C.I.; -Copie acte 
Stare civilă; -Cerere participare 
concurs. Dosarele de participare 
la concurs se depun în perioada 
cuprinsă între 16 februarie-07 
martie 2018. Selectarea dosarelor 
va avea loc pe data de 9 martie 
2018, iar concursul se va desfă-
şura pe parcursul a două probe: 
proba scrisă 20 martie 2018 -orele 
11.00 şi interviul -22 martie -orele 
11.00. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei (secretariat) sau 
la telefon: 0243.361.785.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, auto-
grafe, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi, vederi vechi româ-
neşti. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166

CITAȚII  
l Vlad Viorel este citat la Tribu-
nalul Brăila pentru data de 5 
martie 2018 în apelul civil nr. 
8007/196/2010, reclamant Vlad 
Enache.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculului, 
aflat pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 

domeniului public, pentru vehicu-
lele: Daewoo Cielo, culoare alb, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în Drumul Găzarului nr. 
34-36, bloc 138; Daewoo Matiz, 
culoare alb, fără plăcuţe de înma-
triculare, aflat în Şos. Olteniţei nr. 
140.

l Numitul Mateescu Dumitru, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Vasile Lupu, nr. 26, bl. 
PD2B, sc. A, ap. 13, Argeş este 
citat la Tribunalul Arges în data 
de 08.03.2018,ora 8:30 în calitate 
de intimat pârât în dosarul nr. 
13351/280/2014 în contradictoriu 
cu apelanta reclamanta SC 
Asirom Vig SA.

l Tudor Valentin Claudiu şi 
Gantner Gilbert Andre, pârâți în 
dosarul 3970/183/2016 al Judecă-
toriei Băileşti, sunt chemați pe 
07.03.2018, ora 8.30, C1.  

l Citație emisă la data de 
19.02.2018. Se  citează toți moşte-
nitorii legali sau testamentari cu 
domiciliul necunoscut al defunc-
tu lu i  Ba l in t  Cons tant in , 
C.N.P.1440407384185, decedat la 
data de 19.01.2017, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Râmnicu 
Vâlcea, strada Săliştea Nouă 
numărul 29, județul Vâlcea, 
pentru a se prezenta la sediul 
Biroului Individual Notarial 
Armeanu Corina-Raluca, cu 
sediul în municipiul Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea, în ziua de 
08.03.2018, ora 12.00, în vederea 
participării la dezbaterea succesi-
unii defunctului mai sus menți-
onat, prin procedura notarială ce 
va avea loc în acea zi. Se vor 
prezenta toate actele deținute în 
legătură cu această succesiune 
(testament, titluri de proprietate 
privind imobilele defunctului ca: 
acte de vânzare, donație, partaj, 
extras de carte funciară), certifi-
cate de stare civilă (naştere, căsă-
torie, adopție, deces), cartea de 
identitate, în original, doi martori. 
În caz de neprezentare la termen, 
dezbaterile vor avea loc în lipsă şi 
se va proceda conform legii. 
Moştenitorii domiciliați în alte 
localități decât aceea în care este 
sediul acestui notariat, pot trimite 
declarații de opțiune succesorală 
autentificate la orice notariat din 
țară. De asemenea, în cazul în 
care nu se pot prezenta personal, 
e i  vor putea desemna un 
mandatar care să-i reprezinte.

l Tudor Ion, comuna Vârtoape, 
jud. Teleorman, este chemat la 
Tribunalul Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 22, în dosarul nr. 
3934/292/2012, în data de 9 
martie 2018, ora 8.00.

l Numitii Man Iuanna, Man 
Gyorgye, Man Ierima, Man 

Iuoanna, Man Gyorgye, toti cu 
domiciliul necunoscut, sunt citati 
la Judecatoria Dragomiresti jud. 
Maramures, dos. nr.541/224/2017, 
avand ca obiect constatarea drep-
tului de proprietate prin uzuca-
piune si intabulare in CF, in 
calitate parati, cu termen de 
judecata pe data de 28 martie 
2018.

l Numiti i  Gyerheş Iuon, 
Gherheş Gheorghe, Gherheş 
Iuoana, Gherheş Ştefan, Gherheş 
Ion, Gherheş Ierina, Gherheş 
Maria, Gherheş Filimon, Gherheş 
Vasile, Gherheş Maria, Gherheş 
Iuana, Gherheş Vasile, Gherheş 
Palaga, Gherheş Maricuta, 
Gherheş Ştefan, Pop Dumitru, 
Pop Gheorghe, Pop Maricuta , 
Pop Maricuta, Pop Irina, Pop 
Iuana, toti cu domiciliul necu-
noscut, sunt citati in dos. 
nr.652/224/2011* al Judecatoriei 
Sighetu Marmatiei jud.Mara-
mures, avand ca obiect anulare 
act si rectificare de Carte 
Funciara, in calitate de parati, cu 
termen de judecata pe data de 14 
martie 2018.

l Onaca Maria este citata la 
Judecatoria Turda la data de 
1 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r 
nr.5549/328/2017, in proces de 
divort cu Onaca Ilisie.

DIVERSE  
l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna ianuarie 2018, 
premii ce constau intr-un voucher 
in valoare de 400 RON, sunt dna. 
Ancuta Andronic, dna Orsolya 
Tallodi, dl. Daniel Kasa, dl. Ionut 
Toma si dna. Anisoara Ciritel.

l În temeiul art. 72 alin.(6) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii generale 
de insolvență a debitorului SC 
Royal Sell SRL, CIF: 30879964, 
J25/466/2012 de către Tribunalul 
M e h e d i n ţ i  î n  d o s a r  n r. 
5126/101/2017. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
28.03.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
11.04.2018, Termen pentru soluți-
onarea eventualelor contestații 
împotriva tabelului preliminar 
este de 7 zile de la data publicării 
în BPI; Termen pentru întocmire 
şi afişare tabelului definitiv  al 
creanţelor 02.05.2018. Lichidator 
judiciar,  Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l 1.Centrul Cultural G.M.Zamfi-
rescu Satu Mare, cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, bld.
Transilvaniei, nr. 3, număr de 

telefon/fax: 0261.768.608, e-mail: 
casazamfirescu@yahoo.com. 
Aprobarea programului pentru 
acordarea finanțărilor nerambru-
sabile -valabil pentru anul 2018. 
2.Autoritatea finanțatoare: Muni-
cipiul Satu Mare, cod fiscal: 
4038806, adresa: Satu Mare, Piaţa 
25 Octombrie, nr.1, acordă, finan-
țări nerambursabile pentru activi-
tăți nonprofit de interes general, 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 350/2005, privind 
regimul finanțărilor din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, a 
prezentului Program şi a Metodo-
logiei. 3.Domeniile de intervenție 
selectate sunt: activități culturale, 
activități pentru tineret şi învăță-
mânt şi recreativ, şi activități 
destinate programului „Sportul 
pentru toți”. 4.Beneficiari direcţi: 
orice persoană juridică fără scop 
patrimonial -asociație, fundație- 
care desfăşoară activități 
nonprofit recunoscute conform 
legii, care doreşte să sprijine reali-
zarea unor obiective de interes 
public general, regional sau local, 
are dreptul de a participa (în 
condițiile Legii 350/2005) la 
procedura pentru atribuirea 
contractului de finanțare neram-
bursabilă. 5.Bugetul programului: 
suma totală alocată pentru 
Program în anul 2018 este de 
450.000Lei, defalcată astfel: 
Cultură: 300.000Lei; Activități 
pentru tineret şi învățământ şi 
recreativ: 100.000Lei; Activități 
aferente programului „Sportul 
pentru toți”: 50.000Lei. 6.Proce-
dura aplicată: finanțare neram-
bursabilă acordată din fonduri 
publice unui beneficiar se va face 
pe baza unui contract de finan-
țare nerambursabilă încheiat între 
Centrul Cultural G.M.Zamfirescu 
şi beneficiar, în urma aplicării 
procedurii selecției publice de 
proiecte, conform Metodologiei 
aprobate prin HCL Satu Mare 
nr.37/2017. În cazul în care 
sumele alocate nu vor fi consu-
mate, se vor organiza alte sesiuni 
până la consumarea integrală a 
fondurilor.

l CII Brănici Marius, lichidator 
judiciar, anunță că prin Înche-
ierea nr.93/2018 din data de 
09.02.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Suceava- Secţia II civilă, în 
dosarul nr.7833/86/2017, s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei şi 
trecerea la faliment împotriva 
debitoarei SC Godiar Trans SRL,     
CUI: 17614161, RC J33/749/2005. 
Cererea de creanţă se va depune 
în două exemplare la Tribunalul 
Suceava, sub sancţiunea decăderii 
până la data de 19.03.2018. 
Termene limită: 29.03.2018- 
afişarea tabel  preliminar; 
24.04.2018- afişare tabel definitiv, 

28.02.2018- Adunarea Generală a 
Asociaților. Relaţii la CII Brănici 
Marius, tel.0745.821.068.

l CII Brănici Marius, adminis-
trator judiciar, anunţă că prin 
Sentinţa nr.46F/26.01.2018,  
pronunţată de Tribunalul Neamț 
în Ds. nr.4258/103/2017 s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC 75 
SILVALUP SRL, CUI:20605473, 
RC J27/64/2007, Sediul social: sat 
Pârâul Pântei, com.Borca, jud.
Neamț. Cererea de creanţă se va 
depune în două exemplare la 
Tribunalul Neamț, sub sancţiunea 
decăderii până la data de 
12.03.2018.Termene limită: 
02.04.2018- afişarea tabel preli-
minar; 27.04.2018- soluţionare 
contestaţii şi afişare tabel defi-
nitiv; 28.02.2018- Adunarea 
Generală a Asociaților. Relaţii la 
administratorul judiciar CII 
Brănici Marius, tel.0745.821.068.

DISPARIȚII  
l La Judecatoria Ploiesti, str. 
Va l e n i  n r. 4 4 ,  i n  d o s a r u l 
nr.2293/281/2018 a fost deschisa 
procedura de declarare judecato-
reasca a mortii numitului Visan 
Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Ploiesti, str. Dambo-
vita nr.14, judetul Prahova. 
Persoanele care detin informatii 
cu privire la cel disparut, sunt 
rugati sa le comunice Judecato-
riei Ploiesti, in dosarul mai sus 
mentionat.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația „Camera Mediato-
rilor din  România” înregistrată 
în  Reg i s t ru l  Spec ia l  sub 
nr.71/A/06.06.2005 al Judecătoriei 
Iaşi, CIF 17680262, având în 
vedere că la prima Adunare 
Generală a membrilor, care a fost 
convocată pentru data de 19 
februarie 2018, ora 10, nu s-a 
întrunit cvorumul necesar, 
convoacă a doua adunare gene-
rală ordinară a membrilor la data 
de 26 februarie 2018,  ora 16, în 
aceeaşi locație, Iaşi, Bld. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 2, Bl. B2, 
Colț, Tr. 1, cu aceeaşi ordine de zi: 
Încetarea mandatului membrilor 
Consiliului Director şi a Comisiei 
de cenzori. Alegerea membrilor 
Consiliului Director şi a  Comisiei 
de cenzori. Cooptare membri. 
Modificare statutului, a actului 
constitutiv şi reactualizarea aces-
tora; Probleme organizatorice. 
Membrii asociați pot fi reprezen-
tați, conform legii. A doua întru-
nire a adunării generale ordinare 
conferă şedinței caracter statutar 
indiferent de numărul membrilor 
prezenți, conform art. 27 alin 4) 
din statut, hotârârile adunării 
generale vor fi adoptate cu jumă-



II

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 20 februarie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

tate din numărul membrilor 
prezenți, alin 5).   

l Consiliul de Administrație al 
Kapital Invest Company SA, 
reprezentat prin d-nul Păvăleanu 
Virgil- Președintele Consiliului de 
Administrație, cu sediul în Iași, 
Str.Sf.Lazăr, nr.27, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Iași, cu nr.
J22/1140/1991, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, republi-
cată, cu modificările ulterioare, 
convoacă: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
pentru data de 23.03.2018, ora 
11.00, care își desfășoară lucrările 
în municipiul Iași, la sediul socie-
tății din str.Sf.Lazăr, nr.27. La 
adunare sunt îndreptățiți să parti-
cipe acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârșitul 
zilei de 16.03.2018, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Mutarea(schim-
barea) sediului social al societății; 
2.Mandatarea unei persoane, 
pentru a îndeplini toate formali-
tățile privind înregistrarea la 
Oficiul Registrului Comerțului a 
Hotărârii AGEA, care urmează să 
fie adoptată și privind publicarea 
Hotărârii AGEA în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a. 
În cazul în care nu vor fi îndepli-
nite prevederile legale, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor se va reprograma, în data 
de 24.03.2018, ora 11.00, în 
același loc, cu aceeași ordine de zi.

l În conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990, completată cu  
Actul Constitutiv al societății, 
Președintele Consiliului de Admi-
nistrație al Societății Comerciale 
SC ALBRAU  PROD SA Bucu-
rești, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor la 
data de 26.03.2018, la ora 13:00 la 
punctul de lucru din Onești, str. 
Avîntului, nr. 20, cu următoarea 
Ordine de zi: Art.1.Aprobarea 
situațiilor financiare cu privire la 
exercițiul financiar pentru anul 
2017. Art.2.Aprobarea raportului 
membrilor Consiliului de admi-
nistrație cu privire la anul finan-
ciar 2017. Art. 3. Aprobarea 
descărcări i  de  gest iune a 
membrilor Consiliului de admi-
nistrație pentru exercițiul finan-
ciar 2017. Art. 4. Aprobarea 
bilanțului contabil și a contului de 
profit și pierderi pentru anul 
financiar 2017. Art. 5. Aprobarea 
raportului auditorului financiar 
pentru 2017. Art. 6. Aprobarea 
distribuirii profitului realizat în 
anul 2017. Art. 7. Aprobarea 
distribuirii profitului nerepartizat 
pentru anul 2015, 2016. Materia-
lele aferente punctelor de pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispo-
ziția acționarilor la punctul de 
lucru din Onești, str. Avîntului, nr. 

20, până la data de 23.03.2018. În 
cazul în care din lipsă de cvorum, 
adunarea generală ordinară nu va 
fi legal constituită la această dată, 
va avea loc o a doua adunare 
generală a acționarilor la data de 
27.03.2018, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Acționarii pot participa la 
Adunările Generale a Acționa-
rilor personal sau prin reprezen-
tanți în baza unei împuterniciri 
(procuri speciale) acordate pentru 
această adunare. Procurile vor fi 
depuse în original la sediul socie-
tății cu cel puțin 48 de ore înainte 
de adunare, sub sancțiunea pier-
derii exercițiului dreptului de vot 
la Adunarea respectivă.

l Convocator. Directoratul 
Petrotel-Lukoil SA, o societate pe 
acţiuni înfiinţată și funcţionând 
în conformitate cu legislaţia 
romană, administrată în sistem 
dualist, cu sediul social în Ploiești, 
str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul 
Prahova, România, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/111/1991, cod de identifi-
care fiscală 1350659, având 
capital social subscris și vărsat în 
valoare de 554.067.692,5 lei 
(denumită în cele ce urmează 
“Societatea”), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1991 a 
societăţilor, republicată, cu 
completările și modificările ulteri-
oare și cu dispoziţiile din Actul 
constitutiv al Societăţii, convoacă 
prin prezenta: Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
la data de 23.03.2018, ora 09.00, 
la sediul social al Societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea unui mandat pentru dl. 
Ivan Odnolko în calitate de 
membru al Consiliului de Supra-
veghere, începand cu data de 
20.05.2018, pentru o durata  de 3 
ani. 2. Aprobarea unui mandat 
pentru dl. Andrey Andreev în 
calitate de membru al Consiliului 
de Supraveghere, începand cu 
data de 20.05.2018, pentru o 
durata de 3 ani. 3. Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al 
Societății, după cum urmează: 
-Art. 15.4  se  modifică  și va avea 
următorul conţinut: “15.4. 
Membrii Directoratului și ai 

Consiliului de Supraveghere ori 
funcţionarii Societăţii nu pot 
reprezenta pe acţionari, sub sanc-
ţiunea nulităţii hotarârii, dacă 
fară votul acestora, nu s-ar fi 
obţinut majoritatea cerută. 
Membrii Consiliului de Suprave-
ghere pot participa la ședinţele 
Adunărilor  Generale prin 
mijloace de comunicare audio-
video sau orice alte mijloace de 
comunicare la distanţă,  cum ar fi 
videoconferinţa.” -Articolul 17.12 
se modifică și  va avea următorul 
conţinut: “17.12. Remuneraţia 
membrilor Consiliului de Supra-
veghere va fi cea aprobata de 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor în fiecare an.” -Articolul 18.1 
(v) lit. c) se modifică și  va avea 
următorul conţinut: „18.1. (v) lit. 
c) înstrainarea unor obiecte de 
proprietate (mijloace fixe) ale 
Societatii, în totalitate sau în 
parte, inclusiv tranzacțiile legate 
de posibila instrainare a bunurilor 
sau cesiunea în totalitate sau 
parțial a patrimoniului (chirie, 
ipoteca, administrare fiduciara)  
în valoare de peste 300.000 de 
dolari SUA;” 4. Aprobarea 
Actului Constitutiv actualizat al 
Societăţii, care va reflecta modifi-
cările prevăzute la punctul 3. de 
mai sus. 5. Aprobarea împuterni-
cirii acordata dnei. Adina Guţiu, 
cetăţean român cu domiciliul în 
București, România, identificată 
prin C.I. seria RX nr. 853427 
eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la 
data de 09.02.2016, pentru ca, în 
numele și pe seama Acționarilor, 
să semneze Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acțio-
narilor. 6. Aprobarea împuterni-
cirii acordate dlui. Andrey 
Bogdanov pentru a semna în 
numele Acţionarilor, Actul 
Constitutiv al Societăţii actua-
lizat, precum și pentru a semna și 
îndeplini orice act sau formalitate 
cerută de lege pentru înregis-
trarea Hotărârii Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor, 
dl. Andrey Bogdanov putând 
delega toate sau o parte din pute-
rile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat, 
în conformitate cu informaţiile și 
materialul prezentat. Lista 
cuprinzand informaţii cu privire 

la numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru func-
ţiile de membru al Consiliului de 
Supraveghere se află la dispoziţia 
Actionarilor, putând fi consultată 
de aceștia.
La Adunarea Generală Extraordi-
nară pot participa și vota acţio-
nari i  Societăţ i i  care sunt 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul 
Central SA, la data de referinţă 
din data de 14.03.2018.
Participarea Acţionarilor se poate 
face personal sau prin reprezen-
tant, reprezentarea făcându-se în 
temeiul unei procuri speciale. 
Formularele de procură specială 
pot fi ridicate de la sediul Socie-
tăţii și vor fi depuse în original, 
după completare și semnare, cu 
48 de ore înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor. Accesul Acţionarilor se 
face pe baza cărţii de identitate, a 
procurii speciale sau a manda-
tului, în cazul reprezentanţilor 
legali. Dacă la data de 23.03.2018, 
ora 09.00, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor nu 
îndeplinește condiţiile de întru-
nire, ea se va reconvoca în același 
loc și cu aceeași ordine de zi, în 
data de 24.03.2018, la ora 09.00. 
Materialele privitoare la punctele 
de pe ordinea de zi se pun la 
dispoziţia Acţionarilor la sediul 
Societăţii  situat în Ploiesti, str. 
Mihai Bravu, nr. 235, judeţul 
Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9.00 -15.00) de 
la data publicării convocării 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor, precum și pe 
site-ul www.petrotel.ro. La cerere, 
Acţionarilor li se vor elibera la 
sediul Societăţii, copii de pe aceste 
documente. Sumele percepute 
pentru eliberarea de copii nu pot 
depăși costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora. 
Directoratul Petrotel-Lukoil SA, 
prin: dl. Andrey Bogdanov, în 
calitate de Președinte al Directo-
ratului  -Director  General 
Executiv.

l Convocator. În baza prevede-
rilor pct. 13.1 din Actul consti-
tutiv și a dispoziţiilor Legii 
31/1990 republicată, Consiliul de 
Administraţie al Eurotire Plant 
SA cu sediul în str. Porțile de 
Fier nr. 1, camera 6, Drobeta 
Turnu Severin, Jud. Mehedinți, 
înregistrata în Registrul Comer-
ţului cu nr. J25/67/2011, CUI 
1605655, convoacă: Pentru data 
de  28 .03 .2018 ,  ora  11 :00 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în Str. Porțile de 
Fier nr. 1, camera 6, Drobeta 
Turnu Severin, Jud. Mehedinți. 
În cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile pentru cvorum în 
prima convocare, adunarea se 
convoacă pentru ziua urmă-
toare, respectiv 29.03.2018 la 
aceeași oră și în același loc. 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor este următoarea: 1. Prelun-
girea mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie 
până la data de 15.03.2020. 2. 
Actualizarea Actului Constitutiv 
al societăţii în conformitate cu 
hotărârea adoptată conform 
punctului 1 de mai sus. Lista 
cuprinzand informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesionlă a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistraţie se af lă la dispozitia 
acţionarilor la adresa din Str. 
Porțile de Fier  nr. 1, camera 6, 
Drobeta Turnu Severin, Jud. 
Mehedinți. Data de referinţă 
stabilită de Consiliul de Admi-
nistraţie pentru determinarea 
acţionarilor îndreptăţiţi să parti-
cipe și să voteze la Adunarea 
G en e r a lă  c on v o ca t ă  e s t e 
20.03.2018. Acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreuna 
cel putin 5% din capitalul social 
al Societăţii au dreptul, în condi-
ţiile legii, să introducă noi 
puncte pe ordinea de zi. Cererile 
de completare a ordinii de zi se 
înainteaza Consiliului de Admi-
nistraţie în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării. Accesul 
și/sau votul acţionarilor și/sau a 
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reprezentanţ i lor  acestora 
îndreptatiti să participe la 
Adunarile Generale este permis 
prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul persoa-
nelor fizice cu actul de identitate 
(buletin de identitate/carte de 
identitate pentru cetăţenii 
români şi paşaport/permis de 
şedere pentru cetăţenii străini) 
sau în cazul persoanelor juridice 
şi al acţionarilor persoane fizice 
reprezentate cu Procură specială 
dată persoanei fizice care le 
reprezintă. Începand cu data de 
19.02.2018 de la sediul societăţii 
se pot obţine modelele de 
procură, informaţiile şi materia-
lele referitoare la chestiunile 
incluse în ordinea de zi. Prese-
dinte al Consiliului de  Adminis-
tratie:  Calin Daniel-Marian.     

LICITAȚII  
l S.C. Vasi-Trans S.R.L., prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmeaza: 1 
Buc. Autobuz turistic BMC 
PROBUS 850 TBX, sasiu nr.  
NMC850RKT8DL00132, nr. 
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008 - bun vandut la 3.750 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 22.02.2018, ora 12.30, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 

Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 23 februarie 
2018, ORA 13.30 şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 06.02.2018. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str.Vasile 
Lupu, nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 23.02.2018,ora 12.30. 
Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va 
fi ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi 
afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a 
licitatiei), la Tribunalul Iasi-Ju-
decator Sindic, Consiliul Local 
Iasi precum şi la locul de dispu-
nere a activului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: C.I.I. 

Pohrib Ionela  la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899, Fax 
0232/240890

l Administrator Judiciar 
Carduelis Consulting IPURL 
vinde la licitaţie publică bunu-
rile ce aparţin SC Eden Garden 
S.T. SRL: - teren intravilan 
Câmpina, bd. Carol I, nr. 247, 
1602 mp, sumă - 97.700 euro; - 
locuinţă, Câmpina, Aleea Islaz, 
nr. 12-14, sc 207 mp, supraf. 
teren 548 mp, sumă - 172.900 
euro; - amplasament industrial, 
Boldeşti-Scăieni, str. Petroliş-
tilor, 1, supraf. Teren - 2.977 mp, 
hală producţie sd 1.311 mp, 
sumă - 235.700 euro; - amplasa-
ment industrial Vărbilău, teren 
303 mp+clădire p+m, sd 503 
mp, sumă -83.800 euro şi diverse 
utilaje de panificaţie, birotică şi 
utilaje frigorifice. Caietul de 
sarcini va fi achiziţionat la sediul 
administratorului judiciar, la 
preţul de 500 lei. Licitaţia va 
avea loc in fiecare zi de marţi şi 
miercuri ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, Str. Cerceluş, Nr. 33. 
Rel. Tel. 0722.634.777.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in propri-
etatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 90% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.270.607,95 
lei + T.V.A, (echivalentul a 
272.610 EUR, la cursul BNR de 
azi, 19.02.2018, 1 euro = 4,6609 
Lei). Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar 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 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
28.02.2018, orele 12.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 

1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. 
Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% 
din pretul de evaluare + T.V.A., 
conform central izatorului 
anexat raportului de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichida-
torului judiciar 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 100 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc 
in data de 05.03.2018, orele 
12.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o 
noua l ic i tat ie  in  data  de 
20.03.2018, orele 12.00.

l Directia Silvica Valcea orga-
nizeaza l icitatie/negociere 
pentru valorificarea pastravului 
de consum, in cantitate de 3050 
kg, cu greutate intre 250-500 gr /
buc, cu livrare loco Pastravaria 
Bradisor, respectiv Milostea, Jud 
Valcea, astfel: -Pentru cantitatea  
de 3050 kg, pretul minim de 
pornire la licitatie este de 22,5 
lei/kg, fara TVA. Licitaţia se va 
desfăşura la sediul Direcţiei 
Si lvice Vâlcea in data de 
26.02.2018, ora 10,00, ofertele 
urmad a fi depuse in plic inchis 
pana in data de 26.02.2018, ora 
9,45. Caietul de sarcini poate fi 
consultat la sediul DS Valcea si 
pe valcea.rosilva.ro. Pentru 
detalii sau lamuriri suplimen-
tare va puteti adresa DS Valcea 
-0250/735840 sau ing Iosif 
Adrian -0732/620977.

l Primăria Comunei Prăjeni, 
sat Prăjeni, comuna Prăjeni, 
judeţul Botoşani, CIF: 3373330, 
telefon/fax:  0231.553.010, 
e-mail: primariaprajeni@yahoo.

com organizează licitaţie publică 
pentru închiriere pajişte perma-
nentă în suprafaţă de 15,92 ha, 
aflată în proprietate privată a 
Comunei Prăjeni, judeţul Boto-
şani, după cum urmează: 1. 
Închiriere pajişte permanentă în 
suprafaţă de 4,92 ha din satul 
Prăjeni; 2. Închiriere pajişte 
permanentă în suprafaţă de 
11,00 ha din satul Miletin. 
Documentaţia de atribuire poate 
fi procurată de la sediul primă-
riei comunei Prăjeni, comparti-
mentul juridic (secretar). Costul 
documentaţiei de atribuire este 
de 20 lei. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 15 
martie 2018, ora 14:00. Data 
limită de depunere a ofertelor 
este 22 martie 2018, ora 09:00. 
Oferta se depune într-un singur 
exemplar original. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 22 martie 
2018, ora 10:00, la sediul primă-
riei comunei Prăjeni, judeţul 
Botoşani. 

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
TAXI emis pe numele Tirteata 
Dumitru. Il declar nul.

l  B a r b e r o  P u b  S R L , 
CF33480444 declar pierdut si 
nul act ANAF pentru casa de 
marcat DATECS MP55 seria 
12261396.

l Pierdut legitimatie de student 
ASE, Teodorescu Miruna, 
S17026993. O declar nula.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele  Poenaru I l ie ,  din 
comuna Malaia, județul Vâlcea. 
Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională nr. 0348497000 şi 
atestat ADR pe numele Canciu 
Romulus Ionel, eliberate de 
ARR Mehedinţi. Se declară 
nule.

l Pierdut adeverinţă achitare 
integrală apartament  nr.31 din 
str. Pictor Dan Mihail  nr.4, bloc 
62, sector 5, pe numele Ocadău 
Viorel şi Victoria eliberat de 
Raial Imobiliara RA prin Soc. 
Cotroceni SA prin contractul de 
vanzare  cumpărare 13604/1991.

COMEMORĂRI  
l S-au împlinit 40 de zile de 
când a plecat de lângă noi dragul 
nostru BUNEA STĂNEL. Ne 
rugăm ca Dumnezeu să-l odih-
nească în pace. Nu te vom uita 
niciodată! Soția şi prietenii.

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 deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. SOTRASIL S.R.L., 
prin Încheierea civilă nr 9/JS/CC/15.02.2018 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a, în Dosarul 396/115/2018.
  Debitorul S.C. SOTRASIL 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 procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. SOTRASIL S.R.L cu sediul social în loc. 
Oţelu Roşu, str. Haţegului, nr. 59, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 
în Registrul Comerţului  J11/133/2013, CUI 31376251 trebuie să pro-
cedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii 
de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul 
limită din data de 02.04.2018. Cererile trebuie însoţite de taxa de 
timbru în valoare de 200 lei.




