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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l Berfin Yusuf Trans SRL, BascovArgeș, angajează șofer autovehicule de
mare tonaj. Locuri disponibile: 4.
0746.883.505.
l Raileanu Roxana I.I.-angajeaza ingrijitor spatii hoteliere. Cerinte - studii
medii.Oferta:salariu atractiv. Cv-urile se
vor depune la sediul firmei din loc.
Santamaria-Orlea, nr. 24, com. Santamaria-Orlea, jud. Hunedoara. sau sau
e-mail: vilamosie@gmail.com, tel.
0744605262.
l Academia Romana - Filiala Iasi cu
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8,vorganizeaza concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant conformbHG
286/23.03.2011 (actualizat), de consilier juridic gradul I(S) din cadrul
Compartimentului Juridic, jumatate
de norma, perioada nedeterminata.
Concursul va consta in doua probe:
proba scrisa in data de 12.12.2019, ora
10:00, si interviul in data de
17.12.2019, ora 10:00. Conditii: studii
superioare de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta in
domeniul stiintelor juridice. Vechime:
-minim 4 ani in domeniul juridic;
-consilier juridic definitiv, inscris in
tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi tinut de catre colegiul
teritorial din care face parte, membru
al O.C.J.R.; -constituie avantaj:
vechime in specialitatea studiilor, in
institutiile publice. Termenul de depunere a dosarelor este 04.12.2019, ora
15:00.Relatii suplimentare la telefon
0332101115, Biroul Resurse Umane,
Salarizare si la sediul Filialei.
l La data de 16.12.2019, ora 16,00,
Curtea de Apel București organizează la
sediul acesteia din Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4, București, concurs,
în condiţiile legii, pentru ocuparea unui
post vacant de pe durată nedeterminată
de merceolog (personal contractual) de
la Tribunalul Ialomiţa. Condiţiile de
ocupare: Studii medii, vechime în specialitate minim 5 ani (magaziner, merceolog, gestionar), cunoștinţe operare în
domeniul informatic (pachetul de
programe Microsoft Office); Condiţiile
de participare, tematica și bibliografia,
precum și actele necesare înscrierii la
concurs vor fi afișate la sediul Tribunalului Ialomiţa, precum și pe pagina de
Internet la adresa http://www.cab1864.
eu. Cererile și dosarele profesionale vor
fi depuse la sediul Curţii de Apel București, Splaiul Independenţei nr.5,
mezanin camera M01, telefon nr.
021.319.82.45, până la data de
04.12.2019 (inclusiv).

l Direcția de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5 cu sediul în București, Str.
Mihail organizează concurs conform
H.G. nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare Sebastian nr.23,
bl. S13, Sector 5, pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă
nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor- 1
post- programator ajutor- studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă- 1 an. Condiţiile
de participare, conţinutul dosarului de
înscriere și condițiile de desfășurare a
concursului, bibliografia de concurs,
sunt afișate pe site-ul și la sediul instituției. Concursul se va desfășura la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, str. Mihail Sebastian nr.23,
bl. S13, sector 5. -depunerea dosarelor se
face în perioada 20.11.2019– 03.12.2019
ora 15,00 la sediul Direcției de Impozite
și Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail
Sebastian nr.23, bl. S13, Sector 5,
Compartimentul Resurse Umane și
SSM; -proba scrisă se va desfășura în
data de 13.12.2019 ora 10,00 la sediul
Direcției de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23,
bl. S13, Sector 5, iar data interviului va
fi comunicată ulterior. Informaţii suplimentare la tel. 0724500063 -Compartimentul
Resurse Umane și SSM- inspector
superior Samoila Cristina.
l Unitatea Militară 01915 Cristian din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea
postului vacant de personal civil
contractual, expert gradul III, studii
superioare, vechime minimă în muncă 6
luni. Concursul se va desfășura, la
sediul U.M. 01915 Cristian, astfel:
-04.12.2019, până la ora 15.00- data
limită de depunere a dosarelor;
-12.12.2019, începând cu ora 10.00proba scrisă; -18.12.2019, începând cu
ora 10.00- interviu. Depunerea dosarelor
și organizarea concursului se vor face la
sediul U.M. 01915, Strada Eroilor nr.33,
localitatea Cristian, Județul Brașov,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Datele de contact ale
secretariatului, la telefoanele:
0368/001026 și 0268/257172, de luni
până vineri, între orele 08.00-15.00.
l Unitatea Militară 01915 Cristian din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs pentru încadrarea
postului vacant de personal civil
contractual de execuție, magaziner,
studii medii sau generale, vechime
minimă în muncă 6 luni.Concursul se
va desfășura, la sediul U.M. 01915 Cristian, astfel: -04.12.2019, până la ora
15.00- data limită de depunere a dosarelor; -12.12.2019, începând cu ora
10.00-proba scrisă; -18.12.2019, începând cu ora 10.00- interviu. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul U.M. 01915, Strada
Eroilor nr.33, localitatea Cristian,
Județul Brașov, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Datele
de contact ale secretariatului, la telefoanele: 0368/001026 și 0268/257172, de
luni până vineri, între orele 08.00-15.00.

l Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”,
cu sediul în localitatea Baia Mare,
bulevardul Independenței, nr.4B,
judeţul Maramureș, organizează
concurs, conform HG nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante: -bibliotecar,
studii superioare IA (2 posturi) -perioadă nedeterminată; -bibliotecar, studii
superioare I (1 post) -perioadă nedeterminată; -bibliotecar, studii superioare
II (1 post) -perioadă nedeterminată;
-bibliotecar, studii superioare II, cu
atribuții de web design (1 post) -perioadă nedeterminată; -șef serviciu S II
(1 post) -perioadă nedeterminată;
-îngrijitor M (2 posturi) -perioadă
nedeterminată; -muncitor cu atribuții
de legătorie cărți M III (1 post) -perioadă nedeterminată; -șofer M (1 post)
-perioadă nedeterminată. Concursul se
va desfășura astfel: -probă scrisă- 12
decembrie 2019, ora 10.00; -probă
practică- 12 decembrie 2019, ora 13.00;
-interviul- 16 decembrie 2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice pentru
posturile: -post bibliotecar -studii superioare IA -Filiala „Centrul de zi pentru
vârstnici”: -absolvirea cu examen de
licenţă a unei instituţii de învăţământ
superior; -absolvirea unui program de
calificare/specializare pentru ocupaţia
de bibliotecar cu studii superioare;
-absolvirea unui curs operare PC;
-stagiu de voluntariat în Biblioteca
Județeană „Petre Dulfu”; -experiență
în specialitate: minim 6 ani și 6 luni;
-post bibliotecar -studii superioare cu
atribuții de tehnoredactare IA -Biroul
informatizare: -absolvirea cu examen
de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior; -absolvirea unui
program de calificare/specializare
pentru ocupaţia de bibliotecar cu studii
superioare; -absolvirea unui curs
operare PC; -stagiu de voluntariat în
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”;
-experiență în specialitate: minim 6 ani
și 6 luni; -post bibliotecar -studii superioare I -Compartiment Revista
„Familia Română”: -absolvirea cu
examen de licenţă a unei instituţii de
învăţământ superior; -absolvirea unui
program de calificare/specializare
pentru ocupaţia de bibliotecar cu studii
superioare; -absolvirea unui curs
operare PC; -stagiu de voluntariat în
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”;
-experiență în specialitate: minim 3 ani
și 6 luni; -post bibliotecar -studii superioare II -Serviciul Săli de lectură:
-absolvirea cu examen de licenţă a unei
instituţii de învăţământ superior;
-absolvirea unui program de calificare/
specializare pentru ocupaţia de bibliotecar cu studii superioare; -absolvirea
unui curs operare PC; -stagiu de voluntariat în Biblioteca Județeană „Petre
Dulfu”; -experiență în specialitate:
minim 6 luni; -post bibliotecar -studii
superioare cu atribuții de web design II
-Biroul Informatizare: -absolvirea cu
examen de licenţă a unei instituţii de
învăţământ superior; -experiență în
web design dovedită prin proiectele
executate; -stagiu de voluntariat în
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”;
-experiență în specialitate: minim 6
luni; -post șef Serviciu -studii superi-
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oare II -Serviciul Întreținere: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă/respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență în unul din domeniile: economic

sau tehnic; -vechime minimă în exercitarea unor funcții de conducere: minim
3 ani; -vechime în muncă: minim 5 ani;
-abilități de organizare, planificare și
prioritizare; -capacitate de comunicare,
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flexibilitate, adaptabilitate; -post îngrijitor: -studii generale sau medii;
-vechime în activitate: minim 2 ani;
-post muncitor cu atribuții de legătorie
cărți: -studii medii; -experiență în
munca de legătorie; -experiență în
muncă: minim 3 ani; -post șofer: -studii
medii cu diplomă de bacalaureat;
-permis de conducere categoria B;
-cunoștințe minime de mecanică auto;
-fără antecedente rutiere grave; -experiență în conducerea autovehiculelor
minim 5 ani. Toți candidații pentru
posturile anunțate vor susține probă
scrisă, probă practică și interviu.
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 Bibliotecii Județene
„Petre Dulfu” Baia Mare. Relaţii suplimentare la sediul Bibliotecii Județene
„Petre Dulfu” Baia Mare, telefon
secretariat: 0262.275.583, fax:
0262.275.899, e-mail: biblioteca@bibliotecamm.ro
l Primăria Orașului Panciu, cu sediul
în orașul Panciu, județul Vrancea, str.
Titu Maiorescu, nr.15, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post vacant, aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată și completată
prin HG nr.1027/2014: Denumirea
postului: post vacant contractual, perioadă nedeterminată: muncitor calificat,
treaptă profesională I. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii medii sau generale; -să aibă
calificare în meseria mecanic agricol;
-școală de conducători auto categoria B;
-vechimea în muncă necesară ocupării
postului: minimum 5 ani. Probele de
concurs, data, ora și locul de desfășurare
a concursului: -Proba scrisă: 12 decembrie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei
Orașului Panciu, str.Titu Maiorescu,
nr.15; -Proba interviu: 16 decembrie
2019, ora 14.00, la sediul Primăriei
Orașului Panciu, str.Titu Maiorescu,
nr.15. Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare de
la afișare, la sediul Primăriei Orașului
Panciu, str.Titu Maiorescu, nr.15. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Orașului Panciu, persoană de contact:
Drimba Mihaela, telefon: 0237.275.811,
e-mail: drambamihaela@gmail.com
l Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului
Județean Iași, cu sediul în localitatea
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de execuție ale Ansamblului
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
conform HG nr.286/23.03.2011: 1.
Administrator, M, treaptă I -1 post; 2.
Muncitor mașinist-manipulant decor,
M, treaptă I -1 post; 3.Secretar
marketing, S, grad I -1 post; 4.Corepetitor, S, grad II -1 post. Condiții specifice corespunzătoare fiecărei funcții: 1.
Pentru postul de administrator, M,
treaptă I, normă întreagă, perioadă
nedeterminată, condițiile specifice care
trebuiesc îndeplinite cumulativ de către
candidați sunt: a)Studii medii de profil
economic-administrativ sau profil
tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)Vechime în muncă de
minimum 6 ani și 6 luni într-un post
similar; c) Cunoștințe în administrarea
imobilelor. 2.Pentru postul de muncitor
mașinist-manipulant decor, M, treaptă
I normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați sunt: a)Studii medii sau profesionale (nu se cere diplomă de
bacalaureat); b) Vechime în muncă

minimum 3 ani și 6 luni. 3.Pentru
postul de secretar marketing, S, grad I,
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați sunt: a)Studii superioare; b)
Vechime în specialitatea PR/Marketing
de minimum 6 ani și 6 luni; c) Experiență de cel puțin un an în domeniul
PR/Marketing ca salariat al unei instituții de cultură. 4. Pentru postul de
corepetitor, S, grad profesional II,
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice care trebuiesc
îndeplinite cumulativ de către candidați sunt: a)Studii superioare muzicale
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; b)Vechime în specialitate
minimum 6 luni; c)Experiență scenică
de cel puțin 1 an în cadrul unui
ansamblu folcloric profesionist sau de
amatori; d)Cunoașterea instrumentelor
pian (orgă) și acordeon sau vioară.
Concursul se va desfășura pe următoarele etape: a) Selecția dosarelor -în data
de 05.12.2019, ora 14.00; b)Proba scrisă
(pentru posturile de administrator și
secretar marketing) -în data de
12.12.2019, ora 09.00; c)Proba practică
(pentru posturile de muncitor și corepetitor) -în data de 12.12.2019, ora 09.00;
d) Proba interviu -în data de
17.12.2019, ora 09.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs la sediul Ansamblului Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până luni,
04.12.2019, ora 16.00. Probele concursului se vor desfășura la adresa mai sus
menționată. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Ansamblul Artistic
Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, tel.0332.443.673, e-mail:
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com.
Anunțul detaliat privind desfășurarea
concursului va fi afișat la avizierul
instituției și pe site-ul Ansamblului
Artistic Profesionist „Constantin
Arvinte” al Consiliului Județean Iași,
la adresa: https://ansamblul-cjiasi.ro/.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează
concurs în data de 12.12.2019 pentru
ocuparea a 15 posturi vacante de asistent medical, pe durată nedeterminată,
pe următoarele locuri de muncă: -1 post
vacant de asistent medical principal,
specialitatea medicină generală, nivel
studii PL, la Secția Medicină Internă; -1
post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală,
nivel studii PL, la Secția Ortopedie și
Traumatologie; -1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel studii S, la
Secția ATI; -1 post vacant de asistent
medical principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Secția
Cardiologie; -2 posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel studii PL, la
Secția Pediatrie; -1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea
medicină generală, nivel studii PL, la
Cabinetul Pediatrie din Ambulatoriul
integrat al Spitalului; -1 post vacant de
asistent medical debutant, specialitatea
medicină generală, nivel studii PL, la
Secția Oncologie Medicală; -1 post
vacant de asistent medical debutant,
specialitatea medicină generală, nivel
studii PL, la Secția Cardiologie; -1 post
vacant asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii
PL, la Secția Ortopedie și Traumatologie; -1 post vacant de asistent medical
debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL, la Compartiment
Chirurgie Plastică -microchirurgie
reconstructivă; -1 post vacant de asistent
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medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii S, la Secția
Obstetrică Ginecologie I; -1 post vacant
de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL,
la Secția Pediatrie; -1 post vacant de
asistent medical debutant, specialitatea
medicină generală, nivel studii PL, la
Secția Pneumologie Scornicești; -1 post
vacant de asistent medical debutant,
specialitatea medicină generală, nivel
studii PL, la Secția Diabet Zaharat,
Nutriție și Boli Metabolice. 1.Condiții
specifice: a)pentru posturile de asistent
medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL: -studii
postliceale absolvite cu certificat de
absolvire a școlii postliceale sau certificat
de absolvire a școlii postliceale conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 19761994, conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitate; b)pentru
posturile de asistent medical principal,
specialitatea medicină generală, nivel de
studii PL: -studii postliceale absolvite cu
certificat de absolvire a școlii postliceale
sau certificat de absolvire a școlii postliceale conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare,
promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare, în specialitate; -examen pentru obţinerea gradului
de principal; -5 ani vechime ca asistent
medical în specialitate; c) pentru postul
de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii
superioare: -studii universitare absolvite
cu diplomă de licență în specialitate; d)
pentru postul de asistent medical principal, specialitatea medicină generală,
nivel de studii superioare: -studii universitare absolvite cu diplomă de licență în
specialitate; -examen pentru obţinerea
gradului de principal; -5 ani vechime ca
asistent medical în specialitate.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
în data de 12.12.2019, ora 09.00 -proba
scrisă și proba interviu în termen de 4
zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
până în data de 03.12.2019 și trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia de concurs
este afișată la sediul unităţii și pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obține la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv. RUNO sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
l Filarmonica „George Enescu” organizează concurs pentru ocuparea a două
posturi vacante de artist instrumentist
violă -debutant, în cadrul Compartimentului Orchestră, la sediul instituţiei
din București, str.Franklin, nr.1-3, sector
1. Calendarul de desfășurare a concursului: -Etapa I -selecţia de dosare
-conformitatea conţinutului dosarului
cu cerinţele din anunţul de înscriere la
concurs. -Etapa a II-a -proba practică va
avea loc în data de 11.12.2019, ora 14.00.
Proba practică cuprinde: -proba 1 -interpretarea unor fragmente din concertele
specificate în tematica de concurs
aferentă etapei I; -proba 2 -interpretarea
unor solouri de orchestră; -proba 3
-citire la prima vedere. -Etapa III -Interviul va avea loc în data de 17.12.2019,
ora 13.30. Condiţii specifice de participare la concurs: -absolvent al unei
universități de muzică -Specialitatea
violă. Depunerea dosarelor se va face la

Biroul Resurse Umane al Filarmonicii
„George Enescu” în perioada
20.11.2019-03.12.2019, ora 14.00. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere sunt afișate
la sediul instituţiei, precum și pe site-ul
instituţiei. Instituția nu asigură pianist/
corepetitor. Informaţii suplimentare la
Biroul Resurse Umane,
tel.021.315.00.26.

VÂNZĂRI TERENURI
l SC GRUP TTB SRL vinde teren cu
platforme 15.950mp, în zona industrială. Pentru informații, tel.
0786.807.012.

CITAŢII
l Paratii, Vertik Parschiva si Bozesan
Ioan, sunt chemati la Judecatoria
Bistrita, in data de 12.12.2019 in dosar
civil nr. 1070/190/2019 avand ca obiect
partaj judiciar.
l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraș Tg.
Frumos, str. Petru Rareș, bl.G1-1, sc. B,
et.1, ap.7, jud. Iași, este citat în calitate
de pârât în proces cu Ciobanu Mariana
- partaj bunuri comune, la Judecătoria
Pașcani, în dosar nr. 4830/866/2017
pentru data de 12.12.2019, ora 9.00,
complet C09MF.
l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pitești, str.
Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul
Argeș, este citată în data de 19.12.2019,
ora 8,30, la Judecătoria Pitești, complet
C4-4J, Sala 2, din Pitești, b-dul Eroilor
nr. 5, jud. Argeș, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena și Stoica Emil
Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu
cunoscut în Pitești, str. Trivale, nr. 49,
judeţul Argeș, este citată în data de
19.12.2019, ora 8,30, la Judecătoria
Pitești, completul C4-4J, Sala 2, din
Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în
calitate de pârâtă în Dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu
Toma Elena și Stoica Emil Sorin.
l Biroul Notarial Mihaela Vlad, cu
sediul în Pitești, B-dul Eroilor nr. 8,
Intrarea A, parter, jud. Argeș, cheamă
orice eventual moștenitor legal la succesiunea defunctei Burdulea Elisabeta,
decedată la data de 04.05.1988, fostă cu
ultim domiciliu în Mun. Pitești, B-dul 19
Noiembrie (Eroilor), nr. 23, jud. Argeș, la
termenul de 03.12.2019, ora 12.00.
l Numitele Niță Ștefania și Niță Anca
sunt citate în calitate de intimate-pârâte
pentru termenul din 5 decembrie 2019,
ora 11.30 la Tribunalul Călărași, sala 1,
Complet c18 în dosarul nr. 768/249/2017,
având ca obiect apel succesiune dezbatere succesorală+partaj succesoral,
apelanti fiind Costache Costina, Niță
Floarea și Niță Mihai.
l Pârâta Cojocaru T. Gheorghița, fiica
lui Tudor și Maria, născută în com.
Vădăstrița, jud.Olt, cu ultimul domiciliu
în com.Corbu, sat Vadu, jud.Constanța,
este citată în data de 10.12.2019 la Judecătoria Corabia, jud.Olt, în dosarul
2474/213/2018, având ca obiect ieșire din
indiviziune.
l Se citează numita Pleș Titiana, cu
domiciliul în com.Săcel, nr.34, jud.Maramureș, în data de 09.12.2019, la Judecătoria Mediaș, str.Unirii, nr.10, în dosar
nr.1370/257/2019, obiect dosar: divorț
fără copii.

DIVERSE
l Lichidator Judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru Alina notifică deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva SC Dorana Class SRL din
Ploiești, Prahova, CUI 30653613,
J29/1380/2012, la Tribunalul Prahova dosar 3971/105/2019, termen depunere
opoziții 10 zile de la notificare, termen
inregistrare creante 06 decembrie 2019,
termen tabel preliminar 16 decembrie
2019, termen tabel definitiv 09 ianuarie
2020, sedinta adunarii creditorilor 20
decembrie 2019 ora 14:00.
l Lichidator Judiciar C.I.I. Palaș-Alexandru Alina notifică deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva SC Cosmetice For Every Day
To Be Beautiful En Gros SRL DIN
Ploiești, Prahova, CUI 33455955,
J29/1081/2014, LA Tribunalul Prahova
- dosar 3511/105/2019, termen inregistrare creante 09 decembrie 2019, termen
tabel preliminar 18 decembrie 2019,
termen tabel definitiv 13 ianuarie 2020,
sedinta adunarii creditorilor 23 decembrie 2019 ora 14:00.
l Anunt public SC Romtape Packaging
SRL, titular al activitatii “Alte activitati
de tiparire” cod CAEN 1812, la adresa:
Bucuresti, sectorul 3 b-dul Basarabia, nr.
256, spatial S7+S8, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a autorizatiei de mediu pentru
activitate. Informatii privind potentialul
impact asupra mediului al activitatii pot
fi obtinute la sediul APM Bucuresti,
Aleea Lacul Morii nr 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 0214306677/0214306675,
de luni pana joi, intre orele 9.00–12.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic,
la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile
de la data aparitiei prezentului anunt.
l S.C. Stanzwerk Ineu S.R.L., având
sediul în oraș Ineu, str. Transilvania nr.
1, jud. Arad, dorește să obțină reautorizarea de mediu pentru punctul de lucru
de la aceeași adresă, unde se desfășoară
activitățile: cod CAEN 2550 „Fabricarea
produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor”,
CAEN 2561 „Tratarea și acoperirea
metalelor”, CAEN 2562 „Operațiuni de
mecanică generală”, CAEN 2572
„Fabricarea articolelor de feronerie”
având ca principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: recepția materialelor, debitare, sudare, degresare cu
soluții apoase, vopsire cu pulberi, ambalare și livrare. Măsuri de protecție a
factorilor de mediu: apă - stație de
preepurare, sol - spațiul de lucru pardoseală betonată, aer – ventilație cu filtru
reținere pulberi de la vopsire, zgomot compresoare silențioase. Deșeurile
rezultate – menajere și industriale - se
colectează selectiv și se ridică de către
prestatori autorizați. Informațiile
privind potențialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Arad, Str. Splaiul Mureșului FN,
tel.0257/280331, tel/fax. 0257/280996.
Observațiile publicului se primesc zilnic,
la secretariatul Agenției pentru Protecția
Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului
FN, timp de zece zile lucrătoare după
data publicării prezentului anunț.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in
dosarul nr. 3103/105/2019 Tribunal
Prahova, conform sentinței nr. 957 din
04.11.2019 privind pe SC Bobconstruct
Instal Expert SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 23.12.2019,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 16.01.2020, întocmirea tabelului
definitiv 10.02.2020, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
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21.01.2020, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate de insolventa in dosarul nr. 4687/105/2019,
Tribunal Prahova, conform Sentinta din
04.11.2019 privind pe SC Schomburg
Romania SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 23.12.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
06.01.2020, întocmirea tabelului definitiv 31.01.2020, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
13.01.2020 orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Denumire județ Tulcea. Denumire
UAT Dorobanțu. Sector cadastral 6.
Unitatea Administrativ-Teritorială
Dorobanțu, din județul Tulcea, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.6, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 25.11.2019.
Data de sfârşit a afişării: 24.01.2020.
Adresa locului afişării publice: sediul
Primăriei Dorobanțu. Repere pentru
identificarea locației: str.Primăverii,
nr.45, comuna Dorobanțu, județul
Tulcea. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l SC Mazarine Energy Romania SRL,
titular al activităţii „Extracția petrolului
brut (cod CAEN 0610), Extracția
gazelor naturale (cod CAEN 0620),
Activități de servicii anexe extracției
petrolului brut şi gazelor naturale (cod
CAEN 0910), Transporturi prin
conducte (cod CAEN 4950)”, anunță
publicul interesat asupra depunerii
documentației tehnice în vederea
emiterii Autorizației de mediu pentru
punctul de lucru Parc 1 Poseşti, cu
amplasamentul în satul Poseştii
-Pământeni, comuna Poseşti, județul
Prahova, România. Informații se pot
solicita la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Prahova, din str.
Gr.Gh.Cantacuzino, nr. 306, de luni
până vineri, între orele 09.00 şi 15.00.
l SC Line-X Coating SRL, cu sediul în
Șos.Fundeni, nr.115, sector 2, Bucureşti,
înregistrată la ONRC-ORCTB, cu CUI
nr.37775650, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea tratarea şi acoperirea metalelor cod CAEN 2561, desfăşurată în
Șos.Fundeni, nr.115, sector 2, Bucureşti.
Informații se pot solicita la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bucureşti,
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de
luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul APM Bucureşti în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Se comunică dispozitivul sentinţei
civile nr.1319 din 25.09.2019, pronunţată de Judecătoria Caracal, jud.Olt, în
dosar nr. 2312/207/2019, pârâtului
Neamţu Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut la Neamţu Eleonora, com.
Radomireşti, jud.Olt, sat Fripţi, prin
care s-a admis cererea reclamantei
Vezeanu Marinela Violeta de suplinire a

consimţământului pârâtului Neamţu
Marian privind eliberarea paşapoartelor
pentru minorii Vezeanu Marian Armin
şi Neamţu Alexandra Georgiana şi
pentru trecerea frontierei de stat a
României minorilor, pentru a putea
călători în Germania la reşedinţa
mamei reclamante în vacanţele şcolare.
l „AN Apele Române” -Administrația
Bazinală de Apă Banat, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Timiş, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Închidere linie de apărare mal stâng
râul Șasa, la Poieni, județul Timiş,
Etapa II”, propus a fi amplasat în
comuna Pietroasa, intravilan sat Poieni,
județul Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului:
APM Timiş, din municipiul Timişoara,
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.
Timiş, în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.00, şi vineri, între orele 08.0014.00, la adresa de internet: http://
apmtm.anpm.ro la secțiunea Acorduri
de mediu. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
Anunțurile publicate conform prevederilor art.11 alin.(4) se vor depune la
APM Timiş până la data de 02.12.2019.
l SC SIROM International Trading
SRL cu sediul în Oraşul Bragadiru, str.
Șos. Clinceni nr.3, Jud. Ilfov, înregistrată la Reg. Com. Ilfov sub nr.
J23/1606/2002, având RO 9813970 şi ca
obiect de activitate Prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu pentru activitate. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi consultate
la sediul APM str. Lacul Morii nr.1,
sect.6, Bucureşti, Tel./Fax. 021430.15.77,
în zilele de luni- joi între orele 9-13.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Ilfov.

ordine în Registrul Comerțului
J8/164/21.03.1991, C.U.I 1124988, prin
Alan Young în calitate de administrator,
în baza prevederilor art.11.4 şi respectiv
art.3.3 din Actul Constitutiv Actualizat
convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 02.12.2019 ora 11:00
la sediul societății din Zărneşti, str.13
decembrie, Nr.18, Jud. Braşov, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Deschiderea unui
punct de lucru situat în Cluj-Napoca,
Str. Traian Vuia nr. 232, jud. Cluj; 2.
Aprobarea situațiilor financiare aferente
anului 2018-2019; 3. Desființarea punctului de lucru situat în Zărneşti, Str.
Celulozei, nr. 29, jud. Braşov; 4. Desființarea punctului de lucru situat în Str.
Grigore Mora, nr. 12, sector 1, Bucureşti.
Summons of the General Associate’s
Assembly of SC DS Smith Paper
Zarnesti S.R.L. For the date of
02.12.2019 hour 11:00. The under
scribed DS Smith Paper Zarnesti S.R.L.
with the headquarters in Zarnesti, 13th
December Street No. 18, Brasov
County, registered at the Trade Registry
under the number J8/164/21.03.1991
CUI 1124988 trough Alan Young as
Administrator, Based on the provisions
of art. 11.4 and 3.3 of the updated
Constitutive Act, hereby convenes the
General Associate’s Assembly for the
date of 02.12.2019 Hour 11:00 at the
company’s headquarters in Zarnesti,
13th December Street No. 18, Brasov
County with the following Agenda: 1.
Opening of a work point in Cluj-Napoca, Traian Vuia Street, no. 232, Cluj
County; 2. Financial statements
approval for 2018/2019; 3. Closing the
work point located in Zarnesti, Celulozei Street, no. 29, Brasov Count; 4.
Closing the work point located in
Grigore Mora Street, no. 12, 1st District,
Bucharest.

l Convocator. Se convoacă adunarea
generală a Asociaţiei 21 Decembrie
Arad, pentru data de joi, 21 11. 2019
orele 17:00 la Casa Sindicatelor din
Arad, Prezenta este obligatorie.

l Convocator. Se convoacă adunarea
generală a Asociaţiei Composesoratul
Foştilor Urbarialişti Răpsig, cu sediul în
Răpsig nr.162 comuna Bocsig, judeţul
Arad, reprezentată prin Preşedinte
ZOPOTA CĂLIN-GLIGOR, pentru
data de joi,12.12.2019 orele 12,30 la
locația Căminului Cultural din Răpsig,
având următoarea ordine de zi: 1. Actualizarea situației membrilor Composesoratului. În situația în care nu se va
îndeplini cvorumul de prezență pentru
ca adunarea generală să fie statutară, se
reconvoacă adunarea generală a
A.C.F.U.R. pentru data de luni,
16.12.2019 orele 12,30 la locația Căminului Cultural din Răpsig, cu aceeaşi
ordine de zi. Având în vedere împrejurarea generată de schimbările intervenite în decursul timpului, toți membrii
sunt rugați să depună la sediul asociației
în copie actele de stare civilă, iar în
cazul membrilor decedați, moştenitorii
să prezinte documentele care să le ateste
calitatea de moştenitor după membrul
decedat. În situația în care din motive
de sănătate membrii nu pot să fie
prezenți, este permisă reprezentarea
acestora prin înscris sub semnătură
privată însoțit de actele de stare civilă şi
medicale, acte care vor fi depuse la
sediul asociației cu cel puțin 48 de ore
înaintea datei sedinței. Prezentul convocator se afişează la sediul ACFUR, la
avizierul Primăriei Bocsig, va fi înmânat
sub semnătură membrilor la domiciliul
lor şi va fi publicat într-un ziar de circulație locală. Asociaţia Composesoratul
Foştilor Urbarialişti Răpsig prin Presedinte.

l Convocator al Adunării Generale a
Asociaților a SC DS Smith Paper
Zărneşti SRL Pentru data de 02.12.2019
ora 11:00. Subscrisa DS Smith Paper
Zarnesti S.R.L., cu sediul în Loc.
Zărneşti, Oraş Zărneşti, str. 13 decembrie, Nr.18, Jud. Braşov, avand nr. de

l Asociaţia Salariaţilor METEX COM
SA, sediul în municipiul Dej, P-ța 16
Februarie, nr.3, jud.Cluj, număr de înfiinţare 583/25.02.1996, cod fiscal
10477814, reprezentată legal prin preşedinte d-na Cornea Carmen Iolanda. În
baza Hotărârii nr. 1924/07.11.2019 a

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 19,
cu nr. 12392/55/2019, cu termen de judecata la data de 16.01.2020, prin care
reclamantii Gaic Teodor si Gaic Maria
solicita dobandirea prin. uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in CF nr. 307657 Vinga
(provenit din conversia CF.nr.1192
Vinga), cu numar top.1463-1464/b,
constand in intravilan in suprafata
totala de 108 mp si casa la numar administrativ 1046, proprietatea tabulara a
paratilor Ienin Zsiva si sofia ndscuta
Murareszku Theza, conform inscrierii
de sub B1. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE

Tribunalului Specializat Cluj, pronunţată în dosar nr. 337/1285/2019,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor METEX COM SA, cu
sediul în municipiul Dej, P-ța 16
Februarie, nr. 3, jud.Cluj, înmatriculată
la ORC Cluj sub nr. J12/188/1991, cod
de identificare fiscală: RO207562,
capital social subscris şi vărsat:
239.107,50 Lei, adunare generală ce va
avea loc în data de 22.12.2019, ora 9.00,
la sediul societăţii, ce va fi prezidată de
d-l Cornea Marius Romulus -administrator al societăţii şi care va avea următoarea ordine de zi: 1. alegerea unui nou
membru în cadrul Consiliului de Administraţie al METEX COM SA; 2.
alegerea preşedintelui Consiliului de
Administraţie al METEX COM SA; 3.
supunerea la vot în vederea discutării,
aprobării sau modificării situaţiilor
financiare anuale: 3.1. raportul de
gestiune al Consiliului de Administraţie
pe anul 2018; 3.2. bilanțul contabil şi
contul de profit şi pierderi pe anul 2018;
3.3. raportul de audit financiar pe anul
2018; 3.4. proiectul bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2019 şi a programului de investiţii pe anul 2019; 3.5.
repartizarea profitului net pe anul 2019;
3.6. repartizarea profitului net pe anul
2018; 4.descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie pentru activitatea
din anul 2018; 5. aprobarea Datei de
înregistrare pentru identificarea acţionarilor conform prevederilor art. 106
coroborat cu art.86 alin. (1) din Legea
nr. 24/2017 şi a datei ca Ex-Date, în
conformitate cu prevederile art. 2 lit.f)
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Se
stabileşte ca dată de referinţă confom
prevederilor art. 123 alin.2 din Legea nr.
31/1990, data de 22.11.2019. În situaţia
în care adunarea generală ordinară nu
se poate ține din lipsă de cvorum la data
de 22.12.2019, următoarea adunare
generală ordinară a acţionarilor de la
METEX COM SA va avea loc la data de
23.12.2019, ora 09.00, la sediul societăţii
din municipiul Dej, Piaţa 16 Februarie,
nr.3, jud.Cluj, cu aceeaşi ordine de zi ca
şi pentru adunarea din 22.12.2019. Acţionar: Asociaţia Salariaţilor (PAS)
METEX COM SA Dej. Prin preşedinte:
Cornea Carmen.
l Electroconstrucţia „ELCO” Bucureşti S.A. Bucureşti, sector 4, Str.
General Candiano Popescu nr.3,
J40/10065/1993, CUI RO3972798.
Convocator Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor; Convocator
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Electroconstrucţia „ELCO”
Bucureşti S.A. cu sediul în Bucureşti,
sector 4, str. General Candiano Popescu
nr.3. În baza legii nr. 31/1990 (rep)
privind societăţile comerciale, Actului
Constituiv şi a Legii nr. 297/2004, administratorul unic al societăţii Electroconstructia Elco Bucureşti SA în persoana
dl. Stancu Nicu Convoacă: I. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
care va avea loc în data de 21 decembrie
2019 ora 9,00 la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înscrişi în registrul Acţionarilor la data de 18.12.2019. II.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de 21
decembrie 2019 ora 10,00 la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi
în registrul Acţionarilor la data de
18.12.2019. În cazul în care la datele
menţionate mai sus, nu se întrunesc
condiţiile de validitate/ cvorurile de
prezenţă, se fixează în temeiul art.118
din Legea 31/1990 cea de-a doua
Adunare Generală Extraordinară a
Acţionarilor, precum şi cea a Adunării
Ordinare a Acţionarilor, pentru data de
23 decembrie 2019 la aceleaşi ore în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este

III

următoarea: Se supune spre discutare şi
aprobare modificarea actului constitutiv
al societăţii. 1. Schimbarea sediului
social a societăţii începând cu luna
martie 2020. 2. Majorarea capitalului
social Electroconstrucţia „ELCO”
Bucureşti S.A. prin convertirea a
2.250.000 lei din creditarea acţionariatului majoritar Bucharest Business
Development S.R.L., persoană juridică
română, înmatriculată sub nr.
J40/14565/2015, CUI 35279324, cu
sediul în Bucureşti, sector 5, Str. Creață
nr. 8, et. 1, prin emiterea a 900.000 de
actiuni noi la valoarea nominală de 2.5
lei/actiune. Astfel se modifica valoarea
capitalului social şi a numărului de
acţiuni pentru fiecare acţionar: 1.
Bucharest Business Development
S.R.L., persoană juridică română, înmatriculată sub nr. J40/14565/2015, CUI
35279324, cu sediul în Bucureşti, sector
5, Str. Creață nr. 8, et. 1, având o cotă de
participare la beneficii şi pierderi de
94,5382% reprezentând un aport la
capitalul social de 8.820.175 lei, reprezentând un număr de 3.528.070 acțiuni;
2.Lista Acționari, având o cotă de participare la beneficii şi pierderi de
2.4415%., reprezentând un aport la
capitalul social de 227.790,00 lei, reprezentând un număr de 91.116 acțiuni; 3.
Luca Vasile, ,având o cotă de participare
la beneficii şi pierderi de 1.3004%.,
reprezentând un aport la capitalul social
de 121.320,00 lei, reprezentând un
număr de 48.528 acțiuni; 4. Dulceață
Gabriel, vând o cotă de participare la
beneficii şi pierderi de 0.6687%., reprezentând un aport la capitalul social de
62.387,50 lei, reprezentând un număr de
24.955 acțiuni; 5. Pâslaru Ionel Lache,
având o cotă de participare la beneficii
şi pierderi de 0.3933%., reprezentând un
aport la capitalul social de 36.692,50 lei,
reprezentând un număr de 14.677
acțiuni; 6. Coroi Daniela, având o cotă
de participare la beneficii şi pierderi de
0.4934%., reprezentând un aport la
capitalul social de 46.037,5 lei reprezentând un număr de 18.415 acțiuni; 7.
Cojocaru Mariana, având o cotă de
participare la beneficii şi pierderi de
0,1645%., reprezentând un aport la
capitalul social de 15.347,5 lei reprezentând un număr de 6.139 acțiuni. 3. Se
supun spre aprobare condiţiile procedurii de înstrăinare a întreg activului
imobiliar ce constă în: a) Suprafaţa de
5.536mp teren situat în mun. Bucureşti,
str. Candiano Popescu, nr.3, Sector 4,
precum şi asupra construcţiilor situate
pe acest teren ce constau în C1-clădire
birouri şi laboratoare, în suprafaţa
construită la sol de 325mp, C2- căldire
atelier, în suprafaţa construită la sol de
114mp şi C3- clădire corp administrativ,
în suprafaţa construită la sol de 302mp,
teren şi construcţii intabulate în Cartea
Funciară nr. 230815 a mun. Bucureşti,
Sector 4, cu numere cadastrale 230815
pentru teren şi 230815-C1, 230815-C2 şi
230815-C3, pentru construcţii; b) Suprafaţa de 1.084mp teren situat în mun.
Bucureşti, str. Candiano Popescu, nr.3,
Sector 4, precum şi asupra construcţiei
situată pe acest teren ce constă în C1clădire atelier, în suprafaţa construită la
sol de 172mp, teren şi constucţie intabulate în Cartea Funciară nr. 230816 a
mun. Bucureşti, Sector 4, cu numere
cadastrale 230816 pentru teren şi
230816-C1 pentru construcţie; c) Cota
indiviză de 260,50mp din terenul situat
în mun. Bucureşti, sector 4, str.
Candiano Popescu Nr. 3-5, compus din
teren în suprafaţă de 879mp din acte,
respectiv (suprafaţa de 675mp teren)
din măsurătorile cadastrale, situat în
mun. Bucureşti, str. Candiano Popescu,
nr.3-5, Sector 4, teren intabulat în
Cartea Funciară nr. 230366 a mun.
Bucureşti, Sector 4, cu număr cadastral
230366. 3.Preţul mimim de vânzare al

IV

ANUNȚURI

întreg activului imobilar este de
4.170.000 euro +TVA, echivalentul în lei
la cursul BNR din ziua efectuării plăţii,
conform raportului de evaluare imobiliară, întocmit de TNP Global &Parteners prin dl. Expert ANEVAR Tatu
Robert Iulian la data de 13.05.2019. 4.
Desemnarea persoanei care să îndeplinească formalităţile atât pentru publicarea şi înregistrarea AGEA la ONRC
cât şi pentru îndeplinirea formalităţilor
de vânzare şi reprezentare în faţa notarului în vederea încheierii contractului de
vânzare cumpărare. II.Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea
loc în data de 21 decembrie 2019 ora
10,00 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul Acţionarilor la
data de 18.12.2019. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea: Se supune spre
discutare şi aprobare: 1. Repartizarea
sumei de 5.309.700,71 lei din alte rezerve,
pentru acoperirea pierderii contabile
aferentă anului 2013; 2. Repartizarea
sumei de 200.388,55 lei din alte rezerve,
pentru închiderea pierderi contabile
aferentă anului 2014; 3.Repartizarea
profitului contabil reportat aferent
anului 2012 în sumă de 522.004,39 lei,
pentru acoperirea pierderii contabile
aferente anului 2014; 4. Repartizarea
profitului contabil reportat aferent
anului 2017 în sumă de 48.152,30 lei,
pentru acoperirea pierderii contabile
aferente anului 2014; 5.Repartizarea
profitului contabil reportat aferent
anului 2018 în sumă de 151.114,70 lei,
pentru acoperirea pierderii contabile
aferente anului 2014; 6. Restiuirea de
către societate a împrumuturilor către
terţi şi către acţionari conform termenelor scadente. 7. Diverse. La adunările
generale sunt îndreptăţiţi să participe şi
îşi pot exercita dreptul de vot, numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii de la data de referinţă
respectiv 18.11.2019, conform prevederilor legale ale Actului Constitutiv,
personal sau prin reprezentant în baza
procurii speciale. Documentele materiale
informative privind punctele de pe
ordinea de zi, formularul de procură
specială, proiectele de hotărâre aferente
punctelor de pe ordinea de zi pot fi
consultate la sediul societăţii. Pentru
informaţii tel: 0744.658.503. La data
convocării capitalul social la Societăţii
este de 7.079.750,72 lei şi este format din
2.831.900 acţiuni nominative, cu valoare
de 2,5 lei partea, fiecare acţiune dând
dreptul la un vot în Adunarea Generală
a Acţionarilor. Administrator Unic,
Stancu Nicu.
l Directoratul Petrotel- Lukoil S.A., o
societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia
romană, administrată în sistem dualist,
cu sediul social în Ploieşti, 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
identificare fiscală 1350659, având
capital social subscris şi vărsat în valoare
de 554.067.695 lei (denumită în cele ce
urmează “Societatea”), în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1991 a societăţilor, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare şi cu dispoziţiile
din Actul constitutiv al Societăţii, Având
î n v e d e r e : ( i ) R e z o l u ţ i a n r.
9588/16.04.2019, pronunţată de către
O . N . R . C . P r a h o v a î n d o s . n r.
33983/15.04.2019, prin care a fost
admisă cererea de înregistrare a fuziunii
prin absorbţie a societăţii Lukoil Energy
& Gas România S.R.L. (denumită în
continuare şi “LEGR”), în calitate de
societate absorbită, de către Petrotel–
Lukoil S.A., în calitate de societate
absorbantă, în conformitate cu Decizia
civilă nr. 107/12.03.2019, pronunţată de
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către Curtea de Apel Ploieşti în dosarul
civil nr. 4393/105/2018; (ii) publicarea în
Monitorul Oficial nr. 1909/07.05.2019
partea a IV-a a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor
Petrotel Lukoil S.A. nr. 3/2018, referitoare la aprobarea executării fuziunii;
Convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor Societăţii la data de
23.12.2019, ora 11,00, la sediul social al
Societăţii, la sala de şedinţe din Pavilionul Central, cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare
pentru anul 2018 înregistrate de către
LEGR, inclusiv bilanţul anual şi contul
de profit şi pierderi. Societatea a înregistrat pierdere contabilă la 31.12.2018 în
valoare de 202.819.758 lei. 2. Aprobarea
descărcării de gestiune a dlui. Fedorov
Alexander, în calitate de administrator al
LEGR, pentru activitatea desfăşurată
de acesta în perioada 01.01.201831.12.2018. 3. Aprobarea împuternicirii
acordata dnei. Adina Guţiu, ca în
numele şi pe seama Acţionarilor, să
semneze Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor. 4. Aprobarea
împuternicirii acordată dlui. Aleksei
Kovalenko pentru a semna în numele
Acţionarilor, şi îndeplini orice act sau
formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, dl. Aleksei
Kovalenko putând delega toate sau o
parte din puterile conferite mai sus
oricărei/ oricăror persoane competente
pentru a îndeplini acest mandat, în
conformitate cu informaţiile şi materialul prezentat. La Adunarea Generală
Ordinară pot participa şi vota acţionarii
Societăţii care sunt înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A., la data de referinţă
din data de 10.12.2019. Participarea
acţionarilor se poate face personal sau
prin reprezentant, reprezentarea făcându-se în temeiul unei procuri speciale.
Formularele de procură specială pot fi
ridicate de la sediul Societăţii şi vor fi
depuse în original, după completare şi
semnare, cu 48 de ore înainte de
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor se face pe
baza cărţii de identitate, a procurii
speciale sau a mandatului, în cazul
reprezentanţilor legali. Dacă la data de
23.12.2019, ora 11,00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu îndeplineşte condiţiile de întrunire, ea se va
reconvoca în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi, în data de 24.12.2019, la ora
09,00. Materialele privitoare la punctele
de pe ordinea de zi, se pun la dispoziţia
Acţionarilor la sediul Societăţii situat în
Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 235, judeţul
Prahova, România, la Oficiul Juridic
(între orele 9.00-15.00) de la data publicării convocării Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, precum şi pe
site-ul www.petrotel.lukoil.com. La
cerere, Acţionarilor li se vor elibera la
sediul Societăţii, copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile
administrative implicate de furnizarea
acestora.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 SRL intenționează să încheie un
contract de achiziție publică de lucrări de
proiectare, furnizare şi execuție instalații
piscine interioare pentru realizarea
contractului având ca obiect „Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se poate
solicita la adresa de e-mail: achizitii@
as3-strazi.ro sau la sediul societății, din
strada Calea Vitan, nr.242, Corp C, etaj
1, Sector 3, Bucureşti. Data-limită de
depunere a ofertelor este 25.11.2019, ora
10.00.

l Management Company IPURL, lichidator judiciar al SC Project THC SRL, în
dosarul 7695/63/2016, aflat pe rolul
Tribunalului Dolj, anunță vânzarea
bunurilor sociale constând în: 1)mobilier
şi birotică, pornind de la prețul de 2.280
Lei, reprezentând 60% din prețul de
evaluare, 2) scule şi utilaje de lucru,
pornind de la prețul de 600Lei, reprezentând 60% din prețul de evaluare, 3)teren
în suprafață de 1.955mp, situat în com.
Brabova, jud. Dolj, CF30630, pornind de
la prețul de 10.560Lei, reprezentând 60%
din prețul de evaluare. Vânzarea se va
face prin licitație publică cu strigare la
data de 16.12.2019, ora 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Craiova, Str.
Vasile Conta, nr.47, jud.Dolj. Tel.
0251.52.52.00.
l Concesionare teren aparținând
domeniului privat al comunei Miroslava. 1.Informaţii generale privind
concedentul: Denumire: UAT comuna
Miroslava. Cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava, str. Constantin Langa
nr.93, comuna Miroslava, cod 707305,
jud.Iaşi, e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro; achizitii@primariamiroslava.ro, persoane contact: sef birou
achizitii publice-investitii-Burcuta
Elena; consilier juridic birou achizitii
publice-investitii-Manea Anisoara, tel.
0232.295680, int.34; fax.0332/424444.
2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafață de 6104
mp aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, intravilan sat
Horpaz, NC86237 pentru construire
pensiune, terenuri de sport in scopuri
agroturistice.Redeventa: este de minim:
2040 lei/an pentru intreaga suprafata.
3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Mmiroslava, judeţul
Iaşi; tel.0232/295680, int.34, pers.
contact: Burcuta Elena, Manea
Anisoara. 4.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; documentatia de atribuire se
pune la dispozitia persoanelor interesate pana la data de 04.12.2019, ora
16.00, respectiv cu 5 zile lucratoare
inainte de data limita pentru depunerea
ofertelor; 5.Data limită pentru solicitare
clarificări: 05.12.2019, ora 16.00. 6.
Informaţii privind ofertele: data limită
pentru depunerea ofertelor: 10.12.2019,
ora 13.30; adresa la care trebuie depusă
oferta: primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul
Iasi, cod postal 707305; numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în două
plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7.Data şi locul unde se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 11.12.2019, ora 12.00 la
sediul Primăriei com.Miroslava, judeţul
Iaşi. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: tribunalul judeţean
Iaşi, Secţia Contencios Administrativ,
str.Anastasie Panu nr.26, Iaşi , jud.Iasi,
cod 700020, tel. 0332/435700;
fax.219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro.
9.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 18.11.2019.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Opel Corsa, nr.
inmatriculare DB- 08-SOD, an fabricatie
2008, pret pornire licitatie - 1.425,00
Euro exclusiv TVA; 2.Renault Clio, nr.
inmatriculare DB-06-WEL, an fabricatie
2007, pret pornire licitatie - 1.875,00
Euro exclusiv TVA; 3.Citroen C5 nr.
inmatriculare DB-08-EKV, an fabricatie
2001, pret pornire licitatie - 825,00 Euro
exclusiv TVA; Autoturismele se vand in
mod individual. 4.Bunuri mobile de tip
mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de 5.425,70 Euro
exclusiv TVA; -Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace apartinand
Tehnofarm Valleriana SRL reprezinta
75% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare, listele
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip mijloace
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO76 BREL
0002 0016 8081 0100 deschis la Libra
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile
pentru care se liciteaza; -achizitionarea
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului
de sarcini, ce poate fi achitat in contul
lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK - Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti
str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru autovehicule si pentru
bunurile mobile de tip mijloace, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
28.11.2019, ora 15:00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
05.12.2019; 12.12.2019; 19.12.2019;
09.01.2019 ora 15:00. Toate sedintele de
licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al SVF Construct
SRL, desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SVF Construct SRL, constand in:
- teren in suprafata de 292,00 mp si doua
corpuri de cladiri C.1 (suprafata
construita- 80,00 mp) si C.3 (suprafata
construita- 21,00 mp) care au regim de
inaltime P situate in Intrarea Guliver, nr.
12, sector 6, Bucuresti, la pretul de
pornire de 83.447 euro fara TVA, teren in
suprafata de 271,82 mp si corp de cladiri
C- tip depozit (suprafata construita46,61 mp) care au regim de inaltime P
situate in Intrarea Guliver, nr. 14, sector
6, Bucuresti, la pretul de pornire de
74.246 euro fara TVA. Vanzare a bunurilor imobile apartinande societatii falite
se va organiza in data de 02.12.2019 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile imobile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie stabilit,
se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii
saptamanale in datele de 10.12.2019,
17.12.2019, 07.01.2020, 14.01.2020,
21.01.2020, 28.01.2020 si 04.02.2020 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitati-

ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde
se vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Performer Trade Engineering
CO SRL, desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 04.06.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 9159/3/2016,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in proprietatea Performer
Trade Engineering CO SRL, constand
mijloc de transport compus din autoturism Renault Megane,
VF1LA04B525211940, serie motor
R045010, 2001, benzina, 1598 CC/ 79 Kw,
in valoare de 315 euro fara TVA.
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
02.12.2019 ora 14.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunul mobil
nu se vor adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, in data de 09.12.2019,
16.12.2019, 13.01.2020, 20.01.2020,
27.01.2020, 03.02.2020, 10.02.2020,
17.02.2020 si 24.02.2020, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum
si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 200 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de serviciu nr.187,
eliberata de Ministerul Tineretului si
Sportului pe numele Lastun Mihail
Sebastian. Se declara nula.
l Am pierdut carnetul şi legitimația de
student cu numele Cristea Alexandru.
Anunțul este pentru duplicarea actelor.
l Declar pierdute (nule) actele de
proprietate şi schiţele apartamentului
nr.161, bl.9, sc.6, din strada Vigoniei nr.4,
Sector 5, Bucureşti şi dovada plăţii integrale, toate pe numele Sanda Miron.
l Pierdut Certificat constatator sediu
secundar din 19.07.2018 al Buchete
Dulci SRL, cu sediul în Bucureşti, str.
Drm. Pădurea Neagră nr. 19-85, Corp
28B18, et.1, ap.16, Camera 1, Sector 1,
având nr. RC J40/5698/2017, CUI
37431053. Se declară nul.

