
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Marți, 23 aprilie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firma partener Amazon angajăm șofer cat.B 
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. 
Relații la telefon: 0739.615.651.

l Societate de construcții din Constanța anga-
jează muncitori necalificați (cod cor 931301). Tel. 
0241.589.282, e-mail:office@ecserv.ro.

l SC Arda SRL Ploiești angajează manipulant 
mărfuri. Interviul va avea loc în data de 
26.04.2019. Relații la tel.0764780146.

l SC Kardesler Prod SRL Ploiești angajează 
manipulant mărfuri. Interviul va avea loc în data 
de 26.04.2019. Relații la tel.0764.780.146.

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu sediul în 
localitatea Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, 
nr.4, județul Giurgiu, organizeaza concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată: -Economist I, la Stația 
Centrală Giurgiu. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: studii superioare economice de lungă 
durată cu diplomă de licență, vechime minimă în 
specialitate 3 ani și 6 luni. -Asistent medical PL, la 
Substația Bolintin. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: diplomă școală postliceală sanitară,ve-
chime minimă în specialitate 6 luni. -Asistent 
medical PL, la Substația Clejani. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: diplomă școală 
postliceală sanitară, vechime minimă în speciali-
tate 6 luni. -Șofer autosanitară II, la Substația 
Mogoșești. Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

diplomă de bacalaureat, permis conducere cate-
goria B și C, vechime 3 ani în specialitate de șofer 
profesionist, certificat de ambulanțier. Concursul 
se va desfășura la sediul instituției în data de 
21.05.2019, ora 10.00, proba scrisă (pentru toate 
posturile), proba practică (pentru posturile asis-
tent medical și șofer autosanitară II) în data de 
23.05.2019, ora 10.00, și interviul în data de 
23.05.2019, ora 14.00 (pentru toate posturile). 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la 13.05.2019, ora 16.00. Bibliografie 
și relaţii suplimentare la sediul instituției, telefon: 
0246.212.020, mobil: 0731.137.120, e-mail: 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană de contact: 
Gorescu Daniela.

l Primăria Comunei Teaca, cu sediul în localitatea 
Teaca, nr.598, jud.Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr. 
188/1999, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post, pe perioadă nedeterminată, 
pentru funcția publică de execuție vacantă: Denu-
mirea postului: inspector, clasa I, grad profesional 
principal. Condiţiile generale: prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999. Condiții specifice: -studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studiilor: 5 ani. Data și 
locul de desfășurare a concursului: proba scrisă va 
avea loc în data de 23.05.2019, ora 10.00, iar proba 
interviului va fi susţinută în data de 24.05.2019, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Teaca. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul Primăriei Teaca în 
termen de 20 zile de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Date 
contact: Teaca, nr.598, județul Bistrița-Năsăud, 
tel.0263.276.124, 0728.271.252, fax: 0263.276.213, 
e-mail: primariateaca@yahoo.com, persoană de 
contact: Cioșan Ana -secretarul comunei.

l Spitalul Orășenesc Turceni, cu sediul în locali-
tatea Turceni, strada Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, 

organizează concurs sau examen, după caz, 
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: 
-un post de muncitor IV- instalator- Formație de 
Întreținere, Reparații și Deservire, conform HG 
286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 22.05.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 28.05.2019, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs sau examen, după caz, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii; -vechime- nu este cazul; 
-certificat de atestare instalator sanitar. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs sau 
examen, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășenesc 
Turceni, biroul RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Orășenesc Turceni, persoană de 
contact: Eremia Cristiana, telefon: 0253.335.035, 
fax: 0374.833.334, e-mail: spitalulorasenesctur-
ceni@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.2, cu sediul 
în localitatea Timișoara, str.Herculane, nr.9, 
judeţul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante 
de muncitor, conform HG nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba practică 
în data de 14.05.2019, ora 9.00; -proba interviu în 
data de 14.05.2019, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 1 
an. Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.1, str.Aluniș, nr.41/A. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr.1, str.Aluniș, nr.41/A, persoană de 
contact: Cretu Daciana Gianina, telefon: 
0256.463.344, fax: 0256.463.344, e-mail: gradinita-
pp2tm@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.2, cu sediul 
în localitatea Timișoara, str.Herculane, nr.9, 

judeţul Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngri-
jitor, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
21.05.2019, ora 9.00; -proba practică în data de 
21.05.2019, ora 11.00; -proba interviu în data de 
21.05.2019, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniței cu Program 
Prelungit Nr.1, Timișoara, str.Aluniș, nr.41/A. 
Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr.1, Timișoara, persoană de 
contact: Cretu Daciana Gianina, telefon: 
0256.463.344, fax: 0256.463.344, e-mail: gradinita-
pp2tm@yahoo.com.

l Centrul Regional de Formare Profesională a 
Adulţilor Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.31, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: EXPERT IA (1 post) în cadrul 
Compartimentului Programe Formare Profesio-
nală, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în data de 22 mai 
2019, ora 10.00. Interviu în data de 24 mai 2019, 
ora 10.00. Condiţii generale și specifice de partici-
pare: studii superioare de lungă durată și alte 
cursuri/programe de perfecţionare/specializare 
ţinând cont de specificul atribuţiilor menţionate în 
fișa postului; minim 5 ani vechime; cunoștinţe 
operare calculator (necesitate și nivel): Word, 
Excel, Internet- nivel mediu; cunoaștere limbă 
străină de circulaţie internaţională- nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a-III-a la sediul Centrului Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor Dolj. Dosarul de înscriere 
va conţine: cerere de înscriere adresată conducăto-
rului instituţiei, copie a actului de indentitate, 
copie diplomă de licenţă de lungă durată și ale 

actelor care atestă specializări specifice atribuţiilor 
din fișa postului, copie a carnetului individual de 
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, cazier judiciar, adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate, Curriculum Vitae. Copiile actelor prevă-
zute mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică în conformitate cu 
originalul de către secretarul comisiei de examen. 
Relaţii suplimentare la sediul: CRFPA- Dolj din 
localitatea Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.31, 
judeţul Dolj, persoană de contact: Ștefan Claudia 
Simina, telefon: 0251.406.360, fax 0251.406.360, 
e-mail: crfpa_dolj@yahoo.ro.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.Olt, 
str.Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 
22.05.2019 pentru ocuparea: unui post de brancar-
dier la secția medicină internă, 1 post de brancar-
dier la secția ortopedie și traumatologie, cu nivel 
de studii generale, 1 post de infirmieră la secția 
medicină internă, 1 post de infirmieră la secția 
nefrologie și 1 post de infirmieră debutantă la 
secția gastroenterologie, 1 post de infirmieră debu-
tantă la secția chirurgie și ortopedie infantilă, 1 
post de infirmieră debutantă la secția ortopedie și 
traumatologie, 1 post de infirmieră debutantă la 
compartiment chirurgie plastică -microchirurgie 
reconstructivă, 2 posturi de infirmieră debutantă 
la secția ATI, 1 post de infirmieră debutantă la 
secția nefrologie, 1 post de infirmieră debutantă la 
secția obstetrică-ginecologie I, 1 post de infirmieră 
debutantă la secția boli infecțioase și 1 post de 
infirmieră debutantă la unitatea de primiri 
urgențe nivel de studii medii/generale. Condiţii 
specifice de participare: -brancardier: -școală 
generală; -infirmieră: -școală generală/medie; -curs 
de infirmieră; -6 luni vechime în activitate; -infir-
mieră debutantă: -școală generală/medie. 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 
22.05.2019, ora 9.00 -proba scrisă și în urmatoarele 
4 zile lucratoare -proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, până în data 
de 13.05.2019 și trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Bibliografia de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

CITAŢII
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida, toți 
cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 
10.06.2019 la Judecătoria Turda, în dos. 
455/328/2015, în calitate de pârâți.

l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. 
Judetul Timis. Dosar nr. 230/295/2019. Citatie nr. 
230/295/2019. Paratul Maliarciuc Marius cu 
ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Bocicoiu 
Mare nr. 13, jud. Maramures, in prezent cu domi-
ciliu necunoscut, este citat la Judecatoria Sann-
colau Mare, Sala nr. 13, orele 09:00 pentru 
termenul de judecata din data de 22.05.2019, in 
proces cu reclamantul Malarciuc Gheorghe in 
dosarul 230/295/2019, avand ca obiect - succe-
siune. Presedinte Csaba Bela Nasz. Grefier Liliana 
Nutas.

l Muscalul Constantin din Comuna Păcureți, 
județul Prahova, este chemat la Judecătoria 
Vălenii de Munte în data de 7 Mai 2019, în 
Dosarul 3941/331/2016 în pârât granițuire.

l Numitul, Scutelnic Sergiu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in localitatea Carahasani, raionul stefan 
Voda, Republica Moldova, este chematla Tribu-
nalul vaslui, in data de 07.05.2019, ora 09:00 in 
dosarul nr.: 1818/89/2018, avand ca obiect exequ-
ator, in contradictoriu cu Scutelnic Oxana.

l Stanca Dumitru Marius cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Tulburea, sat Poiana nr. 449, 
jud.Gorj este chemat la Judecătoria Tg. Cărbu-
nești în dosarul nr.3890/317/2018 în data de 21 mai 
2019, divorţ, reclamat fiind Stanca Ștefania 
Camelia.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în con-
formitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 91/29.03.2019, 
organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren in suprafata de 15,00 mp, aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 
914, sc.B.
 Licitaţia va avea loc în data de 21.05.2019 orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei mu-
nicipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului ad-
ministrativ, cu modificările si completările ulterioare . 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
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l Numitul Scîrneciu Marius Dumitru este citat în 
calitate de pârât în Dos. Civ. Nr. 1791/197/2017 al 
Judecătoriei Braşov pentru termenul de judecată 
din 28.05.2019, Sala J1, ora 9.

l D-ul Schlecht Ioan, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.9046/190/2017 al Judecătoriei 
Bistriţa, este chemat în această instanţă pt.ziua de 
9 mai 2019, ora 8.30.

l Numitul Babiac Sorin Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în 3009 Zulette Avenue Bronx 
New York 10461-5619 Statele Unite ale Americii, 
este citat în calitate de pârât la Judecătoria 
Craiova, în dosarul nr. 1454/215/2018, cu termen 
de judecată la 20.05.2019, completul civil 15, în 
proces cu reclamantul Babiac Călin Mihai, în 
acțiunea ce are ca obiect partaj suplimentar după 
autorul Babiac Vladimir.

l Numitul Patrascu Aurel Marius, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bucureşti, str. Aleea Vlăsiei 
nr. 6, M3, sc. A, et.4, ap. 18, sector 6 Bucureşti, în 
data de 16.05.2019, orele 14:00, dosar 
21663/303/2018 -complet 3 Minori şi Familie, în 
calitate de pârât, acţiune de divorţ fără copii.

l Somatie. Prin  cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr. 
685/248/2018 precizată posesorii Aldea Elena şi 
Aldea Dorinel, având domiciliul în comuna Sita 
Buzăului, nr. 441, judeţul. Covasna au invocat 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de propri-
etate asupra imobilului situat în comuna Sita 
Buzăului, nr. 441, judeţul. Covasna, în suprafaţă 
de 7976 mp, înscris în CF nr. 24734 Sita Buzăului 
– CF vechi nr. 474 Buzăul Ardelean (24607 Sita 
Buzăului) – nr. top. 2729/5, 2746/2, 2743, 2740, 
2737, 2736, 2735/2, 2733/2, 3734, 3732 în suprafaţă 
de 167.481 mp având ca proprietar tabulari pe 
Dima Virgilia, Koman Gabor şi Koman Septimia 
Virginia şi care se învecinează la nord cu imobilul 
deţinut de Aldea Ioan, la est cu drum, la sud cu 
Hosu Marinela, iar la vest cu imobilul deţinut de 
Savu Constantin. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar 
se va trece la judecarea cererii în termen de 30 de 
zile de la emiterea celei din urmă publicaţii. 
Prezenţa somaţie: - se afişează la sediul Judecăto-
riei Întorsura Buzăului, precum şi la sediul Primă-
riei comunei Sita Buzăului; - se va publica într-un 
ziar de circulaţie naţională.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate de insolventa in Dosarul nr. 
943/120/2019, Tribunal Dambovita, conform 
Sentintei nr. 120/16.04.2019 privind pe SC Almadi 
Ian SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 20.05.2019, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 07.06.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 25.06.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 07.06.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate de insolventa in Dosarul nr. 
944/120/2019, Tribunal Dambovita, conform 
Sentintei nr. 129/16.04.2019 privind pe SC Top 
Graphos Consulting SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 20.05.2019, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 07.06.2019, întocmirea 
tabelului definitiv 25.06.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 07.06.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate de insolventa in Dosarul nr. 
899/120/2019, Tribunal Dambovita, conform 
Sentintei nr. 128/16.04.2019 privind pe SC Leo 
Tech Fortes SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 02.05.2019, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 12.05.2019, întocmirea 
tabelului definitiv 31.05.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 18.06.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l SC Cherry Farm SRL anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarilor de emitere a acordu-
rilor de mediu pentru proiectele: - “infiintrare 
anexa  exploatare agricola” - in orasul Pincota, 
extravilan,  CF 304435 si 304449-Pincota, jud. 
Arad; - “lnfiintare plantatie de ciresi etapa 1”, - in 

orasul Pincota, extravilan, CF304652-Pincota, jud. 
Arad; - “Infiintare plantalie de ciresi etapa 2”- in 
orasul Pincota, extravilan, CF300877 si 300878 - 
Pincota, jud. Arad. Informaliile privind proiectele 
propuse pot, fi consultate la sediul APM Arad din 
Arad, str. Splaiul Mures, FN,iud. Arad si la sediul 
titularului din oras Pincota, str. Horea, nr. 19, 
judetul Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 
8-14. Observaliile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, 
FN, jud. Arad.

l Societatea SC Indeko Mobili SRL, titular al 
activităţii de producție mobilier, la adresa: Bd.
Basarabia, nr. 256C, Bucureşti, Sector 3, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşu-
rarea activității. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul APM Bucureşti, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, tel./fax: în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Bucureşti.

l Comuna Maia, titular al proiectului: „Extin-
dere retea de canalizare pe strada Mare in comuna 
Maia, judetul ialomita”anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere 
retea de canalizare pe strada Mare in comuna 
Maia, judetul Ialomita”propus a fi amplasat in 
intravilanul comunei Maia, str. Mare, nu se 
supune evaluarii impactului asupra mediului. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, 
str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 
si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de 
internet : www.apmil.anpm.ro si la sediul Prima-
riei Maia,  jud. Ialomita. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de internet a APM 
Ialomita.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Carol Consulting  
SRL desemnat prin hotararea nr. 1712 din data de 
27.03.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila, in dosar nr. 35641/3/2013, 
notificã deschiderea falimentului prin procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2006 împotriva 
Carol Consulting  SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 2, Aleea Dobrina, Nr. 7, Bloc D10, Scara 
1, Etaj 2, Ap. 15, CUI 28274251, numar de ordine 
in registrul comertului J40/3877/2011. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva  Carol Consulting  SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalul  Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 35641/3/2013, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 10.05.2019; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 10.06.2019; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar care va fi de cel puţin 10 zile înainte de 
data stabilită prin încheierea de intrare în fali-
ment, pentru definitivarea tabelului definitiv 
consolidat; d) termen pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 10.07.2019.

l Gavrilut Alexandru Waleed,  avand domiciliul 
in Mun.Bucuresti, Sector 1, Str. Demetru I.
Dobrescu, nr. 15, sc. 2, et. 9, ap.47 titular al 
planului P.U.Z.-Construire Hale Depozitare, jud. 
Ilfov, comuna Glina, Sat Manolache, str. Cami-
nului, F.N., T1/1, P6-101 lot2, N.C.55265, anunta 
publicul interesat asupra deciziei etapei de inca-
drare luata in cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 04.05.2018 urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa procedurii de 
adoptare de catre autoritatile componente fara 
aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l SC Rewe (Romania) SRL avand sediul in loc.
Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.Ilfov, CUI 
RO13348610, J23/884/2005, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obtinere a 

autorizatiei de mediu pentru activitatea cod 
CAEN 4711-comert cu amanuntul  in magazine 
nespecializate cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun supermarket 
si cod CAEN 4724-comert cu amanuntul al painii, 
al produselor de patiserie, si produselor zaharoase 
in magazine specializate, ce se desfasoara la 
punctul de lucru situat in loc.Sibiu, str.Steflesti 
FN, Cartier Selimbar, jud.Sibiu. Informatiile 
privind potentialul impact asupra mediului pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Sibiu, din Mun. Sibiu, str. Hipodromului 
nr.2A, jud.Sibiu. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la  sediul APM Sibiu.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr.7, județul Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de autorizație de mediu, în scopul desfăşu-
rării activității: Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun pe amplasa-
mentul din oraşul Cernavoda, str. Medgidiei nr. 
1A, județul Constanța. Informații privind 
impactul asupra mediului al activității pentru care 
se solicită autorizația de mediu pot fi consultate 
zilnic, de luni până joi, între orele 8.00 -16.30 şi 
vineri între orele 8.00 -14:00, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Constanța, Str. Unirii 
nr.23, județul Constanța. Observațiile, sugestiile şi/
sau propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Constanța. 

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr.7, județul Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de autorizație de mediu, în scopul desfăşu-
rării activității: Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun pe amplasa-
mentul din municipiul Tulcea, Str. Spitalului nr.6, 
județul Tulcea. Informații privind impactul 
asupra mediului al activității pentru care se soli-
cită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până joi, între orele 8.00 - 6.30 şi vineri 
între orele 8.00 -14:00, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Tulcea, Str. 14 Noiembrie nr.5, 
județul Tulcea. Observațiile, sugestiile şi/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Tulcea.

l Primăria Municipiului Slatina, Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogăl-
niceanu, nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 
0249.439.377, 439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: 
office@primariaslatina.ro, site: www.primariasla-
tina.ro. Anunț. În atenția persoanelor îndreptățite 
în baza Legilor Fondului Funciar (Legea 
nr.1/2000). Primăria Municipiului Slatina aduce la 
cunoştință următoarelor persoane pentru care a 
fost reconstituit dreptul de proprietate pentru 
suprafețe de teren agricol şi care au fost înscrise în 
anexa 39 validată Legea 1/2000 validată prin 
Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Județene Olt, să 
se prezinte la Compartimentul Fond Funciar, 
Cadastru, pentru depunerea documentelor nece-
sare întocmirii dosarelor care preced soluționarea 
cererilor, respectiv actele de stare civilă şi certifi-
cate de moştenitor, dacă este cazul, în vederea 
soluționării în ordine cronologică a cererilor 
conform procedurii prevăzute la Art. 12 din Legea 
165/2013: Anexa 39. Autor; Moştenitori: 1. Pîrvu 
Nicolae; Pîrvu Constanța. 2.Voicu I. Constantin; -. 
3. Barbu O.Ilie; -. 4.Călin Ioana; Călin Tănase. 5. 
Radu I. Ion; Radu Florea, Țolea Maria. 6.Malcotă 
Vasile; Malcotă Virgil, Dorobanțu Daniela. 7.
Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. Floarea; Bobeanu 
Dochia, Cojocaru Niculina. 9. Geană N.Ion; -. 10. 
Sorescu N.Ana; -. 11. Joițescu Gheorghița; 
Oțeleanu Maria. 12. Căldăraru Constantin; Căldă-
raru Frusina, Căldăraru Radu. 13. Manea Ilie; 
Manea Ilie. 14. Tănase Maria; Tănase Niculina. 15. 
Tolică Toma; Tolică Eleonora. 16. Gheorghiu Ion; 
Gheorghiu Gheorghița. 17. Leață Ion; Cocea 
Maria. 18. Grigore Ioana; Grigore Floarea. 19. 
Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa Alexandru, 
Popa Nicolae, Anton Maria. 21. Mustață Marin; -. 
22. Calotă Rada; Murgiuc Gheorghița, Calotă 
Gheorghița, Calotă Traian. 23. Gheorghe 
Dumitru; Gheorghe Jenica, Gheorghe Marin, 
Gheorghe Constantina, Gheorghe Florica. 24. 
Duțu Dumitru; Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; 
Mustață Marin, Constantin Niculina. 26. Duțu 
Lina; -. 27. Duțu Ilie; -. 28. Florescu Constantin; -. 
29. Glonț R.Ion; Dorobanțu Elena, Gheorghe 
Niculina, Sumanuc Anica. 30. Geană Floarea; -. 
31. Rizea Mihai; Rizea Floarea. 32. Stanca Maria; 
Stanca Alexandru. 33.Vasile Gheorghița; Stanca 

Floarea. 34. Gheorghe Ion; Gheorghe Niculina. 35. 
Ilinca Nicolae; Ilinca Gheorghe. 36.Porumschi 
Ana; Diaconescu Paul, Diaconescu Radu, Drăgă-
noiu Mariana. 37. Soare Zaharia; Soare Ion. 
38.Mustață Floarea; -. 39. Dobrița Maria; Călin 
Radu. 40. Călin R.Radu; -. 41. Ionescu Anica; -. 
42. Nițu Ștefan; Nițu Ionel. 43. Marin Floarea; -. 
44.Călin Maria; Călin Constantin. 45. Stan Voicu; 
Stan V. Tudor. 46. Florescu Ilie; Bît Floarea. 47. 
Lupu Ilie; -. 48. Popescu Elena; -. 49. Măgală 
Dumitru; -. 50. Pătraşcu Nicolae; Anghel Ioana, 
Pătraşcu Ion, Pătraşcu Dumitru. 51. Mustață 
Niculina; -. 52. Florescu Ion; Florescu Ileana, 
Florescu Cristian, Sorescu Floarea. 53. Ristea Ion; 
-. 54. Nistor Maria; -. 55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. 
Niță Luca; Niță Marin. 57. Păun Constantin; -. 58. 
Crețu Radu; Crețu Ștefan, Scarlat Iulia, Crețu 
Marin. 59. Dogarete Ioana; Nica Lenuța. 60. 
Andronache Constantin; Irimescu Rada, 
Constantin Maria. 62. Călineață Ilie; Călineață 
Năstase. 63. Călineață Năstase; -. 64. Trăistaru 
Alexandrina; Vîlceleanu Alexandrina. 65. Ștefan 
Vasile; Ștefan Aurel. 66. Măgală Marin; -. 67. 
Stanca Nicolae; Stanca Florea, Stanca Constantin. 
68.Gheorghe Alexandru; -. 69. Gheorghe Dumitra; 
Gheorghe Alexandru. 70. Matei Constantina; 
Matei Dumitru, Matei Grigore Stelian. 71. Glom-
nicu Gheorghe; -. 72.Stoica Gheorghița; Dinu 
Ecaterina, Marusac Dumitra. 73. Radu Niculina; 
Ioniță Ion, Ioniță Nicolae, Andreescu Virginia. 74. 
Cismaru Alexandru; Cismaru Gheorghița. 75. 
Nicolae Vasile; Nicolae Ilie, Tănase Tudorița, 
Nicolae Gheorghe, Belega Maria, Nicolae 
Constantin Tudor. 76. Nicolae Ion; Tănase Tudo-
rița, Nicolae Gheorghe, Nicolae Ilie, Nicolae 
Constantin Tudor. 77. Ciuchete Maria; -. 78. Pană 
Gheorghe; Pană Ion, Pană Victor, Corbeanu Nicu-
lina. 79. Bărbuşoiu Dumitru; Gavrilă Geta, 
Bărbuşoiu Boris. 80. Olteanu Tudor; Stănescu 
Polina. 81. Lungu Maria; Lungu Decebal. 82. 
Ilinca N.Floarea; Sandu Floarea. 83. Neață Badea; 
-. 84. Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion; Mănescu 
Gheorghița, Popescu Florica. 86. Nițu Ecaterina; 
-. 87. Tănase Dumitru; Tănase Elena. 88. Vîlce-
leanu Ecaterina; Neață Elena, Vîlceleanu Maria, 
Vîlceleanu Nicolae, Răducioiu Geta, Lungoci 
Iulica. 89. Ghiță Marin; Ghiță Valentin, Georgescu 
Maria, Stoica Niculina, Rădulescu Ionela, Ghiță 
M.Ionel. 90. Fofîsnac Dumitru; Fofîsnac Ion. 91. 
Niță Nițu; Lemnaru Costică, Andreeana Tudor. 
92. Lixandru Dumitru; Lixandru Ioana. 93. Popa 
Dumitru; -. 94. Trăistaru Sevastița; -. 95. Trăistaru 
Damian; -. 96. Trăistaru Rada; Trăistaru Sevastița. 
97. Beboaica Dumitru; Lupu Ion. 98. Popescu 
Aurel; -. 99. Bondarev Niculina; Cîrstea Marin, 
Cîrstea Ana. 100. Diaconescu Gheorghe; -. 101. 
Sorescu Constantin; Sorescu Lina. 102. Matei F.
Ioana; Matei Ion. 103. Mustață Marin; -. 104.
Iagăru Floarea; -. 105. Băescu Anica; Tiron Ecate-
rina. 106. Pălărie Maria; -. 107. Borobanțu Șt. 
Marin; -. 108. Badea Elena; Nicolescu Ioana, Niță 
Mituța, Florea Niculina. 109. Fieraru Maria; -. 
110. Nicolae Constantin; Nicolae Maria. 111. 
Constantinescu Maria; -. 112. Ciobanu 
Constantin; Ciobanu Petrică. 113. Glonț R.Marin; 
Glonț Gheorghe, Călin Ioana. 114. Călin Maria; 
Călin Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 116. 
Neață Maria; -. 117. Mincu Ion; Mincu Elena. 118. 
Voicu C.Marin; -. 119. Tănase Dumitru; Ionescu 
Maria. 120. Andreeana Tudor; -. 121.Diaconu Ion; 
Nedelea Ecaterina, Diaconu Elena. 122. Stanca 
Marin; Stanca Ion. 123. Dascălu Alexandru; 
Dascălu Dumitru. 124.Roşu Marin; -. 125. 
Constantin Chiriță; Constantin Chiriță. 126.
Ungureanu Constantin; Ungureanu Mihai, Ungu-
reanu Maria. 127.Pană Maria; Pană Constantin, 
Pană Florea, Pană Vergică. 128. Marin Ion; Ioan 
Marin Aurel, Marin Gheorghe, Frîncu Eugenia, 
Ciucă Gheorghița. 129. Tănase Maria; Tănase Ion, 
Tănase Constantina, Tănase Gheorghe. 130. Dincă 
Gheorghe; Gagiu Niță. 131. Florian Rada; Florian 
Ion. 132. Joițescu Ioana; -. 133. Iagăru Floarea; -. 
134. Mincu Constanța; Mincu Nicolae. 135. Sefcic 
Ioana; Pirvulescu Azota. 136. Mihai Filofteia; -. 
137. Nanu Angelica; -. 138. Iagaru Dumitra; -. 
139. Naidin Dumitru; -. 140. Ilie Iulica; Ilie Ion, 
Constantin Floarea. 141. Luta Floarea; Luta 
Marin. 142. Zamfirescu Rada; -. 143. Magala T.
Ion; Magala Constanta. 144. Costea Victor; Costea 
Maria. 145. Ivan Frusina; Marcaru Ana. 146. 
Varjan Gheorghe; Preda Ecaterina. 147. Gheorghe 
Toma; Radulescu Maria. 148. Ionescu Floarea; 
Ionescu Petre. 149. Mincu Ion; Mincu Elena. 150. 
Badea Anghelina; Badea Radu, Badea 
Constantin. 151. Voica Constantin; -. 152. Gheor-
ghiu Florea; -. 153. Cîrstea Rada; Ilinca Nicolae, 
Radu Elena, Gherghina Agapie. 154. Manea 
Gheorghe; Manea Ana. 155. Manea Ana; -. 156. 

Ionescu Alexandrina; Țăcală Gheorghița, Ionescu 
Ion, Ionescu Marin. 157. Nuțu Constantina; Nițu-
lescu Marin. 158. Grigore Anica; Tase Marița. 159.
Tanase Marin; Tanase Petrisor. 160. Prioteasa 
Gheorghe; -. 161. Panduru Maria; Iagaru Voica. 
162. Marcu Toma; Marcu Andrei. 163. Marghidan 
Paun; Marghidan Ioana. 164. Crăciun Radu; 
Oprea Vasilica, Crăciun Grigore, Victor Maria 
Rodica, Neicu Costin Antonius Paul, Gheorghe 
Silvia. 165. Marin Constantin; -. 166. Boca Ion; 
Boca Dobrin. 167. Roşu Alexandrina; Roşu Toma. 
168. Linguriță Constantin; Dinică Petrina. 169. 
Vîlceleanu Ana; -. 170. Ilie Luxandra; -. 171. Cojo-
caru Ana; -. 172. Iancu Ion; Iancu Florea. 173. 
Marin R. Gheorghe; Gheorghe Ana. 174.Matei 
Dumitru; -. 175. Manea Alexandrina; Duinea 
Cristina, Marin Floarea. 176. Preda Floarea; 
Preda Constantin, Tolica Niculina, Păană Maria, 
Chiriță Emilia, Preda Ion. 177. Matei Nicolae; 
Constantin Floarea, Săocan Victoria, Dogaru 
Niculina, Deminschi Maria. 178. Popescu Maria; 
Popescu Ion. 179. Ivan Marin; Ivan Gheorghița, 
Ivan Mircea.

l Primăria Municipiului Slatina, Comparti-
mentul Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogăl-
niceanu, nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 
0249.439.377; 439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: 
office@primariaslatina.ro, site: www.primariasla-
tina.ro. Anunț. În atenția persoanelor îndreptățite 
în baza Legilor Fondului Funciar (Legea 
nr.1/2000). Primăria Municipiului Slatina aduce la 
cunoştință persoanelor înscrise în tabelul de mai 
jos şi a moştenitorilor acestora, pentru care a fost 
reconstituit dreptul de proprietate pentru supra-
fețe de teren agricol şi care au fost înscrise în 
anexa 39 la Legea 1/2000, validată prin Hotărârea 
nr.68/2002 a Comisiei Județene Olt, să se prezinte 
la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, 
pentru depunerea documentelor necesare întoc-
mirii dosarelor care preced soluționarea cererilor, 
respectiv: actele de stare civilă şi certificate de 
moştenitor, dacă este cazul, în vederea soluționării 
în ordine cronologică a cererilor conform proce-
durii prevăzute la Art. 12 din Legea 165/2013: 
Anexa 39. Autor; Moştenitori: 1. Rîciu Ion; 
Popescu Ioana. 2. Bălăşoiu Stancu; Bălăşoiu 
Maria. 3. Dincă Maria; -. 4. Poşircă Toma; Poşircă 
Rada. 5. Necşulescu Ion; Necşulescu Petre, Proto-
popescu Marioara, Luca Aneta Aurora. 6. Mustață 
Gheorghița; -. 7. Predescu Gheorghița; -. 8. Iancu 
Ion; Iancu Marin, Iancu Gheorghe, Gavrilă Vasi-
lica. 9. Vasile Elena; -. 10. Petre Ilie; -. 11. Făsui 
Stanca; Făsui Constantin, Făsui Sofia. 12. Niță 
Dumitra; Iagăru Viorica. 13. Ioniță Maria; -. 14. 
Radu Ioana; Vîlceleanu Maria, Radu Nicolae. 15. 
Stănescu Bălaşa; Stănescu Ovidiu Marin, Stănescu 
Ion. 16. Sorescu Elisabeta; -. 17. Melcioiu Marin; 
Melcioiu Ilie, Achim Alexandrina Aurelia, 
Melcioiu Lucreția. 18. Măgală A.Ioana; Smaran-
dache Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose Elena, 
Smarandache Constantin, Smarandache 
Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu Ion. 19. Măgală 
Constantin; Smarandache Nicolae, Dobrescu 
Aurelia, Tudose Elena, Smarandache Constantin, 
Smarandache Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu 
Ion. 20. Costache Maria; Ion Constantina. 21. 
Anghel Nicolae; Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; -. 23. 
Constantin Vasile; Barbu Liza. 24. Georgescu Ion; 
Georgescu Marin. 25. Hristu Constantin; -. 26. 
Vasile Ilie; Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe; 
Prodan Aurel, Babi Victor. 28. Barbu Andrei; 
Barbu Florea. 29. Ilinca M.Ion; Ilinca Verginia. 30. 
Soare Voicu; Soare Ion. 31. Gheorghe Florea; 
Gheorghe Marin. 32. Biltz Victor; Biltz Viorel, 
Drăghici Liliana. 33. Neghină Ilie; Neghină 
Gheorghe. 34. Ion Constantin; Șerban Dorel. 35. 
Ilie Elena; -. 36. Parohia Strehareți; -. 37. Mănăs-
tirea Clocociov; -. 38. Parohia Clocociov; -. 39 
parohia Cireaşov; -. 40. Cîmpeanu Ana; -. 41. 
Popescu Constantin; Popescu Nicolae. 42. 
Fofîsnac Florea; Radu Milica. 43. Țoncu Manole; 
Țoncu Dumitru. 44. Istrate Caterina; -. 45. Grigore 
Constanța; -. 46. Cîrstea Ioana; Ionescu Tănase. 
47. Buzatu Maria; Popescu Constantin. 48. Petre 
Marin; Petre Strejovici Marin. 49. Ene Marin; 
Linguriță Niculina. 50. Popescu Ion; Popescu 
Marian. 51. Vărzaru Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52. 
Voicu Ion; -. 53. Sorescu Gheorghe; Stănescu 
Elena, Sorescu Marin, Sorescu Ilie. 54. Pîrvu Ion; 
Pîrvu Maria. 55. Călin Gr.Ion; -. 56. Cristea 
Alexandrina; Cristea Nicolae, Cristea Gheorghe, 
Cristea Marin, Cristea Maria. 57. Ionescu 
Gheorghe; Ionescu Nicolae. 58. Enache 
Constantin; Costea Ștefania. 59. Stoian Floarea; -. 
60. Dorobanțu Rada; Călin Constantin. 62. Băcilă 
Emil; Marinescu Monica. 63. Constantin Costică; 
Constantin Gabriel. 64. Ilie Constantin; Braşoavă 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Marți, 23 aprilie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Constanța, Ilie Alexandru. 65.I onescu Elena; -. 
66. Mincu Mihalache; David Stela, Mincu Simion. 
67. Lungan Carmen; Lungan Ioana. 68. Geor-
gescu Grigore; Georgescu Constantin. 69. Blaje 
Maria; Blaje Dumitru. 70. Zamfir Marin; Florescu  
Filofteia. 71. Fofîsnac Dumitru; -. 72. Pîrvu 
Floarea; -. 73. Popescu Maria; Popescu Florea. 74. 
Turianu Ilie; Georgescu Teodora, Predescu Păun. 
75. Marcu Marin; Constantin Jan. 76.Marcu 
Rada; Constantin Jan. 77. Tuglui Maria; -. 78. 
Roșu Marin; Iana Daniela. 79. Rizea Ioana; -. 80. 
Lupu Gr. Dumitru; -. 81. Stoica Vasile; Stoica 
Safta. 82. Istrate Tudor; Istrate Maria. 83. Dumi-
trescu Gheorghe; Iordache Gherghina. 84. 
Mustață Marioara; Cernea Ștefania. 85. Nicolae 
Petre; Nicolae Ion. 86. Lemnaru Costica; -. 87. 
Gagiu Ilie; -. 88. Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89. 
Păun Fănică; Păun Vasilica. 90. Ene Gheorghe; -. 
91. Trandafir Constantina; -. 92. Tănase Florea; -. 
93. Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 94. Iancu 
Gh.Marin; -. 95. Nicolescu Ion; Dinu Mariana. 96. 
Nicolescu Traian; Dinu Mariana. 97. Ilinca Maria; 
Ene Viorica. 98. Lixandru Constantin; Ilinca 
Marin, Ilinca Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță 
Maria; Ionescu Jenica. 100. Marcu Constanța; -. 
101. Stanca Alexandru; -. 102. Dincă Marin; 
Dincă Marin, Dincă Nicolae. 103. Lică Gheorghe; 
Pavel Georgeta Signorina. 104. Anghel Ion; -. 105. 
Enache Ioana; -. 106. Păun Ilie; -. 107. Radu 
N.Ion; Radu Petra, Radu Ioan. 108. Floricică 
Ilinca; -. 109. Florescu Ecaterina; -. 110. Prodan 
Florica; Babi Victor. 111. Georgescu Virginia; 
Georgescu Spiridon, Georgescu Ilie. 112. Necșu-
lescu Dumitru; Ștefănescu Alexandrina. 113. 
Ciocan Constantin; Buligă Tatiana. 114. Băltărețu 
Ion; Băltărețu Maria. 115. Măgală Marin; Măgală 
Alexandru. 116. Voicu Alexandra; -. 117. Măgală 
Constantin; Măgală Alexandru, Glomnicu Emilia. 
118. Gheorghe Filofteia, -. 119. Țărcomnicu 
Constantina; -. 120. Dobrescu Marin; Dobrescu 
Marian. 121. Glonț Maria; Micu Ioana, Glonț 
Constantin. 122. Vasile St.Radu; Vasile Constan-
tina. 123. Găman Stoian; Cergă Maria. 124. 
Dorobanțu Floarea; Dorobanțu Virgil. 125. Matei 
Vasile; Birjaru Maria, Vasile Toma, Drăganu 
Constantina. 126. Roșu Gheorghița; Stana Petre. 
127. Geaba Florea; -. 128. Niță Floarea; Matei 
Elena. 129. Mincu Constantina; -. 130. Gheorghe 
R.Ion; -. 131. Camen Andrei; Georgescu Maria, 
Stoica Niculina, Rădulescu Ionela. 132. Teodo-
rescu Ilie; Teodorescu Nicolae. 133. Bălășoiu 
Mihail; -. 134. Anghel Marin; Anghel Constantin, 
Georgescu Nuți. 135. Trandafir Andrei; Trandafir 
Liviu. 136. Oanță Ion; Oanță Mircea, Oanță 
Teodor, Sereanu Maria Deniza. 137. Popescu 
Constantin; Muscu Vasile. 138. Constantin 
Constantina; -. 139. Ghenea Floarea; -. 140. 
Constantin I. Florea; -. 141. Militaru Anica; Petcu 
Tudorița, Petcu Angela, Marin Ion. 142. Măgu-
reanu Florea; Mușuroi Florina Georgeta, Nițu 
Sica. 143. Dorobanțu Gheorghe; -. 144. Cristea 
Maria; Cristea Ion. 145. Diaconu Alexandru; 
Diaconu Dumitru. 146. Morariu Eleonora; Tîrtan 
Valentin, Tîrtan  Octavian, Ionescu Rodica, Suda-
cevschi Dora. 147.  Țîrcomnicu Elena; -. 148. 
Dogaru Anuța; -. 149. Prodan Marin; Prodan 
Nicolae. 150. Diaconu Decebal; -. 151. Nicolae 
Marița; -. 152. Șerban Dumitra; Obrocea Elena.

SOMAŢII
l Somatie emisa in temeiul art. 130 din Drecre-
tul-lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dovedit prin 
incheierea sedintei din data de 17.04.2019, privind 
cererea inregistrata sub dosar nr. 236/246/2019 al 
Judecatoriei Ineu, formulate de reclamanta Bold 
Elena, domiciliata in comuna Tarnova, sat Draut, 
nr. 57, judetul Arad, prin care solicita sa se 
constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra cotei de 1/3 parti din imobilul 
inscris in CF nr. 309109 Tirnova provenit din CF 
vechi 151 Draut, nr. top 287-288/c casa cu 
numarul administrative 57, curte si gradina in 
suprafata de 1299 mp, proprietar tabular fiind de 
sub B1 Sirb Gheorghe minor, in cota de 1/3 parti, 
decedat la data de 23.02.1983. Reclamantul  
sustine ca a posedat imobilul de mai sus in mod 
pasnic, public, continuu si sub nume de proprietar, 
fara ca alte persoane sa faca acte de deposedare 
sau tulburare pe intreaga perioada de peste 20 de 
ani. Toti cei interesati au posibilitatea sa depuna 
de indata opozitie la Judecatoria Ineu, intrucat in 
caz contrar, in termen de o luna de la ultima 
afisare sau publicare se va proceda la analizarea 
cererii petentului cu privire la constatarea drep-
tului de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. În conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/1990, republicată, Consiliul de Admi-
nistrație al Progaz P &D SA convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la data de 
30.05.2019, ora 11.00, la sediul societății din 
Câmpina, str.B.P.Hașdeu, nr.91, pentru toți acțio-
narii înregistrați în registrul acționarilor la data de 
referință 20.05.2019. În cazul neîndeplinirii 
condițiilor legale de validare, Adunarea Generală 
a Acționarilor va fi reprogramată la o a II-a 
convocare, pentru data de 31.05.2019, ora 11.00, 
în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de 
zi este următoarea: 1.Raportul de activitate al 
Consiliului de Administrație pe anul 2018; 2.
Raportul Auditorului Financiar Independent; 3.
Aprobarea bilanțului și a Contului de profit și 
pierderi pe anul 2018; 4.Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019; 5.Diverse. 
Acționarii pot participa la Adunarea Generală a 
Acționarilor cu cartea de identitate sau pot fi 
reprezentați în baza prevederilor Legii nr.31/1990, 
republicată. Relații suplimentare se pot obține la 
telefonul: 0244.375.094. Președinte CA, Danieta 
Victorita Anghel.

l Convocare Domnul Marculescu Gheorghe in 
calitate de unic administrator al S.C. Auto 
Marcu’s Grup S.A., persoana juridica romana, 
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/ 
6666/1992, avand CUI 86, capital social subscris si 
varsat in valoare de 1.487.301 lei, cu sediul social 
in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 450, sector 2, in 
temeiul dispozitiilor art. 110 si urmatoarele din 
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 
modificata si republicata, (inclusiv modificarile 
aduse prin Legea nr. 441/27.11.2006). Convoaca 
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a 
Actionarilor la sediul societatii in data de 
29.05.2019, in sala de sedinte, cu urmatoarea 
ordine de zi: I) Adunarea Generala ordinara, va 
avea loc la ora 14:00, cu urmatoarea ordine de zi: 
a) Aprobarea prelungirii mandatului administra-
torului societatii, b) Aprobarea prelungirii manda-
tului de auditor financiar al S.C. Contwio-Audit 
S.R.L., c) Discutarea, aprobarea sau modificarea 
situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor 
administratorului si ale auditorului financiar si sa 
fixeze dividendul pentru anul 2018,d) Stabilirea 
valorii contractului de management incheiat cu 
administratorul societatii, e) Fixarea valorii 
contractului de audit financiar, f) Descarcarea, ori 
pronuntarea asupra gestiunii administratorului 
unic pentru anul 2018, g) Stabilirea bugetului de 
venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului 
de activitate pentru exercitiul financiar al anului 
2019, h) Diverse. II)  Adunarea Generala extraor-
dinara, va avea loc la ora 15:00, cu urmatoarea 
ordine de zi: a) Aprobarea organigramei societatii, 
b) Diverse alte probleme propuse spre discutie de 
catre actionari, Daca la data de 29.05.2019, condi-
tiile de qvorum si de capital nu vor fi intrunite, 
astfel incat lucrarile adunarii generale sa se poata 
desfasura in conditiile legii, atunci convocarea 
adunarii generale, ramane valabila in acelasi loc si 
cu aceeasi ordine de zi, la ora 09:00, respectiv ora 
10:00 in data de 30.05.2019. Administrator Ing. 
Marculescu Gheorghe.

l În conformitate cu prevederile  articolului 117 
din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și  având  
în vedere prevederile din Actul  Constitutiv al 
societăţii pe acțiuni ROMENERGO Mecanic 
S.A., cu sediul în Str. Dumitru Brumărescu nr. 9A, 
Sector 4, București, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/22/1990, C.U.I. 368267 
(denumită în continuare și “Societatea”), Admi-
nistratorul unic al Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor ROMENERGO 
Mecanic S.A.  pentru data de 27.05.2019, ora 
10:00, adunarea  urmând a se ţine la adresa din 
București, sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 
7, sala de ședinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei 
de 15.05.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1. Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea Situaţiilor  Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al anului 2018 și repar-
tizarea profitului net al Societăţii; 2. Prezentarea și 
dezbaterea Raportului Auditorului Financiar al 
Societăţii pentru exerciţiul financiar al anului 
2018; 3. Prezentarea și dezbaterea Raportului 
Administratorului unic al Societăţii pentru exerci-

ţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018; 4. 
Aprobarea activităţii și descărcarea de gestiune a 
Administratorului unic  al Societăţii pentru activi-
tatea desfășurată în exerciţiul financiar al anului 
2018; 5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar al anului 2019; 6. Apro-
barea numirii societăţii PKF FINCONTA S.R.L., 
persoană juridică română cu sediul în Municipiul 
București, Str. Jean Louis Calderon, nr.38, sector 
2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/19832/1994, CUI 6383983, cu autorizaţie 
nr.32 emisă de Camera Auditorilor Financiari din 
România CAFR la data de 27.07.2001, ca auditor 
financiar al ROMENERGO  Mecanic  S.A. pentru 
o durată de 12 luni  a contractului de audit finan-
ciar și radierea din evidenţele Registrului Comer-
ţului a societăţii de audit Aristos Contab S.R.L., 
ca urmare a expirării duratei contractului încheiat 
cu aceasta; 7. Împuternicirea Administratorului 
Unic al Societăţii, dl. Poenaru Corneliu-  Adrian, 
să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. și să 
îndeplinească toate formalităţile necesare pentru 
efectuarea înregistrărilor privind hotărârea 
A.G.O.A. în Registrul Comerţului și publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al României,  putând 
sub-delega aceste competenţe unei terţe persoane. 
*** Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului Convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a, unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al 
Societăţii, pot înainta Administratorului unic  al  
Societăţii cereri  privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare  a Acţionarilor. Ordinea de zi completată 
cu punctele propuse de acţionari, ulterior convo-
cării, se va publica în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, cu cel puţin 10 zile înaintea 
Adunării Generale Ordinare  a Acţionarilor. 
Participarea la ședința Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor: La Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pot participa și pot vota, direct 
sau prin reprezentare, în baza unei procuri 
speciale,  toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţio-
narilor la data de 15.05.2019 stabilită ca dată de 
referinţă; acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în 
adunările  generale decât prin alţi acţionari. Acţi-
onarii îndreptăţiţi pot participa și pot vota în 
cadrul Adunării Generale Ordinare  a Acţiona-
rilor  pe  baza  actului de identitate, buletin de 
identitate/ carte de identitate, pentru cetățenii 
români sau, după caz, cu pașaport/ legitimație de 
ședere pentru cetățenii străini, în cazul acționa-
rilor persoane fizice, respectiv pe baza actului de 
identitate al reprezentantului legal însoțit de un 
document oficial, în original, care îi atestă aceasta 
calitate (certificat constatator emis de Registrul 
Comerţului cu cel mult 10 zile înainte de data 
ședinței), în cazul acționarilor persoane juridice. 
Mandatarii acționarilor persoane fizice pot parti-
cipa și pot vota în cadrul Adunării Generale 
Ordinare  a Acţionarilor pe baza actului de identi-
tate însoțit de procura specială semnată de acțio-
narul persoană fizică și depusă în prealabil la 
sediul Societății. Mandatarii acționarilor persoane 
juridice pot participa și pot vota în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pe 
baza actului de identitate al mandatarului, însoțit 
de procura specială semnată de reprezentantul 
legal și de certificatul constatator emis de Regis-
trul Comerţului care atestă calitatea de reprezen-
tant legal a semnatarului procurii speciale, ambele 
depuse în prealabil la sediul Societății. Materialele 
informative: Documentele și materialele informa-
tive vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării Generale  Ordinare  a Acționarilor se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultate 
de aceștia la sediul social al Societății, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10:00–14:00, începând cu 
data publicării prezentului Convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul 
în care nu se vor îndeplini condiţiile legale privind 
ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor  la  data primei convocări, se reprogramează 
ședinţa pentru data de 28.05.2019, la aceeași oră, 
în același loc și cu aceeași ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identificarea acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe și să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare  a Acționarilor 
rămâne aceeași.

l În  conformitate cu prevederile articolului 117 
din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și având în 
vedere prevederile din Actul Constitutiv al socie-
tăţii pe acțiuni INTEC S.A. cu sediul social în  

București, sectorul 4, Șos. Olteniţei, nr.105, Consi-
liul de Administraţie al INTEC S.A., convoacă în 
ziua de 27.05.2019  ora 12:00, la sediul societăţii 
din București, sectorul 4, Șos. Olteniţei, nr.105, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
pentru toţi acţionarii  INTEC S.A. înscriși în 
registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
15.05.2019 (data de referință), cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea  Situaţiilor Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al anului 2018; 2. 
Prezentarea și dezbaterea Raportului Auditorului 
Financiar al Societăţii pentru exerciţiul financiar 
al anului 2018; 3. Prezentarea și dezbaterea 
Raportului Consiliului de administraţie al Socie-
tăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 
Decembrie 2018; 4. Aprobarea activităţii și descăr-
carea de gestiune a Consiliului de Administraţie al 
Societăţii pentru activitatea desfășurată în exerci-
ţiul financiar al anului 2018. 5. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul financiar 
al anului 2019; 6. Aprobarea numirii societății 
PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridică 
română cu sediul în București, sectorul 2, Str. 
Jean Louis Calderon, nr.38, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/19832/1994, CUI 
6383983, cu autorizaţia nr.32 emisă de Camera 
Auditorilor Financiari din România CAFR la 
data de 27.07.2001, ca auditor financiar al INTEC  
S.A. pentru o durata de 12 luni  și radierea din 
evidenţele Registrului Comerţului a societăţii de 
audit Aristos Contab S.R.L., ca urmare a expirării 
duratei contractului încheiat cu aceasta; 7. Împu-
ternicirea Președintelui Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai, să 
aducă  la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. și să 
îndeplinească toate formalităţile necesare pentru 
efectuarea înregistrărilor corespunzătoare  și  
publicităţii privind hotărârea A.G.O.A. în Regis-
trul Comerţului și respectiv publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României, cu dreptul de a 
sub-delega aceste competenţe către terţe persoane. 
*** Materialele ședinţei vor putea fi consultate de 
către acţionari la sediul societăţii, conform legii. 
Votarea se poate face și prin corespondenţă, 
respectiv prin scrisoare recomandată cu confir-
mare de primire transmisă pe adresa Societăţii 
care să fie comunicată acesteia până la data și ora 
stabilite prin convocarea Adunării Generale a 
Acţionarilor. Acţionarii pot fi reprezentaţi cu 
ocazia Adunărilor Generale în baza unei împuter-
niciri speciale acordată reprezentanţilor acestora.  
Asemenea împuternicire va permite reprezenta-
ţilor să participe și să exercite dreptul de vot în 
numele și pentru Acţionarul pe care-l reprezintă 
în Adunarea Generală, în limitele și cu condiţiile 
ce se vor menţiona în împuternicire.  Procurile 
speciale se vor prezenta, în original, la sediul 
societăţii cu cel putin 48 de ore înainte de data 
stabilită pentru desfășurarea adunării. Dacă nu se 
vor îndeplini condiţiile necesare pentru validitatea 
deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor la prima convocare, se convoacă o a două 
ședinţă a acesteia în data de 28.05.2019, cu menţi-
nerea locului, a orei, a ordinii de zi și a datei de 
referinţă.

l În conformitate cu prevederile  articolului 117 
din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și având în 
vedere prevederile din Actul Constitutiv al 
INDUSTRIALEXPORT S.A., societate pe acţiuni 
de naţionalitate română, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/252/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1554446,  cu sediul social în Bucu-
rești, sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, 
camera B7, (denumită în continuare „Industriale-
xport” sau „Societatea”), Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Industrialexport  S.A. 
pentru ziua de 27.05.2019, ora 14:00, adunarea 
urmând a se desfășura la sediul Societăţii din 
București, sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 
7, sala de ședinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei 
de 15.05.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Situaţiilor Financiare 
anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al 
anului 2018, pe baza Raportului Auditorului 
Financiar al Societăţii și a Raportului Consiliului 
de administraţie al Societăţii și repartizarea profi-
tului Societăţii; 2. Aprobarea activităţii și descăr-
carea de gestiune a Consiliului  de Administraţie 

al Societăţii pentru activitatea desfașurată în 
exerciţiul financiar al anului 2018; 3. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Societăţii pentru anul  2019. 4. Revo-
carea auditorului financiar al Societăţii, respectiv 
auditor financiar Aristos Contab S.R.L. și radierea 
acestuia/ acesteia  din evidenţele Registrului 
Comerţului; 5. Aprobarea numirii societăţii PKF 
FINCONTA S.R.L., persoana juridică română cu 
sediul în București, sectorul 2, Str. Jean Louis 
Calderon, nr.38, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/19832/1994, CUI 6383983, 
cu autorizaţia nr.32 emisă de Camera Auditorilor 
Financiari din România CAFR la data de 
27.07.2001, ca auditor financiar al Industrialex-
port S.A. pentru o durată de 12 luni; 6. Împuterni-
cirea  Directorului  General  al  Societăţii, dl. 
Bezerghianu Niculai să aducă la îndeplinire 
hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor și, să îndeplinească toate formalităţile nece-
sare pentru efectuarea înregistrărilor /menţiunilor 
cuprinse în  hotărârea Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lîngă Tribunalul  București, precum  și 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Româ-
niei, cu posibilitatea de a sub-delega aceste atri-
buţii unei terţe persoane. *** Completarea ordinii 
de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea  prezen-
tului  Convocator în  Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV- a, unul sau mai mulţi acţionari 
ai Societăţii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al 
acesteia, pot înainta Consiliului de Administraţie 
al Societăţii cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele 
Adunării Generale Ordinare  a Acţionarilor: 
Acţionarii care posedă acţiuni la purtător au drept 
de vot numai dacă și-au depus acţiunile la sediul 
Societăţii cu cel putin 5 zile înaintea Adunării. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot 
participa și pot vota, direct sau prin reprezentare, 
în baza unei procuri speciale, toţi acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor Societăţii la data 
de 15.05.2019,  stabilită ca dată de referinţă. Toţi 
acţionarii reprezentaţi  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 ședințelor, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot 
în Adunarea Generala Ordinară 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 desfășurarea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, aceasta se reprogramează  
pentru data  de 28.05.2019, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași  ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identificarea acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe și să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare  a Acționarilor, 
rămâne neschimbată.

l SC Utiltrans SA, Bd.Preciziei, nr.40A, sector 6, 
București, J40/19586/1992, CUI: 3002553. Admi-
nistratorul unic al SC Utiltrans SA convoc 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
în data de 27.05.2019, ora 12.30, la sediul: Bogdan 
Ciotea și Asociații SCA -București, Intr.Gliei, nr. 
14, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 
21.05.2019, considerată dată de referință pentru 
ținerea acestei adunări. Adunarea Generală 
Extraordinară va avea următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea raportului întocmit de către Admi-
nistratorul Unic privind rezultatul operațiunii de 
consolidare. 2.Aprobarea deschiderii unui cont 
special în care societatea va vira suma de 39471,48 
Lei necesară compensării persoanelor fizice care 
au pierdut calitatea de acționar în urma operați-
unii de consolidare, precum și aprobarea proce-
durii în care foștii acționari vor putea obține 
efectiv sumele la care sunt îndreptățiți. 3.Apro-
barea Micșorării capitalului social cu 39471,48Lei 
prin anularea acțiunilor proprii pe care societatea 
le va deține ca urmare a răscumpărării de la foștii 
acționari. 4.Actualizarea actului constitutiv. Art.7 
din actul constitutiv se va modifica și va avea 
următorul conținut: „Capitalul social este de 
472223,52Lei, fiind împărțit în 439 acțiuni nomi-
native, indivizibile, titluri negociabile care conferă 
posesorilor drepturi egale la valoarea nominală de 
1075,68Lei fiecare acțiune, distribuite între acțio-
nari astfel: Acționari persoane juridice: -Florescu 
Cristiana-Clara, Aportul la capital al Florescu 
Cristiana-Clara este de 471147,84Lei, corespun-
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zător unui număr de 438 acțiuni și o cotă de 
participare la beneficii și pierderi de 99,77%. 
Acționari persoane fizice: -Ghiță Ioana, cu un 
aport la capitalul social de 1075,68Lei, corespun-
zător unui număr de 1 acțiune și o cota de partici-
pare la beneficii și pierderi de 0,23%”. La ședinţă 
pot participa și vota doar acţionarii Utiltrans SA 
înregistraţi la data de 22.05.2019, data de referin-
ţă, în Registrul Acţionarilor. În cazul în care pe 
data de 27.05.2019 nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege și de Actul constitutiv al socie-
tății, Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor este convocată pentru data de 12.06.2019, 
în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de 
referință și cu aceeași ordine de zi.

l Convocator al Adunarii Generale a Actiona-
rilor a Societatii SITI SA In conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republi-
cata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
S.C.  SITI S.A., persona juridica romana si socie-
tate de tip inchis, cu sediul in Bucuresti, Str. 
Fagaras nr. 25, sector 1, inregistrata la Oficiul 
Regis trului  Comertului  sub numarul 
J40/3393/1991, Cod Fiscal RO1555999, convoaca 
prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor SITI SA pentru data de 29.05.2019, 
ora 12, la sediul societatii din Str. Fagaras nr. 25, 
sector 1, Bucuresti; in caz de neindeplinire a 
cvorumului legal, adunarea se va amana si va 
avea loc in data de 30.05.2019, in acelasi loc, la 
aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. La sedinta 
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor vor 
putea fi prezenti toti actionarii existenti in registrul 
societatii la data de 1.05.2019. Ordinea de zi a 
acestei sedinte cuprinde: 1. Prezentarea si apro-
barea Raportului Administratorilor si Raportului 
Comisiei de Cenzori; 2. Aprobarea situatiilor 
financiare anuale aferente exercitiului financiar 
2018 (Bilantul contabil la data de 31.12.2018 si 
Contul de profit si pierderi la data de 31.12.2018); 
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2019; 4. Aprobarea descarcarii 
de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul 
financial 2019; 5. Aprobarea repartizarii profitului 
pe anul 2019; 6. Alegerea Comisiei de Cenzori; 7. 
Aprobarea remunerarii Comisiei de Cenzori si a 
Administratorilor. Actionarii SITI S.A. pot parti-
cipa la Adunarea Generala Ordinara a Actiona-
rilor SITI S.A., personal sau prin intermediul unui 
reprezentant, in baza unei procuri speciale, 
conform legii. Procurile speciale completate si 
semnate, in original, vor fi depuse la adresa socie-
tatii din Strada Fagaras nr. 25, sector 1, Bucuresti. 
Materialele care vor fi discutate in sedinta AGOA 
sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul socie-
tatii. Administrator, Elena CATONA. 

l Convocare. I. Administratorul Unic al Conef 
S.A. (denumită în continuare “Societatea”), cu 
sediul în București, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/377/1991, CUI RO 
1555107 convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
înscriși în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfâr-
șitul zilei de 09 aprilie 2019, considerată data de 
referinţă, pentru data de 29 mai 2019, la orele 
11:00, la sediul Societăţii din București, Splaiul 
Unirii nr. 64, etaj 1, Sector 4, România.  În cazul în 
care la data menţionată nu se întrunește cvorumul 
de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Socie-
tăţii, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 
din Legea 31/1990, republicată, cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 30 mai 2019, la orele 11:00 la sediul 
Societăţii din București, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 
1, Sector 4, România. II. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1. Aprobarea prelungirii contractului de 
management al Directorului General ca urmare a 
expirării acestuia. 2. Desemnarea persoanelor 
împuternicite să semneze contractul de manage-
ment. 3. Aprobarea împuternicirii domnului Ivan 
Constantin Emil pentru efectuarea tuturor forma-
lităţilor necesare în vederea înregistrării hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. III. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi și procura, se pot consulta, de la data 
convocării Adunării Generale a Acţionarilor, de la 
sediul Societăţii din București, Splaiul Unirii nr. 
64, etaj 1, Sector 4, România. Formularele de 
procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor 
în Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor se pot obţine de la adresa de mai sus. După 

completarea și semnarea procurii speciale, un 
exemplar se va transmite la sediul Societăţii până 
la data de 27 mai 2019, ora 9:00, cel de-al doilea 
urmând a fi înmânat reprezentantului pentru a-l 
avea asupra sa în adunare. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel. 021-408.35.00.

l Administratorul unic al S.C. Agroprest 
Afumaţi S.A., CIF: RO 5771090, NR. REG 
COM:J23/122/2004, în conformitate cu art.117 din 
Legea nr.31/1990, republicată, convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor pentru data de 
24.05.2019 ora 14 la sediul social din Afumaţi, str. 
Revoluţiei nr.1, jud. Ilfov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la data de 01.05.2019, cu următoarea 
ordine de zi: 1. prezentarea și aprobarea raportului 
de gestiune, a bilanţului contabil, a contului de 
profit și pierderi și a raportului comisiei de cenzori 
pe anul 2018; 2. stabilirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2019; 3. prelungirea mandatului 
comisiei de cenzori; 4. diverse. În caz de neîndepli-
nire a cvorumului, a doua adunare va avea loc în 
25.05.2019 în același loc și la aceeași oră.

l Consiliul de Administratie al S.C. Autogara 
Internationala Rahova S.A., societate înmatricu-
lată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2081/1991, 
cod fiscal, CUI: RO 401266 , cu sediul în: Bucu-
rești, sos. Alexandriei nr. 164, sector 5, convoacă: 
Adunarea Generală  Ordinară. Pentru data de 
25.05.2019 ora 10:00 la sediul societăţii din Bucu-
rești, sos. Alexandriei nr. 164, sector 5, pentru toţi 
acţionarii societăţii, cu următoarea Ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea Bilanţului contabil 
încheiat la data de  31.12.2018. 2. Prezentarea 
Raportului Consiliului de Administraţie cu privire 
la activitatea societăţii în anul 2018 și descărcarea 
de gestiune. 3. Prezentarea Raportului auditului 
financiar cu privire la Bilanţul contabil și exerci-
ţiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 și 
descărcarea de gestiune. 4. Prezentarea și apro-
barea  programului de măsuri tehnico-organizato-
rice și investiţii pe anul 2019. 5. Prezentarea și 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2019. 6. Prelungirea mandatelor administra-
torilor Campean Laura și Lingurariu Claudia 
Nicoleta. 7. Diverse. În cazul în care nu va fi 
îndeplinit cvorumul local se va convoca Adunarea 
Genrală Ordinară în data de 26.05.2019, la aceeași 
oră și în același loc.

l Convocator. Societatea Faberrom SA, prin 
Presedintele Consiliului de Administratie 
convoacă, în baza Legii 31/1990, sedinţa Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 
24.05.2019, ora 15.00, la sediul din București, Bd. 
Iuliu Maniu nr. 7, Sector 6, clădirea Corp N. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor. 1. Înființarea a 5 societăți cu 
răspundere limitată, în vederea structurării activi-
tății pe ramuri, cu denumirile de Faber Real 
Estate S.R.L., Faber Properties S.R.L., Faber 
Buildings S.R.L., Faber Offices S.R.L. și Faber 
Investments S.R.L., în care Faberrom S.A. va fi 
asociatul majoritar și va deține toate părțile 
sociale, cu excepția unei părți, ce va reveni dnei. 
Daniela Schoppmeyer, aceasta urmând să îndepli-
nească și funcția de administrator al tuturor soci-
etăților ce se vor înființa. În cazul în care la data 
de 24.05.2019, ora 15.00 nu se întrunesc condiţiile 
de cvorum necesare, se fixează cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii pentru data de 27.05.2019, ora 15.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Președintele 
Consiliului de Administraţie, Daniela Schopp-
meyer.

l Convocator. Consiliul de Administraţie al S.C 
PC SPLAI S.A, cu sediul în București, Splaiul 
Unirii, Nr. 162, Sector 4, înregistrată la Registrul 
Comerţului București sub nr. J40/932/1991, CUI 
RO 368046, prin președintele Consiliului de 
Administraţie -George Minculescu, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce va 
avea loc, în data de 24.05.2019, ora 10.00 la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
Depozitarul Central S.A la data de 17.05.2019, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor 
financiar -contabile aferente anului 2018; 2. Apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2019; 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Raportului Administratorilor și al Comisiei de 
Cenzori pentru anul financiar 2018; 4. Modifi-
carea/ prelungirea/ validarea organelor statutare 
ale societăţii. 5. Înlocuirea cenzorilor demisionari 
(dna Silvia Petre și dna Mariana Popa) cu dna 
Georgeta Ureche -cenzor și dna Elena Tache 

-cenzor expert contabil. În cazul în care, cvorumul 
nu se va îndeplini la data mai sus menţionată, 
adunarea generală ordinară a acţionarilor va fi 
convocată pentru data de 27.05.2019, în același loc 
și la aceeași ora. Președinte Consiliul de Adminis-
traţie, George Minculescu.

l Convocare. Administratorul unic al S.C. 
Macomb S.A., înmatriculată la ORC sub nr. 
J/40/345/1991, CUI RO1568174, cu sediul în 
București, sectorul 1, str. Pictor Stahi nr. 9, parter, 
corp principal, camera 5, în temeiul actului 
constitutiv  al societăţii și al prevederilor Legii nr. 
31/1990, republicată, Convoacă Adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor pentru data de 24 
mai 2019, ora 11,00. Şedinţa adunării generale 
ordinare a acţionarilor  va avea loc la restau-
rantul Belmondo din București, Şos. Nordului nr. 
7 -9, sector 1, în incinta bazei de tenis-Academia 
de Tenis Herastrău. La această adunare sunt 
invitaţi să participe acţionarii aflaţi în evidenţa la 
S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 
17 mai 2019. Ordinea de zi este următoarea: 1. 
Prezentarea spre dezbatere, a Raportului de 
gestiune al administratorului unic, pentru exerci-
ţiul financiar 2018. 2. Prezentarea, spre dezbatere 
și aprobare, a Raportului comisiei de cenzori, 
privind Bilanţul Contabil, Contul de profit și 
pierdere, Notele explicative la 31.12.2018. 3. 
Prezentarea spre dezbatere și aprobare, a Situa-
ţiei Financiare Anuale Simplificate, respectiv 
Bilanţul Contabil, Contul de profit și pierdere, 
Notele Explicative la 31.12.2018. 4. Descărcarea 
de gestiune a administratorului unic pentru 
exerciţiul financiar 2018. 5. Prezentarea spre 
dezbatere și aprobare, a Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru 2019. 6. Ratificarea mandatelor 
membrilor comisiei de cenzori, plini și supleanţi, 
de la momentul expirării până în prezent și 
prelungirea acestora cu înca 3 ani sau desem-
narea unor noi cenzori. 7. Aprobarea datei de 
07.06.2019, ca data de înregistrare conf. art. 238 
din legea nr. 297/2004. În cazul în care adunarea 
generala ordinară a acţionarilor nu va putea 
delibera în mod valid din lipsa de cvorum, o a 
doua adunare generală se va întruni pe data de 
25 mai 2019, ora 11,00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. După publicarea convocării, acţio-
narii, reprezentând individual sau împreună, cel 
putin 5% din capitalul social are/ au dreptul: 1. 
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, în termen de cel mult 15 zile de la publi-
carea convocării, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare adunării generale 
ordinare a acţionarilor; 2. de a prezenta proiecte 
de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publi-
cării convocării, pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţionarilor. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în scris  (trans-
mise prin servicii de curierat). Acţionarii își pot 
exercita dreptul prevăzut la alineatul precedent, 
lit.a) în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, iar dreptul pevăzut la lit.b) 
a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi înainte de 
data adunării generale. Acţionarii ce vor fi împie-
dicași de anumite împrejurări să participe la 
această adunare, vor putea mandata, în confor-
mitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială, o terţă persoană care să 
participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de 
la locul de desfășurare a adunării generale, înce-
pând cu data convocării, între orele 10,00 -11,00 
și vor fi depuse spre înregistrare, până pe data de 
10 mai 2019, între orele 10,00 - 11,00, repezen-
tantul acţionarului fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă asupra sa procura în 
original. Acţionarii au dreptul să formuleze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, după ce acţionarii vor fi iden-
tificaţi sau dacă buna desfășurare și pregătirea 
adunării generale precum și protejarea confiden-
ţialităţii și intereselor comerciale ale societăţii, 
permit acest lucru. Documentele privind proble-
mele incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare pot fi consultate la sediul societăţii, 
începând cu data convocării. Administrator Unic 
Marian Sisca. 

LICITAŢII
l SC Elbama Star SRL, prin administrator judi-
ciar, anunta vanzarea la licitatie publica a 
constructiei C4 inscrisa in CF 131152-C3 Ploiesti, 

str. Lupeni, nr. 76-80, in regim de P+1E, edificata 
pe terenul proprietatea lui Gheorghe Ion si Maria 
pe care se afla si alte constructii proprietatea 
acestor persoane, cu pret de pornire al licitatiei 
213.515 lei, conform hotararilor Adunarilor Credi-
torilor din 18.08.2016 si din 18.04.2019. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 24.04.2019, 
02.05.2019, 09.05.2019, 13.05.2019, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii suplimentare in caietul de 
sarcini intocmit de administratorul judiciar la 
pretul de 3.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise cu strigare 
pentru   închirierea  următoarelor spații  din 
incinta Băii Comunale din Municipiul Piatra-
Neamț pentru activitatea de prestări servicii, sedii 
birouri, etc.: - Spațiul nr. 2 (suprafața de 4,72 mp); 
- Spațiul nr. 5 (suprafața de 13,13 mp). Prețul 
minim de pornire la licitație este de 17,68 lei/mp./
lună, conform HCL nr.351/28.11.2018. Înscrierea  
la licitație se poate  face până cel târziu pe data de 
8 mai 2019, ora 16,30,  la sediul Primăriei munici-
piului Piatra-Neamț,  cu sediul in str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8, cam. 20 – Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcției Patrimoniu. Dosarul de înscriere  
la licitație cuprinde, obligatoriu, următoarele 
documente: - cerere tip de înscriere; - certificate de 
atestare fiscală (eliberate de Direcţia Finanţelor 
Publice  și Direcţia de Taxe și Impozite Locale 
Piatra-Neamţ), prin care se face dovada că ofer-
tantul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul 
local; - autorizaţie pentru desfășurarea activităţii 
comerciale sau certificatul de înmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerţului; - copie după 
chitanţa  de plată a caietului de sarcini în suma de 
300 lei; - procură de împuternicire (dacă e cazul) 
cu nominalizarea persoanei ce reprezintă ofer-
tantul;  - actul de identitate al persoanei împuter-
nicite. Licitația va avea loc pe data de 9 mai 2019, 
ora 16,30, la sala de sedință a Primăriei munici-
piului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8. Eventualele contestații se vor 
depune la sediul  Primăriei Piatra-Neamț din str. 
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, cam. 20 - Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghișeul Direcției Patrimoniu, în termen 
de 24 ore de la data licitației.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise  cu stri-
gare pentru   închirierea  următoarelor terenuri  
și spații comerciale din incinta Ştrandului 
Municipal Piatra-Neamț în vederea  furnizării 
către cetățenii Municipiului Piatra-Neamț a 
unor servicii  publice  de agrement de calitate, 
concomitent cu asigurarea protecției sănătății 
acestora și a mediului înconjurător, dar și a 
conservării și dezvoltării tuturor componentelor 
obiectivului: - Terasă cu spațiu comercial (Tenis 
Open) în suprafață de 150 mp.; - 3 spații  (9 mp. 
fiecare) pentru activități comerciale;  - 1 spațiu 
(20 mp.) pentru activități comerciale; - Spațiu  
fost pavilion lectură în suprafață de 50 mp.; - 2 
(două) terase comerciale cu suprafața de 175 
mp., 95 mp.  (zona bazin adulți); - Teren în 
suprafață de 9 mp. pentru amplasare 
construcție în vederea comercializării de înghe-
țată; - Teren în suprafață de 128 mp. în vederea 
amplasării unei rulote pentru desfășurarea 
activității de comerț; - Teren în suprafață de 750 
mp. în vederea  desfășurării  activității distrac-
tive pentru copii; - Teren în suprafață de 100 
mp.  și spatiu comercial în vederea  desfășurării  
activității distractive pentru copii; - Teren în 
suprafață de 10 mp. adiacent căsuței nr.30. 
Contracte sezoniere (maxim 5 luni) preț pornire 
la licitație - 1,10 lei/mp./zi; Contracte anuale 
preț pornire la licitație - 130 lei/mp./an, conform 
anexei la HCL nr.102 din 02.04.2018. Înscrierea  
la licitație se poate  face până cel târziu pe data 
de 9 mai 2019, ora 16,30  la sediul Primăriei 
municipiului Piatra-Neamț,  cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, cam. 20 - Biroul Relații 
cu Publicul, Ghișeul Direcția Patrimoniu. 
Dosarul de înscriere  la licitație cuprinde, obliga-
toriu, următoarele documente: - cerere  tip de 
înscriere; - certificate de atestare fiscală (elibe-
rate de Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului 
Neamţ și Direcţia de Taxe și Impozite Locale 
Piatra-Neamţ) prin care se face dovada că 
ofertantul  nu are datorii la bugetul de stat și 
bugetul local; - certificate de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului; - copie după 
chitanţa  de plată a caietului de sarcini în suma 
de 300 lei; - procură de împuternicire (dacă e 

cazul) cu nominalizarea persoanei ce reprezintă 
ofertantul; - actul de identitate  al persoanei  
împuternicite; - declarație pe propria răspun-
dere că nu a fost în culpă pentru nerespectarea 
prevederilor contractuale la un contract anterior 
încheiat cu Municipiul Piatra-Neamț. Licitația 
va avea loc pe data de 10 mai 2019, ora 14,00, la 
sala de ședință a Primăriei municipiului Piatra-
Neamț, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.6-8. 
Eventualele contestații se vor depune la sediul 
Primăriei Piatra-Neamț din str. Ştefan cel Mare, 
nr.6-8, cam. 20 - Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcția Patrimoniu, în termen de 24 
ore de la data licitației.  

l Publicatie de vanzare imobiliara in extras. La 
data de 24 aprilie 2019, orele 10.00, va avea loc la 
sediul Biroului executorului judecatoresc Sarbu 
Viorel din loc. Nasaud, str. Garii, Bl.5ABC, et.1, 
jud.Bistrita Nasaud vanzarea in cadrul licitatie 
publice in dosaru ex. nr. 33/ 2017,a cotei parti de 
5/8 parti, determinate din imobilul; - inscris in 
CF.25929 a loc.Dumitra, nr. cad/top. 760/1, 760/2, 
761/1 inscrise sub Al, de natura teren intravilan in 
suprafata de 1.000 mp.si Cad.Cl/top. 760/1, inscris 
sub A1.1 de natura casa (curti constructii) si 
respectiv Cad.C2 /top. 760/1 inscrise sub A1.2 de 
natura anexe gospodaresti imobile situate in loc.
Dumitra, nr. 147, jud. Bistrita Nasaud, proprie-
tatea debitorului BODIU LENUTA cu domiciliul 
in loc.Dumitra, nr.147, jud.Bistrita Nasaud, 
pentru recuperarea crantei creditorului SC” DUO 
DEMO “SRL asa cum acestea au fost dispuse in 
baza titlurile executorii solicitate a fi puse in 
executaret constand din; -sentinta civila nr. 2480 / 
07.10.2015 a Judecatoriei Nasaud si decizia civila 
nr. 158/A/12.07. 2016 a Tribunalului Bistrita 
Nasaud, definitive si incheierea nr. 2 / 26.05.2017 si 
respectiv de stabilire cheltuieli suplimentare cu 
nr.6/07.11.2017 a acestui birou, titluri executorii, 
intocmite conform art. 670° Cod procedura civila. 
Pretul de incepere a licitatiei ,pentru cota determi-
nata, din intreg imobilul urmarit, determinat prin 
expertiza tehnica de evaluare este stabilit la suma 
de 343.923,12 lei. Invitam pe toti cei care doresc sa 
cumpere cota determinata din imobilul urmarit 
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita 
pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identi-
tate si pana la aceasta data, sa prezinte in scris 
oferte de cumparare. Potrivit art.839 al. 1, lit.l) 
raportat la art.844 Cod procedura civila, ofertantii 
trebuie sa consemneze la dispozitia executorului 
judecatoresc, la BRD GSG S.A in contul de 
consemnari nr. RO20 BRDE 060S V163 3372 
0600, CUI 19769162 sau la orice alta institutie de 
credit, pana in ziua premergatoare licitatiei, o 
garantie de participare de cel putin 10% din pretul 
de pornire la licitatie si care se va atasa la oferta de 
cumparare cu exceptia ofertelor de cumparare cel 
putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care 
poate fi depus inclusiv in ziua licitatiei. 
EXECUTOR JUDECATORESC LUDE. Celut 
Sarbu Viorel.

PIERDERI
l Declar pierdut si nul Permis de conducere auto 
ctg. B, C, E emis pe numele Simion Florin.

l Pierdut atestat de marfă și persoane emis de 
ARR Dolj pe numele Nine Ştefan. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto - transport mărfuri și cartelă 
tahograf, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele Ion 
Sebastian-Alexandru, din comuna Mateești, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut cartelă tahograf și certificat de pregă-
tire profesională a conducătorului auto emise pe 
numele Lihoacă Ionuţ Gabriel. Se declară nule.

l SC Connect Property Investments SRL, cu 
sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 7-9, sc. D, 
et. 5, ap. 154, camera 1, sector 2, numar de inregis-
trare la ORC J40/15.638/2016, CUI 36786279 
declara pierdut certificatul de inregistare al socie-
tatii seria B3243891 emis in data de 24.02.2017. Se 
declara nul.  

l Pierdut legitimaţie de control nr. B121 pe 
numele Niţu Steluţa emisă de Ministerul Muncii 
Justiţiei Sociale -Inspecţia Muncii cu insigna nr. 
B121, eliberată la data de 22.02.2017. O declar 
nulă.


