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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 Primăria Comunei Valea Călu-
gărească, judeţul Prahova, orga-
n i z e a z ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, modificată şi 
completată, concurs de ocuparea 
pe perioadă determinată a urmă-
toarei funcții contractuale de 
execuţie temporar vacante de: 1 
post de inspector de specialitate II 
-Centrul de informare turistică. 
Condiţiile specifice: funcţie 
contractual temporar vacantă de 
execuţie de inspector de speciali-
tate II: -studii superioare cu 
diplomă de licenţă; -calificare ca 
agent sau ghid de turism; -minim 
1 an vechime în muncă pe studii 
superioare. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, 
după cum urmează: -28 februarie 
2018, termenul-limită de depu-
nere a dosarelor; -05 martie 2018 
-selecţia dosarelor; -12 martie 
2018 -proba scrisă, ora 10.00; -14 
martie 2018 -proba interviu, ora 
10.00. Relaţii suplimentare: 
t e l e f o n :  0 2 4 4 . 2 3 5 . 4 4 4 ; 
0764.967.077, Compartiment 
resurse umane -Viorica Mocanu.

l Comuna Cristeşti, judeţul 
Mureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, post 
vacant în cadrul aparatului de 
specialitate al  Primarului 
comunei Cristeşti, Compartiment 
urbanism şi amenajarea terito-
riului, autorizare şi disciplina în 
construcţii. Concursul se va 
desfăşura la sediul nostru din 
localitatea Cristeşti, str.Principală 
nr.678, judeţul Mureş şi constă în 
trei etape succesive: selecția dosa-
relor; proba scrisă, care va avea 
loc în data de 22.03.2018, ora 
10.00; interviul, care va avea loc 
în data de 27.03.2018, ora 10.00. 
Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidații declarați 
admişi în etapa precedentă. 
Pentru a participa la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevă-
zute  de art .54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
următoarele condiţii specifice: 
-condiţii de studii: absolvent de 
studii universitare cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-

lentă într-unul din următoarele 
domenii: arhitectură, urbanism, 
inginerie civilă sau ştiinţe admi-
nistrative; -vechime minimă în 
specialitatea studiilor de 1 an. 
Dosarele de înscriere la concurs 
pot fi depuse în termen de 20 de 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la secre-
tarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată prin Hotărârea Guvernului 
nr.761/2017. Informaţii referi-
toare la organizarea concursului 
şi bibliografia pot fi obţinute de 
luni până vineri între orele 8.00-
12.00 la sediul instituţiei sau la 
numărul de telefon: 0265.326.112, 
interior 13 şi pe site-ul comunei, 
www.cristestimures.ro.

l Direcţia Fiscală Braşov, cu 
sediul în Braşov, Strada Doroban-
ţilor, nr. 4 organizează concurs 
conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice temporar vacante, de: -1 
post de Inspector cls. I grad 
profesional asistent -Serviciul 
Stabilire Impozite, Taxe, Alte 
Venituri  Persoane Fiz ice . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Termen depunere  dosare : 
21.02.2018 -28.02.2018; Selecţia 
dosarelor: 01.03.2018; -Proba 
scrisă în data de 12.03.2018, ora 
10:00; -Proba interviu în maxim 5 
zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -1 post de Inspector 
cls. I grad profesional asistent: -să 
aibă studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
economic, ştiinţe juridice sau 
administrație publică; -vechimea 
în specialitatea studiilor este de 
minim 1 an în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcţiei Fiscale Braşov. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Fiscale Braşov, 
Secretariatul Comisiei  De 
Concurs, telefon 0268/474440, 
interior 232.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, 
nr. 20-22, scoate la concurs, în 
data de 26.03.2018, ora 10:00 

(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional superior -  Servi-
ciul Control şi Recuperare Debite; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 26.03.2018 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a –III– a, respectiv 
î n  p e r i o a d a  2 1 . 0 2 . 2 0 1 8 -
12.03.2018, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: Felicia 
Călugăru – consilier superior, tel. 
021.303.98.58, email felicia.calu-
garu@anofm.ro.

CITAȚII  
l Parata Helga Boltres, cu domi-
ciliul in Germania, WIEL este 
chemata la Tribunalul Brasov, 
Bld. 15 Noiembrie 45, SALA T2, 
in ziua de 06.03.2018, Completul 
CIV Incidente 1, ora 09:00, Dosar 
21652/197/2012, in calitate de 
Intimat, in proces cu Tohanean 
Florin Cornel in calitate de Recu-
rent, fond funciar.

l Pârâtul Guran Eugen din 
dosar nr. 1933/222/2017 este citat 
la Judecătoriua Dorohoi pentru 
termenul din 2 aprilie 2018.
 
l Pârâtul Roman Bogdan este 
citat la Judecătoria Dorohoi în 
data de 19 martie 2018 pentru 
,,anulare act”. 
 
l Atodiresei Constantin, Atodi-
resei Alexandru, Atodiresei 
Mihai, Pricop Florentina, Pînzaru 
Ion, Pînzaru Dumitru, Pînzaru 
Maria, Pînzaru Constantin, Călin 
Elena, Pînzaru Costel, toţi cu 
domiciliul în sat Poiana, oraş 
Flămânzi, jud. Botoşani; Ungu-
reanu Mar ia ,  Ungureanu 
Constantin, Ungureanu Petro-
nela, Ungureanu Marinela, 
Ungureanu Emanuel, toţi cu 
domiciliul în oraş Flămânzi, str. 
Izvorului nr. 3, jud. Botoşani, sunt 
chemaţi la Judecătoria Botoşani 
de către reclamanţii Fedeleş 
Dumitru şi Sanda Toader în data 
de 09.03.2018 în dosarul nr. 
20184/193/2016.

l Se citează Cucu Silvia în dosar 
20206/193/16 al Judecătoriei 

Botoşani, la 09.03.2018.

l Se citează Marcu Rodica şi 
Ghenciu Neculai în dosar 
15815/193/10 la Judecătoria 
Botoşani, pe 05 Martie 2018.
 
l Se citează Romanciuc Lăcrămi-
oara Alina în dosar 2332/297/2017 
la Judecătoria Săveni şi dosar 
311/297/2014 la Judecătoria 
Săveni pe 21 Martie 2018.

l Numitul Tudoroiu Ionuţ-Ale-
xandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Câmpu-
lung, str. emil Gârleanu nr. 7, bl. 
18, sc. F, ap. 3, judeţul Argeş, este 
citat la Judecătoria Câmpulung, 
pe data de 20.03.2018, ora 8,30, 
completul c2-civil, în calitate de 
intimat în dosarul civil nr. 
6089/205/2017, petent Municipiul 
Câmpulung, având ca obiect înlo-
cuire amendă cu muncă în folosul 
comunităţii.

l Numitul Păun Costel Liviu cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Obârşieni, com. Vinderei, jud. 
Vaslui este citat la Judecătoria 
Iaşi, mun. Iaşi, str. A. Panu nr.25, 
jud. Iaşi, pe data de 14.03.2018, 
ora 8.30, completul 25 M, în cali-
tate de pârât în dosarul civ. nr. 
22505/245/2017 cu obiectul exer-
citare autoritate părintească 
exclusivă, în contradictoriu cu 
Boboc Alina Adriana. 

Numitul  Dobri ta  Dana 
Claudia, cu ultimul domiciliul 
cunoscut în Comuna Chiajna, 
sat Dudu, Strada Teilor, nr. 
1A, (fostă Toamnei, nr. 1A) 
este citat (chemat) în data de 
15.03.2018 la Curtea de Apel 
Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Strada Splaiul Indepen-
denței ,  nr.  5,  Sector 4, 
Completul Secția a VIII a 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal camera E01- Vasile 
Lascar în calitate de intimat 
pârât în dosarul 453/93/2012*, 
pentru cauza- anulare act 
administrativ- demolare 
imobil reclamantă fiind Stoian 
Gabriela Veronica. Numele 
celorlalte părți implicate în 
dosat sunt: Primăria Comunei 
Chiajna, Iancu Petre, Ciuca 
Ion, Ciuca Anichit Oreste, 
Ciuca Maria, Prusan Andreea 
Ioana, Prusan Radu, Simion 
Corina Irina, Simion Petrisor 
Emanuel, Simion Florin 
Silviu, Simion Mariana, 
Dobrita Ion, Dobrita Doina, 
Dobrita George Mircea, Ilie 
Ioana Andreea, Craia (fosta 
Cruceru) Claudia.

l Doamna Morris Juliana, 
sunteti notificata sa va prezentati 
la Judecatoria Lipova sa va ridi-

cati exemplarul cuvenit din hota-
rarea pronuntata in cauza din 
dosarul nr. 1552/250/2017, hota-
rare care vizeaza drepturile 
dumneavoastra, instanta fiind 
nevoita sa comunice hotararea 
prin modalitatea denumita tradi-
tional usa instantei.

Numitul Dobrita Mircea 
George, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Chiajna, 
sat Dudu, Strada Teilor nr. 1A 
(fostă Toamnei, nr.1A), este 
citat (chemat) în data de 
15.03.2018 la Curtea de Apel 
Bucureşti, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr. 5, Sector 4, 
Completul Secția a VIII a 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal camera E01-VASILE 
Lascar în calitate de intimat 
pârât în dosarul 453/93/2012*, 
pentru cauza anulare act admi-
nistrativ-demolare imobil 
reclamantă fi ind Stoian 
Gabriela Veronica. Numele 
celorlalte părți implicate în 
dosar sunt: Primăria Comunei 
Chiajna, Iancu Petre, Ciuca 
Ion, Ciuca Anichit Oreste, 
Ciuca Maria, Prusan Andreea 
Ioana, Prusan Radu, Simion 
Corina Irina, Simion Petrisor 
Emanuel, Simion Florin Silviu, 
Simion Mariana, Dobrita Ion, 
Dobrita Doina, Dobrita Dana 
Claudia, Craia (fosta Cruceru) 
Claudia, Ilie Ioana Andreea.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, 
Costan sunt chemaţi în instanţă 
la Judecătoria Bistriţa în dosar 
număr 197/190/2005 în data de 
27.02.2018, ora 9.00. 

l Se citează Mohorea Iuliana, 
fiica lui Alexe Grigore şi Alexe 
Elena, în dosarul civil nr. 
4776/740/2017, la Judecătoria 
Alexandria, pentru termenul din 
29 martie 2018, în contradictoriu 
cu Mohorea Marian, în proces de 
divorţ.

DIVERSE  
l Judecatoria Patarlagele-dosar 
nr, 1/277/2017. Pentru aceste 
motive in numele legii hotaraste. 
Admite actiunea civila avand ca 
obiect partaj bunuri comune/
lichidarea regimului matrimonial 
( d i s j u n g e  d i n  d o s a r 
1318/277/2016), formulata de 
reclamanta Blaj Ionela-Mihaela, 
CNP: 2930428103820, domici-
liata in comuna Chiojdu, sat 
Lera, judetul Buzau, in contradic-
toriu cu paratul Blaj Catalin 
Florin, CNP 1900205080076, 
resident in Franta, Paris, 24 
Avenue, Jeans Jaures 93220, 
Gagny (La familia Blaj Ion), 
conform incheierii interlocutorii 
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de admitere in principiu din data 
de 21.04.2017.  Dispune parta-
jarea bunurilor comune ale sotilor, 
recpectiv a autoturismului marca 
Audi Q 7 prin omologarea rapor-
tului de expertiza in cauza, de 
catre expert Radulescu Nicolae, 
in varianta I, dupa cum  urmeaza: 
Lotul nr. 1 – al paratului Blaj 
Catalin: Primeste autoturismul 
marca Audi Q7 in valoare de 
12.002 euro. Are dreptul la 6001 
euro. Da sulta lotului nr. 2 al 
reclamantei, suma de 6001 euro. 
Lotul nr. 2- al reclamantei Blaj 
Ionela Mihaela: Nu primeste 
nimic in natura – are dreptul la 
6001 euro. Primeste sulta de la 
lotul nr. 1 (al paratului), suma de 
6001 euro. In baza art. 18 din 
OUG nr. 51/2008 – pune in 
sarcina paratului cheltuielile 
reprezentand taxa judiciara de 
timbu a carei scutire a beneficiat 
reclamanta, conform incheierii 
din camera de consiliu din data 
de 22.06.2016 si obliga paratul sa 
plateasca in contul bugetului local 
al UAT comuna Chiojdu, judetul 
Buzau, suma de 2250 lei repre-
zentand taxa de timbre aferenta 
actiunii de partaj bunuri comune. 
Obliga paratul sa plateasca recla-
mantei suma de 800 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata, reprezen-
tand bunuri comune. Cu drept de 
apel in termen de 30 zile de la 
comunicare. In cazul exercitarii 
caii de atac, cererea de apel se va 
depune la Judecatoria Patarla-
gele, judetul Buzau. Pronuntata 
in sedinta publica, la 08.12.2017. 
Presedinte: Stefan Manailescu. 
Grefier, Gabriela Hanganu.  

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
incheierii din data de 14.02.2018, 
pronunţată de Tribunalul 
Prahova Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment în dosarul 
404/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei a 
debitoarei  Fast For Internet Solu-
tion SRL, cu sediul social în 
Ploiesti, Str. Bahluiului, Nr. 12, Bl. 
149,sc. A, Etj. 5, Ap. 22, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub 
nr. J29/244/2014, CUI32816415. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitorului este 
30.03.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 19.04.2018. 
Termenul pentru afişarea tabe-
lului definitiv este 14.05.2018.  
Adunarea creditorilor are loc la 
data de 23.04.2018 ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Vidinas Monica anunta 
publicul interest asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul 
“construire bloc de locuinte in 
regin de inaltime P+2E+POD” 
propus a fi realizat in localitatea 
Arad str. Constantin Brancus  nr 
60/B cf: 344496. Informatii 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul beneficiarului 
din Arad, str. Capitan Ioan Fatu 
nr.88, jud Arad in zilele de luni-vi-
neri intre orele 8:00-16:30. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Arad din Arad, str. 
Splaiul Muresului FN jud. Arad.

l Serviciul de Apă Optaşi-Mă-
gura, cu sediul în comuna 
Optaşi-Măgura, str. Principală, nr. 
475, judeţul Olt, anunţă public 
depunerea cererii pentru obţi-
nerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfăşurarea activităţii de 
Furnizare apă, la adresa: Comuna 
Optaşi-Măgura, judeţul Olt. 
Observaţiile şi sugestiile din 
partea cetăţenilor se depun în 
scris la sediul APM Olt, Slatina, 
str. Ion Moroşanu nr. 3, pe durata 
derulării procedurii.

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, email: 
casazamfirescu@yahoo.com. 2. 
Obiectul: finanţarea nerambursa-
bilă a unor proiecte culturale, 
conform Legii nr.350/2005 
proiecte înaintate de către organi-
zaţii sau asociaţii fără scop patri-
monial din municipiul Satu Mare. 
3. Procedura aplicată: Selecție 
publică de proiecte - organizată în 
b a z a  p r e v e d e r i l o r  L e g i i 
nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes 
general. 4. Data limită pentru 
depunerea propunerilor de 
proiecte: 26.03.2018, ora 12.00. 5. 
Perioada în care se desfăşoară 
selecţia de proiecte, verificarea 
eligibilităţii, înregistrării, a înde-
plinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi financiară 
şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 27-28.03.2018, la 
sediul autorităţii contractante. 6. 
Data publicării rezultatelor etapei 
I  a  se lecț ie i  de  proiecte : 
29.03.2018, ora 16.00. 7. Data 
publicării rezultatelor etapei a II a 
selecției de proiecte: 02.04.2018, 
ora 16.00. 8. Depunertea contesta-
țiilor: în termen de 2 zile lucră-
toare  de  la  data  af i şăr i i 
rezultatelor. 9. Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data depunerii 
contestațiilor. 10. Durata finan-

ţării: anul 2018. Criteriile şi 
condiţiile de acces la fondurile 
publice sunt cele prevăzute în 
Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, iar Criteriile 
specifice de evaluare sunt 
cuprinse în Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propu-
nerii de proiect, care se poate 
obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu 
Mare (www.casa-zamfirescu.ro). 
Atribuirea contractelor de finan-
ţare se va face în ordinea descres-
cătoare a punctajului total obţinut 
de către fiecare solicitant şi în 
limita bugetului alocat în vederea 
derulării Programului anual de 
acordare de finanţări nerambur-
sabile, pentru „Proiecte cultu-
rale”. Data transmiterii anunţului 
de participare către Regia Auto-
nomă Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a VI-a este 20.02.2018.

l 1.Centrul Cultural G.M. 
Zamfirescu Satu Mare, Cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, Bld. 
Transilvaniei, nr. 3, număr de 
telefon, fax: 0261.768.608, email: 
casazamfirescu@yahoo.com. 2. 
Obiectul: finanţarea nerambursa-
bilă a unor proiecte din cadrul 
programului sportiv de utilitate 
publică „Sportul pentru toți”, 
proiecte înaintate de către struc-
turi sportive fără scop patrimo-
nial din municipiul Satu Mare, 
pentru anul 2017. 3. Procedura: 
Selecție publică de proiecte orga-
nizată în baza prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general şi Legii nr.69/2000, legea 
educației fizice şi sportului. 4. 
Data limită pentru depunerea 
propuneri lor  de  proiecte : 
26.03.2018, ora 12.00. 5. Perioada 
în care se desfăşoară selecţia de 
proiecte, verificarea eligibilităţii, 
înregistrării, a îndeplinirii criteri-
ilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară şi evaluarea 
propunerilor de proiecte este 
27-28.03.2018, la sediul autorităţii 
contractante. 6. Data publicării 
rezultatelor etapei I a selecției de 
proiecte: 29.03.2018, ora 16.00. 7. 
Data publicării rezultatelor etapei 
a II a selecției de proiecte: 
02.04.2018, ora 16.00. 8. Depu-
nertea contestațiilor: în termen de 
2 zile lucrătoare de la data afişării 
rezultatelor. 9. Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data depunerii 
contestațiilor. 10. Durata finan-
ţării: anul 2018. 11. Criteriile şi 
condiţiile de acces la fondurile 
publice pentru finanţarea clubu-

rilor sportive de drept privat sunt 
prevăzute în Anexa 2 din Ordinul 
nr. 130/28.03.2006 privind finan-
ţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat şi ale 
asociaţiilor pe ramură de sport 
judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti, iar Criteriile specifice 
de evaluare sunt cuprinse în 
Documentaţia pentru elaborarea 
şi prezentarea propunerii de 
proiect, care se poate obţine de pe 
site-ul Centrului Cultural G.M. 
Zamfirescu Satu Mare (www.
casa-zamfirescu.ro). Atribuirea 
contractelor de finanţare se va 
face în ordinea punctajului total 
obţinut de către fiecare solicitant 
şi în limita bugetului alocat în 
vederea derulării Programului 
anual de acordare de finanţări 
n e r a m b u r s a b i l e ,  p e n t r u 
Programul „Sportul pentru toți”. 
12. Data transmiterii anunţului 
de participare către Regia Auto-
nomă Monitorul Oficial al Româ-
nie i ,  Partea  a  VI-a  es te : 
20.02.2018.

l 1.Centrul Cultura G.M.Zamfi-
rescu Satu Mare, Cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, Bld.
Transilvaniei, nr. 3, număr de 
telefon, fax: 0261.768.608, email: 
casazamfirescu@yahoo.com. 
2.Obiectul: finanţarea nerambur-
sabilă a unor proiecte de tineret, 
învăţământ şi recreative conform 
Legii nr.350/2005 şi ale Legii 
nr.350/2006, Legea tinerilor, 
proiecte înaintate de către organi-
zaţii sau asociaţii de tineret, fără 
scop patrimonial şi instituții de 
învățământ de stat din municipiul 
Satu Mare, pentru anul 2017. 3. 
Procedura aplicată: Selecție 
publică de proiecte  organizată în 
b a z a  p r e v e d e r i l o r  L e g i i 
nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general. 4.Data limită pentru 
depunerea propunerilor de 
proiecte: 26.03.2018, ora 12.00. 
5.Data la care se desfăşoară 
selecţia de proiecte, verificarea 
eligibilităţii, înregistrării, a înde-
plinirii criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnică şi financiară 
şi evaluarea propunerilor de 
proiecte este 27-28.03.2018, la 
sediul autorităţii contractante. 6.
Data publicării rezultatelor etapei 
I  a  se lecț ie i  de  proiecte : 
29.03.2018, ora 16.00. 7. Data 
publicării rezultatelor etapei a II a 
selecției de proiecte: 02.04.2018, 
ora 16.00. 8.Depunertea contesta-
țiilor: în termen de 2 zile lucră-
toare  de  la  data  af i şăr i i 
rezultatelor. 9. Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data depunerii 

contestațiilor. 10. Durata finan-
ţării: anul 2018. 11.Criteriile şi 
condiţiile de acces la fondurile 
publice sunt cele prevăzute în 
Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general, iar Criteriile 
specifice de evaluare sunt 
cuprinse în Documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea propu-
nerii de proiect, care se poate 
obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural G.M. Zamfirescu Satu 
Mare (www.casa-zamfirescu.ro). 
Atribuirea contractelor de finan-
ţare se va face în ordinea descres-
cătoare a punctajului total obţinut 
de către fiecare solicitant şi în 
limita bugetului alocat în vederea 
derulării Programului anual de 
acordare de finanţări nerambur-
sabile, pentru „Proiecte de tineret, 
învătământ şi recreative”. 12. 
Data transmiterii anunţului de 
participare către Regia Auto-
nomă Monitorul Oficial al Româ-
n ie i ,  Par tea  a  VI -a  e s te 
20.02.2018.

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului Unitatea 
Administrativ  Teritorială Măică-
neşti, jud. Vrancea, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul  
cadastral nr. 45 începând cu data 
de 21.02.2018, pe o perioadă de 60 
de zile la sediul Primăriei Măică-
neşti, conform art. 14 alin. (1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C.  Veronica’95 S.A. , 
Constanța, B-dul. Al. Lăpuş-
neanu nr.107, bloc LV.40, sc.B, 
ap.22. J13/2299/1995, CUI 
RO7657424. Convocare: Subsem-
natul, Dumbravă Ştefan Ciprian, 
în calitate de administrator unic 
al societății Veronica’95 S.A., 
convoacă adunarea generală ordi-
nară şi extraordinară a acționa-
rilor Societății Veronica’95 - S.A. 
(“Societatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Constanța, 
B-dul. Alexandru Lăpuşneanu 
nr.107, bloc LV.40, sc.B, ap.22, 
județul Constanța, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanța sub nr. J13/2299/1995, 
având CUI RO7657424, în data 
de 19.03.2018, Adunarea Gene-
rală Ordinară la ora 12.00, iar 
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Adunarea Generală Extraordi-
nară la ora 15.00, la sediul socie-
tății din Constanța, B-dul. 
Alexandru Lăpuşneanu nr.107, 
bloc LV.40, sc.B, ap.22, județul 
Constanța, cu următoarea ordine 
de zi: Pentru Adunarea Generală 
Ordinară: 1.Prezentarea şi apro-
barea Raportului Administrato-
rului pe anul 2017; 2.Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind situația financiară anuală 
la 31.12.2017; 3.Discutarea şi 
aprobarea situației financiare 
anuale pe anul 2017; 4.Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului pentru anul 2017; 5.
Discutarea şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 
exercițiul financiar 2018; 6.
Diverse. Pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară: 1.Aprobarea 
divizării parțiale asimetrice a 
societății “Veronica’95” S.A. prin 
desprinderea unei părți din patri-
moniul societății Veronica’95 
S.A., respectiv elemente de activ 
în valoare de 1.262.139,00 lei şi 
elemente de pasiv în valoare de 
1.262.139,00 lei, aşa cum sunt 
acestea descrise în proiectul de 
divizare întocmit de d-na. Aragea 
Isabela publicat în MO partea a 
IV a nr.4334/14.11.2017 şi trans-
miterea acestuia către societatea 
Eurosantis S.R.L. cu sediul social 
în Constanța, Bd. Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.107, bl.LV40, 
scara B, ap.22, județul Constanța, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribu-
n a lu l  Cons t anț a  sub  nr. 
J13/5458/1992, având CUI 
2743397; 2. Aprobarea raportului 
de expertiză întocmit de d-na. 
expert contabil Aragea Isabela în 
conformitate art.243 indice 3 din 
Legea 31/1990. În cazul în care la 
data şi la ora precizate se constată 
că nu sunt îndeplinite condițiile 
necesare pentru desfăşurarea 
Adunării Generale Ordinare sau 
Adunării Generale Extraordi-
nare, se convoacă o nouă 
Adunare Generală Ordinară, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi 
loc, în data de 20.03.2018, ora 
12.00 şi o nouă Adunare Gene-
rală Extraordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc în 
data de 20.03.2018, ora 15.00. La 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară vor participa toți 
acționarii înregistrați în Registrul 
A c ț i o n a r i l o r  l a  d a t a  d e 
01.03.2018, stabilită că dată de 
referință. Acționarii pot participa 
la adunare direct sau prin 
mandatari împuterniciți cu 
procură specială, ce se va depune 
la sediul societății până la data de 
16.03.2018. Administrator Unic, 
Dumbravă Ştefan Ciprian.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Prodas Holding SA, prin 

Preşedinte, Traian Georgescu, în 
conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea 31/1990 şi ale 
actelor constitutive ale societăţii, 
convoacă pentru data de 26 
martie 2018,  ora 09.00, la sediul 
societăţii din Intrarea Iacob Felix 
nr. 2 B, sectorul 1, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Raportul Consiliului de Adminis-
tratie pentru exercitiul financiar 
al anului 2017; 2. Aprobarea 
bilanţului şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2017, Raportul 
cenzorilor, stabilirea modului de 
repartizare a profitului pe anul 
2017, Repartizarea dividendelor; 
3. Aprobare Rapoarte de evaluare 
a clădirilor pentru impozitare la 
Direţiile de Taxe şi Impozite 
Locale; 4.  Descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Admi-
nistraţie pentru anul 2017; 5. 
Completarea Consiliului de 
Administraţie. Alegerea unui nou 
membru. Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de admi-
nistrator se află la dispoziţia acţi-
onarilor, la sediul societăţii, 
putând fi consultată şi comple-
tată de aceştia. 6. Completarea 
Comisiei de Cenzori. Alegerea 
unui nou membru. Lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de cenzor se află la dispo-
ziţia acţionarilor, la sediul socie-
tăţii, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. 7. Situaţia 
litigiilor cu debitorii şi creditorii; 
8. Aprobarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli şi a programului 
de activitate pentru anul 2018; 9. 
Stabilirea coeficienţilor de majo-
rare a remuneraţiei administrato-
rilor, cenzorilor şi a celorlalte 
categorii de salariaţi; 10. Infor-
mare asupra realizării progra-
mului de investiţii pentru 2017 şi 
aprobarea programului de inves-
tiţii pentru 2018; 11. Măsuri 
organizatorice; 12. Diverse.

l Consiliul de Administraţie al 
societăţii comerciale IMVEST SA 
cu sediul în Bucureşti, str. Popa 
Tatu nr. 26,  sector 1, CUI 156871, 
J 4 0 / 1 0 5 6 / 1 9 9 1  c o n v o a c ă  
Adunarea Genarală Ordinară a 
A c ţ i o n a r i l o r  l a  d a t a  d e 
29.03.2018, ora 09:00 la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Admi-
nistraţie pe anul 2017; 2. Prezen-
tarea Raportului Comisiei de 
cenzori pe anul 2017; 3. Apro-
barea situaţiilor financiare 
anuale, a contului de profit şi 
pierdere, distribuirea profitului 

net şi fixarea dividendului pe 
anul 2017; Descărcarea de 
gestiune pe anul 2017 a adminis-
tratorilor societăţii; 4. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018; 5. Aprobarea 
organigramei societăţii pe anul 
2018; 6. Diverse. În cazul în care 
urmare a acestei convocări 
Adunarea generală nu se poate 
întruni din lipsa cvorumului, 
aceasta se convoacă pentru data 
de 05.04.2018, în acelaşi loc, la 
ora 09:00 cu aceeaşi ordine de zi. 

l Convocare: Societatea Princiar 
90 SA, cu sediul social în Bucu-
reşti, sector 5, Bd. Tudor Vladimi-
rescu nr. 4, convoacă prin 
preşedintele Consiului de Admi-
nistraţie dl. Dumitras Danut, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
27.03.2018 ora 12.00. Ordinea de 
zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Discutarea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale întocmite la 31.12.2017 pe 
baza rapoartelor prezentate de  
Consiliului de Administraţie şi de 
Comisia de Cenzori, şi fixarea 
dividendului; 2. Aprobarea repar-
tizării profitului net obţinut în 
anul 2017; 3. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2018; 4. Descărcarea 
de gestiune a membrilor Consi-
liului de Administraţie pentru 
anul 2017. În situaţia în care 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor nu întruneşte cvorumul 
necesar de convocare sau luare a 
hotărârilor, a doua convocare 
pentru şedinţa Adunării Generale 
Ordinare a Princiar 90 SA va fi 
pentru data de 29.03.2018, ora 
12.00 la sediul societăţii Princiar 
90 SA din  Bucureşti, sector 5, 
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 4. 
Princiar 90 SA, Presedintele 
Consiliului de Administraţie 
Dumitras Danut.

l Consiliul de Administraţie al 
SC PRODAS Holding SA, prin 
Preşedinte, Traian Georgescu, în 
conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea 31/1990 şi ale 
actelor constitutive ale societăţii,  
convoacă pentru data de 26 
martie 2018,  ora 11,00, la sediul 
societăţii din Intrarea Iacob Felix 
nr.2B, sectorul 1, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Majorare capital social; 2. Apro-
bare cumpărare de active; 3. 
Aprobare vânzare de active; 4. 
Diminuare capital social; 5. 
Diverse.

l Consiliul Director al Asociaţiei 
PRODAS-PAS, prin Vicepreşe-
dinte, Traian Georgescu, în 
conformitate cu prevederile 

actelor constitutive ale asociaţiei, 
convoacă pentru data de 26 
martie 2018,  ora 12.00, la sediul 
societăţii din Intrarea Iacob Felix 
nr.2B, sectorul 1, Adunarea Gene-
rală a Asociaţiei, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Rapor-
tului Consiliului Director şi a 
bilanţului contabil pentru exerci-
ţiul financiar 2017; 2. Descăr-
carea de gestiune a Consiliului 
Director pe anul 2017; 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018; 4. Apro-
bare măsuri necesare spre a fi 
intreprinse pentru dobândirea de 
noi acţiuni în conformitate cu 
normele legale în vigoare de 
privatizare, majorare capital 
social a SC Prodas Holding SA, 
respectiv emitere de noi acţiuni. 
5. Diverse.

l Convocare: În  conformitate cu 
prevederile  articolului 117 din 
Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi având 
în vedere prevederile articolului 
17 din Actul Constitutiv al socie-
tăţii pe acțiuni INDUSTRIALE-
XPORT S.A., o societate de 
naționalitate română, cu sediul 
social în Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca,  nr. 175, etaj 7, 
camera B7,  înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/252/1991, având codul unic 
de înregistrare RO 1554446 
(denumită în continuare „Socie-
tatea” sau „Industrialexport”), 
Consiliul de Administraţie al 
Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor Industrialexport pentru 
data de 26.03.2018 ora 10:00 a.m, 
pentru toţi acţionarii INDUS-
TRIALEXPORT la data de refe-
rinţă 01.03.2018,  la adresa din 
Bucuresti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de 
şedinţe, având următoarea 
Ordine de Zi: 1. Aprobarea redu-
cerii capitalului social al  INDUS-
TRIALEXPORT S.A. după cum 
urmează: -reducerea capitalului 
social al Societăţii cu suma de 
3.644.384,7 Lei, respectiv de la 
suma de 38.916.000 Lei  la suma 
de 35.271.615,3 Lei,  ca urmare a 
anulării unui număr de 258.467 
acţiuni proprii, fiecare cu o 
valoare nominală de 14,1 lei/
acţiune, acţiuni  deţinute de către 
INDUSTRIALEXPORT S.A. în 
nume propriu; După reducerea 
de capital anterior menţionată, 
capitalul social al Societăţii va 
avea valoarea de 35.271.615,3 Lei, 
fiind împărţit în 2.501.533 acţiuni 
nominative, fiecare având o 
valoare nominală de 14,1 lei/
acţiune, iar Societatea nu va mai 
deţine acţiuni proprii; reducerea 

capitalului social se face în 
temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 31/1990 republicată, 
completată şi modificată şi va 
opera  efectiv  numai  după  
trecerea  a  două luni din ziua în 
care hotărârea a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. 2. Aprobarea modi-
ficării Actului constitutiv al 
Societăţii în sensul omiterii 
numelor/ denumirilor  şi a datelor 
de identificare a fondatorilor şi a 
primilor membri  ai organelor 
societăţii, conform dispoziţiilor 
art. 204  (7)  din Legea nr. 31/1990 
a societăţilor, republicată, 
completată şi modificată. Ca 
urmare, se elimină din pream-
bului Actului constitutiv al Socie-
tăţii următoarele: „Subscrisele: 
SC BETA SA, persoană juridică 
română, cu sediul în Buzău, str. 
Şantierului nr.39, Jud. Buzău, 
înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J10/9/1991, 
Cod Unic de Înregistrare 
1154660 ;  SC UZUC SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Ploieşti, str. Depoului 
nr.16, Jud. Prahova, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului sub 
nr. J29/11/1991, Cod Unic de 
Înregistrare  1343554;  SC 
UPETROM 1 MAI SA, persoană 
juridică română, cu sediul în 
Ploieşti, str.1 Decembrie 1918 
nr.1, Jud. Prahova, înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J29/1/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1350365; SC UPET SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Târgovişte, str. Arsena-
lului nr.14, Jud. Dâmboviţa, 
înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J15/320/1991, 
Cod Unic de Înregistrare 908332; 
SC Cameron Romania SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Câmpina, str. B P 
Haşdeu nr.1, Jud. Prahova, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J29/385/1991, Cod Unic 
de Înregistrare 1323964; SC 
Mecanica ROTES SA, persoană 
juridică română, cu sediul în 
Târgovişte, Şos. Găeşti nr.6, Jud. 
Dâmboviţa, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J15/371/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 911737; SC Neptun SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Câmpina, str. Bobâlna 
nr.57-63, Jud. Prahova, înmatri-
culată la Registrul Comerţului 
sub nr. J29/2/1991, Cod Unic de 
Înregistrare  1322535;  SC 
ICMUG SA Giurgiu,  persoană 
juridică română, cu sediul în 
Giurgiu, str. Portului nr.1, Jud. 
Giurgiu, înmatriculată la Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J02/8/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 3353066; SC Vulcan SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, Şos. Berceni 
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nr.104, Pavilion Administrativ, 
etaj 1, sector 4, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/1655/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 401290; SC UMIROM 
SA, persoană juridică română, cu 
sediul în Petroşani, str. 1 Decem-
brie nr.1, Jud. Hunedoara, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J20/55/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 2135195; SC UNIO 
SA, persoană juridică română, cu 
sediul în Baia Mare, Aleea Expo-
ziţiei nr.1, Jud. Maramureş, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J24/83/2005, Cod Unic de 
Înregistrare 645899; SC AVERSA 
SA, persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, str. Ziduri 
Moşi nr.25, sector 2, înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/924/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 850; SC IMSAT SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu 
Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 
6, înmatriculată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n r . 
J40/1015/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 1571536; SC ENERGO-
MONTAJ SA, persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Dorobanţilor nr.103-105, 
sector 1, înmatriculată la Regis-
t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r. 
J40/136/1991, Cod Unic de Înre-
gistrare 1555468; SC ICIM SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Braşov, str. Poienelor  nr. 
5, Jud. Braşov, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J08/49/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1094623; SC UTON SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Oneşti, str. Uzinei  nr. 16, 
Jud. Bacău, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J04/28/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 958357; Societatea de Inves-
titii Financiare Muntenia SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii  
nr. 16, sector 4, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/27499/1992, Cod Unic de 
Înregistrare 3168735; înţelegem 
să încheiem prezentul Act Consti-
tutiv în vederea funcţionării 
societăţii comerciale pe acţiuni, în 
calitate de acţionari fondatori, în 
condiţiile Legii 31/1990 modifi-
cată, având denumirea de 
“INDUSTRIALEXPORT" SA”. 
3. Aprobarea modificării  Art. 5 
Capitalul social şi acţiunile,  din 
Actul  constitutiv  al  Societăţii, 
care va  avea următorul conţinut: 
“Art. 5 Capitalul social şi acţiu-
nile. Capitalul social al societăţii 
este de 35.271.615,3 lei vărsat 
integral; capitalul social este 
împărţit în 2.501.533 acţiuni 
nominative emise de societate în 
formă dematerializată, fiecare 
acţiune  având o valoare nomi-
nală de 14,1 lei, evidenţa lor 

ţinându-se prin înregistrare în 
registrul acţionarilor. 4. Apro-
barea modificării Art. 5 Structura 
capitalului social pe acţionari, în 
sensul eliminării celor de mai jos: 
„Structura capitalului social pe 
acţionari este următoarea: Acţio-
nariatul este format din persoane 
fizice cu un aport la capitalul 
social total de 9.070.219,80 lei 
divizat în 643.278 acţiuni nomi-
native, fiecare acţiune având o 
valoare nominală de 14,1 lei, 
reprezentând 23,31% din capi-
talul social total şi din cota de 
profit şi pierderi, şi acţionari 
persoane juridice cu un aport la 
cap i ta lu l  soc ia l  to ta l  de 
29.845.780,20 lei, divizat în 
2.116.722 acţiuni nominative, 
fiecare acţiune având o valoare 
nominală de 14,1 lei, reprezen-
tând 76,69% din capitalul social 
total şi din cota de profit şi pier-
deri şi următorii acţionari 
persoane juridice fondatori, 
reprezentând 12,03%: -SC BETA 
SA, deţine 338.400 lei din capi-
talul social total, împărţit în 
24.000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 fiecare 
acţiune, reprezentând 0,87% din 
capitalul social total şi din cota de 
profit şi pierderi; -SC UZUC SA, 
deţine 112.800 lei din capitalul 
social total, împărţit în 8.000 
acţiuni nominative, cu o valoare 
nominală de 14,1 lei fiecare 
acţiune, reprezentând 0,29% din 
capitalul social total şi din cota de 
profit şi pierderi; -SC UPETROM 
1 MAI SA, deţine 451.200 lei din 
capitalul social total, împărţit în 
32.000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
1,16% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
UPET SA, deţine 225.600 lei din 
capitalul social total, împărţit în 
16.000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,58% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
Cameron Romania SA, deţine 
451.200 lei din capitalul social 
total, împărţit în 32.000 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 1,16% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi; -SC Mecanica ROTES 
SA, deţine 45.120 lei din capitalul 
social total, împărţit în 3200 
acţiuni nominative, cu o valoare 
nominală de 14,1 lei fiecare 
acţiune, reprezentând 0,12% din 
capitalul social total şi din cota de 
profit şi pierderi; -SC NEPTUN 
SA, deţine 338.400 lei din capi-
talul social total, împărţit în 
24.000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,87% din capitalul social total şi 

din cota de profit şi pierderi; -SC 
ICMUG SA GIURGIU, deţine 
225.600 lei din capitalul social 
total, împărţit în 16.000 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 0,58% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi; -SC VULCAN SA, 
deţine 225.600 lei din capitalul 
social total, împărţit în 16.000 
acţiuni nominative, cu o valoare 
nominală de 14,1 lei fiecare 
acţiune, reprezentând 0,58% din 
capitalul social total şi din cota de 
profit şi pierderi; -SC UMIROM 
SA, deţine 180.480 lei din capi-
talul social total, împărţit în 
12.800 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,46% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
UNIO SA, deţine 338.400 lei din 
capitalul social total, împărţit în 
24.000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,87% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
AVERSA SA, deţine 56.400 lei 
din capitalul social total, împărţit 
în 4000 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,15% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
IMSAT SA, deţine 203.040 lei din 
capitalul social total, împărţit în 
14.400 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 14,1 lei 
fiecare acţiune, reprezentând 
0,52% din capitalul social total şi 
din cota de profit şi pierderi; -SC 
ENERGOMONTAJ SA, deţine 
67.680 lei din capitalul social 
total, împărţit în 4800 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 0,17% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi; -SC ICIM SA, deţine 
180.480 lei din capitalul social 
total, împărţit în 12.800 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 0,46% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi; -SC UTON SA, deţine 
112.800 lei din capitalul social 
total, împărţit în 8000 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 0,29% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi; -Societatea de Investitii 
Financiare Muntenia SA, deţine 
1.128.000 lei din capitalul social 
total, împărţit în 80.000 acţiuni 
nominative, cu o valoare nomi-
nală de 14,1 lei fiecare acţiune, 
reprezentând 2,90% din capitalul 
social total şi din cota de profit şi 
pierderi.” 5. Aprobarea desfiin-
ţării  titlului de „Preşedinte 
onorific pe viaţă”, revocarea 

mandatului acordat dlui. Bratu 
Florin Vasile şi încetarea cores-
punzătoare a contractului de 
mandat, precum şi modificarea 
corespunzătoare  a  Art. 17  din  
Actul constitutiv  al  Societăţii,  în 
sensul  eliminării  dispoziţiilor  de 
mai jos: „SC INDUSTRIALEX-
PORT S.A. instituie titlul de 
"Preşedinte Onorific pe viaţă", 
titlu acordat dlui. Bratu Florin 
Vasile. cetăţean român, născut la 
data de 23.03.1942 în Mun. 
Roman, Jud. Neamţ, domiciliat 
în Bucureşti, str. Bitolia nr.69, 
sector 1, posesor al BI  seria GD 
nr. 0009317 emis de Secţia 12 
Poliţie la data de 15.06.1992,   
CNP 1420323400010. Preşedin-
tele Onorific pe viaţă va repre-
zenta Societatea în  toate 
organismele non-guvernamentale 
în care Societatea este membră la 
data acordării acestui titlu. Preşe-
dintele Onorific pe viaţă nu va fi 
subordonat conducerii executive 
a Societăţii, dar nici nu va inter-
veni şi nici nu se va implica în 
conducerea executivă şi adminis-
trativă. Preşedintele Onorific pe 
viaţă are obligaţia de a fi loial 
Societăţii astfel încât să fie cât 
mai bine reprezentată în cadrul 
organizaţiilor non-guvernamen-
tale la care este parte. Preşedin-
tele Onorific pe viaţă va semna cu 
Societatea un contract de mandat 
pentru reprezentare.” 6. Împuter-
nicirea Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie al Societăţii, dl. 
Bezerghianu Niculai, să aducă la 
îndeplinire hotărârea AGEA, sa 
semneze Actul constitutiv actua-
lizat conform celor aprobate de 
actionari şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru 
efectuarea înregistrărilor/ menţiu-
nilor privind hotărârea AGEA în 
Registrul Comerţului şi oriunde 
va fi nevoie, precum şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al 
României, putând sub-delega 
aceste competenţe către terţe 
persoane. *** Participarea la 
şedințele Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 
Acţionarii care posedă acţiuni la 
purtător au drept de vot numai 
dacă şi-au depus acţiunile la 
sediul Societăţii cu cel puţin 5 zile 
înainte de Adunare. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor  pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în 
baza unei procuri speciale toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
01.03.2018, stabilită ca dată de 
referinţă. Toţi acţionarii reprezen-
taţi în baza unei procuri speciale 
se vor asigura că aceste procuri 
vor fi depuse în original la sediul 
social al Societăţii cu cel mult 48 
de ore înainte de data şedinței, 
sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în 

Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor. Procurile vor 
rămâne valabile pentru a doua 
adunare, în cazul în care prima 
adunare este amânată din cauza 
neîndeplinirii cerinţelor legale. În 
cazul în care nu se vor îndeplini 
condiţiile legale privind desfăşu-
rarea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor, aceasta se 
reprogramează pentru data de 
27.03.2018,  la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi; data de referință stabilită 
pentru identificarea acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze în cadrul Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor 
ramâne aceeaşi. Consiliul de 
Administraţie al Industrialexport 
S.A. prin Preşedinte, Bezerghianu 
Niculai.

LICITAȚII  
l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in supra-
fata de 5.857 mp si indiviz in 
suprafata de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 26.02.2018, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
05.03.2018, 12.03.2018, aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Metalrom SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică la 
prețurile de evaluare reduse cu 
50%, respectiv: masina minerala 
confectionat blocheti 4.999 lei, 
cantare 359 lei, masa mobila 
vibranta 129 lei, 3 aspiratoare 334 
lei, masina de frezat 887 lei, 
fierastrau circular 546 lei, dispo-
zitiv spart beton 1.091 lei, kia 
k2900 15.386 lei. La preturile de 
pornire se adaugă TVA. Licitaţia 
va avea loc în data de 23.02.2018, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,   0 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
16.02.2018, aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea imobi-
liară aparținând debitoarei la 
prețul de evaluare redus cu 40%, 
respectiv 358.080 lei (scutit de 
TVA) compusa din imobil cu 4 
camere, bucatarie, hol, baie, wc, 
coridor si 2 terase, avand Sc = 
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201,62 mp (reprezentand etajul 
imobilului), împreună cu pivnița 
de la subsol cu Sc = 15,20mp si 
cota de 1/2 din casa scarii si 1/2 
din pod, situată in Ploiești, str. 
Vlad Tepes, nr. 19, judet Prahova, 
(terenul aferent în folosință este 
de 130 mp si reprezinta cota indi-
viza din terenul in suprafata 
totala de 483,47 mp care este 
proprietate de stat). Licitaţia va 
avea loc în 01.03.2018, ora 14/00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 1.190 lei de la sediul 
lichidatorului și vor depune taxa 
de garanţie de 35.808 lei cu cel 
putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
08.03.2018, 15.03.2018 aceeași 
oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele propri-
etăți imobiliare aparținând 
debitoarei la prețurile de evaluare 
reduse cu 25%: - proprietate 
imobiliară, preț de evaluare 
1.382.000 lei (scutit de TVA), 
situată in Ploiești, str. Mihai 
Bravu, nr. 10, judet Prahova, 
compusă din teren în suprafață 
de 148 mp și constructia C1 in 
regim de demisol, parter, etaj I și 
etaj II clădire corp A, etaj III și 
mansardă cu Sd = 638,27 mp 
înscrisă în CF nr. 123794, nr. 
cadastral 123794, - proprietate 
imobiliară, preț de evaluare 
369.000 lei (scutit de TVA), 
situată in Ploiești, str. Mihai 
Bravu, nr. 10A, judet Prahova, 
compusa din: • teren în suprafață 
de 247 mp și constructiile C1 - 
birouri in regim de S+P+E cu Sc 
= 103,63 mp, compusa din subsol 
(cuprinde boxa, debara si un 
drept indiviz de 1/2 holul cu scara 
aferenta de acces cu Sc = 22,33 
mp), parter (cuprinde 3 camere, 
baie, 2 holuri, antreu, wc si casa 
scarii cu Sc = 103,63 mp) si etaj 
(cuprinde 2 camere, oficiu, logie, 

baie, wc, 2 holuri si casa scarii cu 
Sc = 74,24 mp) si C2 - anexa 
compusa din o incapere cu Sc = 
7,84 mp, înscrisă în CF nr. 
120532, nr. cadastral 120532 si  
• teren in suprafata de 68 mp și 
parte din cladirea corp B edificata 
in regim de S+P+E, cu Su de 
74,53 mp, formata la parter din 
incaperile cu simbolurile 9 si 10, 
la etaj din incaperile 20, 21 si 22, 
inclusiv scara de acces, iar la 
subsol incaperile 25, 26 si 1/2 din 
24, înscrisă în CF nr. 123793, nr. 
cadastral 123793. Licitaţia va 
avea loc în 01.03.2018, ora 14/00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietele de prezentare 
în suma de 1.190 lei/imobil de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 08.03.2018, 
15.03.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la prețurile de 
evaluare următoarele autotu-
risme: Fiat Bravo, nr. inmatricu-
lare PH20RTV (34.800 lei), Ford 
Focus ,  nr.  inmatr i cu lare 
IF37CAR (12.500 lei), Ford 
Focus ,  nr.  inmatr i cu lare 
IF40CAR (13.800 lei), Citroen 
C4, nr. inmatriculare PH56RTV 
(26.700 lei), Citroen C4, nr. inma-
triculare PH59RTV (28.500 lei), 
Jeep Renegade, nr. inmatriculare 
PH15HIK (54.400 lei), Audi Q 7, 
nr. inmatriculare PH22RTV 
(68.200 lei), Citroen Berlingo, nr. 
inmatriculare PH52RTV (27.600 
lei), Citroen Berlingo, nr. inmatri-
culare PH53RTV (22.700 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH54RTV (29.000 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH55RTV (35.200 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-
lare PH17RTV (40.100 lei), 
Citroen Berlingo, nr. inmatricu-

lare PH16RTV (40.100 lei), 
Citroen Jumper, nr. inmatriculare 
PH05RTV (37.400 lei), Citroen 
Jumper,  nr.  inmatriculare 
PH60RTV (44.100 lei). Prețurile 
nu conțin TVA. Pentru autovehi-
culele care nu sunt înscrise în 
evidențele Ministerului de Interne 
pe numele debitoarei Asesoft 
Technologies SRL, acestea se vor 
adjudecata în aceste condiții, 
toate demersurile pentru întoc-
mirea documentației în vederea 
înmatriculării acestora cad în 
sarcina adjudecatarului. Licitaţia 
va avea loc în 01.03.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului și 
vor depune taxa de garanţie de 
10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
08.03.2018, 15.03.2018 aceeași 
oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la prețurile de 
evaluare următoarele bunuri 
mobi le :  Ci troen Ber l ingo 
PH33TEH (21974 lei), Opel 
Corsa PH94DPX (14650 lei), 
cameră termoviziune (18.986 lei), 
camera HD (3025 lei), sistem 
wireless pentru monitorizare 
parametrii vitali (142051 lei), 
laptopuri (47780 ≈5271 ≈2663 
lei), servere (22708 ≈93138 
≈66683 ≈4891 lei), tablete (2652 
≈2031 lei), statie grafica (9597 
lei), smartpfonuri (3723 ≈3501 
≈3095 ≈2530 lei), tensiometre 
(170 ≈513 lei), multifunctionale 
(1183≈960≈950 lei), scanere 
(11554 lei), etc. Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc 
în 01.03.2018, ora 15:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare în 

suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului și vor depune 
taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 08.03.2018, 
15.03.2018 aceeași oră, în același 
loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la prețurile de 
evaluare reduse cu 50 %: masina 
taiat beton (1.577 lei), autoturism 
Peugeot Partner (3.380 lei), optu-
rator pneumatic (219 lei). Pretu-
rile nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 26.02.2018, 
ora 14/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800.

l Bătrâneanca Exploatări Fores-
tiere SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
două fierastraie mecanice Husq-
varna la prețul de 846,75 lei / buc 
+ TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 23.02.2018, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în data de 02.03.2018 și 
09.03.2018, aceeași oră, în același 
loc.

l ROLIDA Com SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin negociere 
directă proprietatea debitoarei 
situata in comuna Berceni, sat 
Corlatesti, tarla 29, parcela 
302/100, jud. Prahova, compusă 
din împrejmuire și construcții 
edificate fără autorizații, vanzare 
aprobata de Adunarea credito-
rilor din data de 15.02.2018. 
Imobilele edificate pe teren nu au 
autorizatie de constructie. 
Terenul pe care sunt amplasate 
nu face obiectul vânzării. Cel mai 
mare pret oferit la data prezen-
tului anunt este 22.000 lei (scutit 
de TVA), pasul de supraofertare 

este de 2.000 lei. Persoanele inte-
resate sunt obligate sa achizitio-
neze caietul de prezentare de la 
sediul lichidatorului și sa depuna 
oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 2.200 lei pana la data 
de 22.03.2018. Negocierea si 
incheierea actului de adjudecare 
se va face la data de 23.03.2018 
ora 15/00 la sediul lichidatorului 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 
519800.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 1424/111/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea Sigma Prescom 
SRL, J05/841/1991, CUI: 70812 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: 1. imobil, în natură teren 
cu construcție (Calea Clujului, 
nr.25), preț de strigare: 143.200,00 
lei. 2. imobil, în natură parcelă de 
teren neconstruit în suprafață de 
360 mp (Calea Clujului, nr. 27), 
preț de strigare: 130.900,00 lei. 3. 
imobil, în natură apartament în 
casă comună (Calea Clujului, nr. 
29), preț de strigare 29.200,00 lei. 
4. imobil, în natură apartament în 
casă comună (Calea Clujului, nr. 
29), preț de strigare 9.100,00 lei. 
5. bunurile mobile, în speță 
mașini și utilaje din domeniul 
prelucrării metalelor, făcând 
parte din categoria utilajelor de 
prelucrare prin așchiere, precum 
și bunuri din categoria biroticelor, 
preț de strigare 73.300,00 lei. Lici-
tația va avea loc în data de 
28.02.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de 
nereușită licitația se va relua în 
data de 07.03.2018, 14.03.2018, 
21.03.2018 și 28.03.2018 la aceeași 
oră și adresă. Participanți vor 
trebui să achiziționeze un caiet de 
sarcini în valoare de 500 lei + 
TVA pentru bunuri mobile și 
1.500 lei + TVA pentru bunuri 
imobile ce va cuprinde și regula-
mentul de vânzare. Cererea de 
participare la licitație se depune 
la sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 3 zi înainte de data lici-
tației publice. Cererii de partici-
pare la licitație i se va anexa 
dovada achitării caietului de 
sarcini și dovada achitării unei 
garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se 
licitează. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Orașul Uricani, cu sediul în 
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 
4634647, tel. 0254.511121, fax. 
0254.511127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com, anunţă organi-
zarea în data de 12.03.2018, ora 

 Subscrisa  SC MOTIV8 PRINT SRL. – în faliment, prin lichidator 
judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data 
de 12.12.2017, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  
din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația 
publică cu strigare privind vânzarea următorului bun mobil 
–imprimantă/copiator Konika Minolta BizHub 6500. Prețul de 
pornire al licitației este de 2.950 euro + TVA. 
  Caietul de sarcini se pot achiziționa de la sediul  lichidatorului ju-
diciar la valoarea de 200 lei + TVA, până înainte cu o zi de data 
licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunul nu va fi 
valorificat la data de 12.12.2017, următoarele licitații vor avea loc în 
19.12.2017,  05.01.2018, 12.01.2018, 19.01.2017.
 Vizualizarea bunului scos la vânzare se poate efectua cu o pro-
gramare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 

 Subscrisa S.C. RECONS S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 
13.03.2018, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu 
strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile și  imobile:
• Macara șenile RDK 300 – 10.500 euro plus TVA, iar prețul Caietului 
de sarcini este 100 lei plus TVA
•• Automacara UMT T 12,5 nr identificare 75721 – 3.375 euro plus 
TVA, iar prețul Caietului de sarcini este 100 lei plus TVA.
 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judi-
ciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 12.03.2018, 
următoarele licitații vor avea loc în 20.03.2018 și 29.03.2018.
 Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o progra-
mare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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13.00 la sediul sus menţionat a 
licitaţiei publice în vederea închi-
rierii:- terenului în suprafaţă de 
10.000 mp, înscris în C.F. nr. 
60696, nr. top. 60696, situat în 
zona Carierei Păroasa, aparţi-
nând domeniului public al 
Oraşului Uricani, în vederea 
exploatării rocilor necesare în 
lucrări de construcţii. Documen-
taţia de atribuire, caietul de 
sarcini pot fi obţinute la sediul 
Primăriei Oraşului Uricani, din 
str. 1 Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Săvulescu Cristian. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este: 08.03.2018. Ofertele se 
pot depune la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, 
nr. 6 până la data de 12.03.2018, 
ora 10.00. Ofertele se depun în 
două exemplare un original şi o 
copie. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în 
data de 12.03.2018, ora 13.00 în 
sala de şedinţe a Primăriei 
Oraşului Uricani din str. 1 Mai, 
nr. 6. În situaţia neprezentării a 
cel puţin trei oferte, licitaţia se 
anulează şi va fi reluată în data de 
19.03.2018.Acţiunea în justiţie 
pentru soluţionarea litigiilor 
apărute se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribu-
nalului Judeţean Hunedoara din 
localitatea Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 35, tel. 0254.211574, fax. 
0254.216333, e-mail: lbenta@just.
ro. Anunţul de licitaţie a fost 
transmis pentru publicare la data 
de 19.02.2018.

l Penitenciarul Mărgineni cu 
sediul în comuna I.L. Caragiale, 
strada Moreni, numărul 1, judeţul 
Dâmboviţa, organizează licitaţie 
cu strigare pentru vânzarea de 
bunuri aprobate pentru casare – 3 
mijloace auto,  în data de 
16.03.2018, ora 10,00.  În caz de 
neadjudecare, licitaţia cu strigare 
se va repeta la data de 23.03.2018 
ora 10,00 şi la data de 02.04.2018, 
ora 10,00. Menţionăm că bunurile 
sunt  nefuncţionale şi în stare 
avansată de uzură. Relaţii supli-
mentare la sediul Penitenciarului 
Mărgineni  sau la  te lefon 
0245660210 int. 142.
 
l SC Transbordare Vagoane 
Marfă SA, Bucureşti, prin admi-
nistrator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depu-
nerea de oferte în vederea selec-
ţiei pentru serviciul de evaluare a 
bunurilor, situate în Cristeşti – 
Iaşi - utilaje şi imobile, Dorneşti 
– Suceava - utilaje şi imobile, 
Halmeu - Satu Mare - utilaje şi 
imobile, Târgu Neamţ-imobile, 
Galaţi şi Bucureşti - utilaje şi 
birotică. Ofertele se vor trimite la 
adresa adm. judiciar din Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poştă, în plic cu confirmare 

de primire, până la data de 
01.03.2018. Rel. tel. adm. judiciar 
Elena Huideş 0722.634.777.
 
l Lichidatorul judiciar al SC 
Ionsal New Construct SRL, cu 
sediul în com. Izvoarele, sat Malu 
Vânat, nr. 2, Prah., J29/162/2014, 
CUI 32752354, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC Prahova 
că în dos. nr. 717/105/2018, aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împo-
triva debitoarei, stabilindu-se 
termen limită de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor 
la data de 30.03.2018; termenul 
limită de depunere de către credi-
tori a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii, pronun-
ţată ca urmare a cererii formulate 
de debitor, la 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, la 10 zile după 
formularea acestora;termenul 
limită pentru verficarea crean-
ţelor, întocmirea şi publicarea în 
BPI a tabelului preliminar este 
06.04.2018; termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 30.04.2018.Rel. 
Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.
 
l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
427/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform incheierii de sedinta din 
07.02.2018 privind pe SC 
MARTAL CONSTRUCT SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 23.03.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
02.04.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 26.04.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 06.04.2018, orele 14.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.
 
l SC Corydob Impex SRL, socie-
tate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, si anume: autoutilitara 
Peugeot Boxer, an fabricatie 2000, 
la pretul de 2.625 lei, mobilier 
birou la pretul de 215 lei, rezervor 
bazin la pretul de 11.050 lei, distri-
buitor pompa la pretul de 3.000 lei, 
bazin carburant la pretul de 2.650 
lei. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 
09.01.2017. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 
26.02.2018, 05.03.2018, 12.03.2018, 
15.03.2018, 20.03.2018, 27.03.2018, 
29.03.2018, 03.04.2018, 13.04.2018, 

17.04.2018, 19.04.2018, 24.04.2018, 
26.04.2018, 03.05.2018, 08.05.2018, 
10.05.2018, 15.05.2018, 17.05.2018, 
22.05.2018, 31.05.2018, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.
 
l SC Teomed Logistic Parc SRL, 
prin lichidator judiciar anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatoarelor bunuri mobile: disc 
agricol la pretul de 7.100 lei, 
masina confectionat cuie la pretul 
de 250 lei, masina rindeluit la 
pretul de 2.925 lei, masina univer-
sala de tamplarie la pretul de 
2.600 lei, generator curent la 
pretul de 25 lei. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% fata 
de cel stabilit in raportul de 
evaluare, incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 20.09.2016. Lici-
taţiile vor avea loc pe data de: 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
22.05.2018, 31.05.2018, orele 
12.00, în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.
 
l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor aflate 
in patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc 
p e  d a t a  d e :  2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 5 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
31.05.2018, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, 
jud. Prahova. Conditiile de parti-
cipare si relatii suplimentare la 
tel. 0344104525.
 
l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
SC Canap Distribution SRL, 
respectiv: aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 3000 lei, gene-
rator curent monofazic NT 7000 
la pretul de 250 lei. Licitatia are 
loc in baza Adunarii Creditorilor 
din data de 24.10.2017, pretul de 
pornire al licitatiei fiind in confor-

mitate cu regulamentul de valori-
ficare a bunurilor. Licitaţiile 
publice vor avea loc pe data de 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 9 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  2 4 . 0 4 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 4 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 0 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 5 . 2 0 1 8 , 
22.05.2018, 31.05.2018, orele 
12.00, orele 12.30 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525.
 
l SC Petroutilaj SA - in faliment, 
prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor 
mobile mentionate in adresa 
evaluatorului nr. 34/18.01.2018, ce 
a fost incuviintata de Adunarea 
Creditorilor din 07.02.2018.Lici-
tatia publica are loc in baza hota-
rarii Adunarilor Creditorilor din 
data de 19.12.2016, ce a incuvi-
intat si regulamentul de partici-
pare la licitatie si a hotararii 
Adunarii  Creditori lor din 
07.02.2018. Sedintele de licitatii 
vor  avea loc  pe data de: 
2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 1 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
27.03.2018, 29.03.2018, orele 
12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Taxa participare licitatie 500 lei + 
TVA. Relatii suplimentare la la 
sediul lichidatorului judiciar, cat 
si la telefon 0344104525.
 
l Societatea Nationala de Trans-
port Gaze Naturale Transgaz SA 
Medias, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “punere in sigu-
ranta traversari aeriene Parau 
Racovita si Parau Moasa cu 
conducta Dn 200/150 mm racord 
SRM Turnu Rosu, in zonele 
Racovita si Sebesul De Sus, faza 
D.A.L.I. – (pentru subtraversarea 
Paraului Racovita)”, propus a fi 
amplasat in judetul Sibiu, 
comuna Racovita, extravilan. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei  pentru Protectia 
Mediului Sibiu, str. Hipodro-
mului, nr. 2A, in zilele de luni-joi 
intre orele 9,00-15,00 si vineri 
intre orele 9,00-14,00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Sibiu.

l Societatea Nationala de Trans-
port Gaze Naturale Transgaz SA 
Medias, anunta publicul interesat 

asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “punere in sigu-
ranta traversari aeriene Parau 
Racovita si Parau Moasa cu 
conducta Dn 200/150 mm racord 
SRM Turnu Rosu, in zonele 
Racovita si Sebesul De Sus, faza 
D.A.L.I. – (pentru subtraversarea 
paraului Moasa)”, propus a fi 
amplasat in judetul Sibiu, 
comuna Racovita si Turnu Rosu, 
sat Sebesu de Sus si Sebesu de 
Jos, extravilan. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Sibiu, 
str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele 
de luni-joi intre orele 9,00-15,00 si 
vineri intre orele 9,00-14,00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Sibiu.

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, în 
calitate de administrator judiciar 
al debitoarei S.C. Premium 
Complete Business S.R.L, scoate 
la vânzare bunul imobil Teren 
intravilan şi construcții situat în 
Poiana Braşov, str. Poiana Ruia, 
jud. Braşov, compus din: teren în 
suprafață de 1.461,16mp din 
măsurător i  ş i ,  r e spec t iv, 
1.329,00mp din acte, precum şi 
construcție edificată pe acesta, 
Club şi Popicarie Club Pajura. 
Prețul Caietului de Sarcini este de 
2.000 Euro (exclusiv TVA) la 
cursul BNR din data plății şi se 
achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank – Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse şi Asociații 
SPRL. Prețul de pornire al licita-
ției este prețul evaluat, respectiv 
210.283 Euro (exclusiv TVA). 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: consemnarea în contul 
c o n t u l  I B A N : 
RO19BSEA0070000001853668  
deschis la Credit Agricole Bank 
Romania S.A., titular Premium 
Complete Business S.R.L. –în 
faliment, cel mai târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită 
pentru licitație, a garanției de 10% 
din prețul de pornire al licitației. 
-achiziționarea cel mai târziu cu o 
zi înainte de data şi ora stabilită 
pentru licitație a Caietului de 
sarcini, ce va fi achitat în contul 
lichidatorului judiciar. Prima 
şedință de licitație a fost fixată la 
data de 01.03.2018, ora 15:30 iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitație au fost fixate în data de: 
08.03.2018 şi 15.03.2018, la ora 
15:30, prețul de vânzare fiind 
stabilit conform regulamentului de 
vânzare. Şedințele de licitație se 
vor desfăşura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti, nr.71, et.5, cam. 502-505, 
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sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel. 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Plasterra 
Company SRL -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: -Stoc de marfă (scule și 
materiale pentru instalații ) aflat 
în proprietatea societății debi-
toare. Valorificarea acestuia se va 
face în bloc. Prețul Caietului de 
sarcini este de 500 lei, exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitației 
pentru stocul de marfă este repre-
zentat de 40% din valoarea de 
piață din Raportul de evaluare, 
exclusiv TVA, pentru fiecare bun 
în parte, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO76BFER114000006157 RO01, 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară, Sucursala Horia Arad, 
până la data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a 

garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației;  -achizițio-
narea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini pentru stocul 
de marfă, ce poate fi achitat în 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar. Licitațiile vor fi desfășu-
rate conform strategiei de valori-
ficare aprobată de creditori, 
astfel: 5 licitații publice cu stri-
gare, având ca preț de pornire 
40% (45.034,80 Lei) din valoarea 
stabilită prin Raportul de 
Evaluare, în datele de 07.03.2018, 
1 4 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
28.03.2018 și 04.04.2018 de la ora 
14.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul lichida-
torului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, sector 1, Bucu-
rești. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Constatator 
nr.69147/26.10.2017, eliberat de 
ORC Arad pentru PFA Lakatos 
Florina.Il declar nul.

l Declar pierdut și nul Atestat de 
Manager transport marfă, 
eliberat pe numele Bănicioiu 
Ionuț Aurelian, de către ARR 
Argeș.

l Nagy  C.Zol tan  P.F.A. 
F23/406/2011, CUI 28648674, 
declară pierdut certificatul de 
înregistrare seria B nr. 2336555, 
precum și certificatele constata-
toare emise în baza legii 359/2004. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat inmatricu-
lare, certificate constatatoare pe 
numele SC.Theodore Solar SRL, 
CUI 30419966, emise de ONRC 
Bucuresti. Le declar nule

l Pierdut certificat inmatricu-
lare, certificate constatatoare pe 
numele SC Granchi SRL Ponte di 
Ferro Suc. București , CUI 
32767185, emise de ONRC Bucu-
resti. Le declar nule.

l Pierdut carnet student: Facul-
tatea de Matematica si Informa-
tica, Universitatea Bucuresti, 

Nedelcu Cornelia- Valentina.

l Pierdut  card tahografic și 
atestat transport marfă, eliberate 
de ARR Mehedinți pe numele 
Mărgelu Valentin. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat profesional 
marfă eliberat de ARR Mehedinți 
pe numele Nica Nicolae.
Se declară nule. 

l Romaqua Group SA cu sediul 
în Borsec, str. Carpaţi nr. 46, jud. 
H a r g h i t a ,  R O 4 0 2 9 1 1 , 
J19/297/2008 declar pierdute 
contractele de comodat 175191, 
175192, 175377 și contractul de 
vânzare 171195.

l Pierdut legitimaţie student și 
carnet student în cadul Facultăţii 
de Psihologie și Stiinţele Educa-
ţiei, Universitatea din București și 
pierdut legitimaţie de transport 
interurban eliberat de Protecţia 
Copilului Brăila pe numele 
Enache Andreea –Diana. Le 
declar nule.

DECESE

Carolina, Șerban și 
Tudor anunță cu durere 
trecerea la cele veșnice a 
celui mai iubit soț, tată 
și bunic CONSTANTIN 
(COSTEL) PÎRVU, 
prieten devotat, de 
neprețuit pentru toți 
cei care l-au cunoscut. 
Î n m o r m â n t a r e a 
va avea loc joi,  22 
februarie, ora 12.00, 
la Cimitirul Sf. Vineri. 

Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

✝




