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OFERTE SERVICIU

l Restaurant in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l Primăria Comunei Bontida, 
judeţul Cluj, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a urmă-
toarei funcţii contractuale vacante 
de execuţie în temeiul HG nr. 
286/2011: 1 post -consilier, grad 
profesional IA, în cadrul Comparti-
mentului de Urbanism. Concursul 
se organizează astfel: -proba scrisă 
în data de 23.04.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Bontida; 
-interviul în data de 25.04.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Bontida. Candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime de 9 ani în specialitatea 
studiilor. Dosarele se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv data de 
16.04.2018, până la ora 14.00. 
Persoană de contact: consilier 
juridic Proorocu Alexandra, tel./fax: 
0264.262.259, 0264.262.290, int.69 
sau la sediul Primăriei Comunei 
Bontida, str.Mihai Eminescu, 
nr.446, judeţul Cluj, primariabon-
tida@yahoo.com.

l Primăria Comunei Găgești, 
județul Vaslui, cu sediul în locali-
tatea Găgești, judeţul Vaslui, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a postului 
contractual vacant: -asistent 
medical comunitar din cadrul 
Compartimentului Asistență Medi-
cală Comunitară, 1 post vacant, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24 aprilie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu: 
data și ora susținerii interviului se 
afișează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii de specialitate: diplomă de 
scoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau studii postliceale prin 

echivalare conform HG nr. 
797/1997, privind echivalarea studi-
ilor absolvenților liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; 
-Certificat de membru OAMG-
MAMR și aviz pentru exercitarea 
profesiei valabil; -Asigurare pentru 
malpraxis vizată la zi; -Vechime 
minimum 1 an ca asistent medical 
în specialitatea medicină generală 
sau pediatrie. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Găgești, 
județul Vaslui. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Găgești, județul Vaslui, 
persoană de contact: Tăbăcaru 
Gabriela, telefon: 0235.429.788, fax: 
0235.429.788, e-mail: primariaga-
gesti@yahoo.com

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
23.04.2018 orele 10.00 proba scrisă  
și în data de 27.04.2018 interviul  
pentru ocuparea unei funcții 
contractuale de execuție respectiv: 
inspector debutant la Comparti-
mentul implementare proiecte și 
programe din fonduri europene  
din cadrul Apratului de speciali-
tate al Primarului Municipiului 
Dorohoi. Condiții generale  pentru 
ocuparea postului: Să îndepli-
nească condițiile prevăzute art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiții 
specifice pentru ocuparea postului: 
1. absolvent/ă studii superioare  de 
lungă durată cu diplomă de licență 
sau echivalent; 2. specialitatea 
studiilor: Științe  economice; 3. 
vechime: fără condiții  de vechime; 
4. perfectionare, manager proiect . 
Dosarele de înscriere se pot depune 
la Compartimentul resurse umane,  
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului.  
Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul Primă-
riei Municipiului Dorohoi sau la 
telefon 0231/610133, interior 113.

l Primăria comunei Colți, județul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publică: inspector 
clasa I, grad profesional debutant  
în cadrul compartimentului Finan-
ciar contabil impozite și taxe, din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Colți. Condiții 
generale: candidații la concurs 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată (R2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: nivelul studiilor: 
studii economice, finalizate cu 
diplomă de licență; Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 7.05.2018, 

ora 10,30, la sediul Primăriei Colți, 
județul Buzău. Proba de interviu: 
data de 10.05.2018, ora 10,30, la 
sediul Primăriei Colți, județul 
Buzău. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei în  
termen  de  20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial. Date contact: telefon 
0238502501, email: primariacolti@
yahoo.com.

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea a 2 
(două) posturi vacante aferente 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie: inspector, clasa I, grad 
profesional superior (1 post) și 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent (1 post) la Compartiment 
Achiziţii publice în cadrul Direcţiei 
Dezvoltare Locală -Aparatul de 
specialitate al Primarului Munici-
piului Onești. Concursul se organi-
zează  la  sed iu l  Pr imăr ie i 
Municipiului Onești, str. Oituz, nr. 
17, judeţul Bacău, în data de 03 
mai 2018, ora 10:00, proba scrisă și 
în termenul prevăzut de lege, inter-
viul. Condiţii generale de partici-
pare sunt cele prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de 
participare la concursul de recru-
tare aferente funcţiilor publice de 
execuţie sunt cele prevăzute de fișa 
post: Inspector superior -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile: știinţe inginerești, 
știinţe economice sau știinţe admi-
nistrative; -Perfecţionări: cursuri 
achiziţii publice; -Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, așa cum 
prevede legea: minimum 9 ani. 
Consilier asistent: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniile: știinţe inginerești, 
știinţe economice sau știinţe admi-
nistrative; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, așa cum prevede 
legea: minimum 1 an. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a III-a la Serviciul 
resurse umane, relaţii cu publicul 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Onești, în perioada 29 martie 2018 
-17 aprilie 2018, ora 16:00 și 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din HGR 611/2008, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Bibliografia și relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
-Serviciul Resurse umane, relaţii 
cu publicul -et. 5, cam. 503, nr. 
telefon 0234.324243/ 216, persoane 
de contact: consilier Dochiţescu 
Manuela/ consilier Scripcaru 

Gabriela sau la sau pe site-ul insti-
tuţiei www.onesti.ro.

l Casa Oamenilor de Știință cu 
sediul în Calea 13 septembrie nr. 
13, sector 5, București, unitate 
reînființată prin HG. 347/1990 
subordonată Academiei Române, 
organizează în condițiile Regula-
mentului aprobat prin HG 
286/2011 actualizat, concursuri 
pentru ocuparea, pe durată nede-
terminată, cu normă întreagă a 4 
posturi contractuale vacante, 
pentru unitatea de alimentație 
publică Clubul Oamenilor de 
Știință finanțat integral din veni-
turi proprii, cu sediul în București, 
P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: 1 post 
Referent de specialitate Gradul I 
(S); 1 post Muncitor calificat I– 
Bucătar; 2 posturi Muncitor cali-
ficat I– Bufetier. •Condiții specifice 
Referent de specialitate Gradul I 
(S), funcție de execuție:  -Studii 
economice sau juridice: superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență; studii ciclul II 
Bologna absolvite cu diploma de 
master; -atestat de inspector 
resurse umane; -Vechime în 
muncă: min. 7 ani; -Vechime în 
specialitatea studiilor: min. 5 ani; 
•Condiții specifice Muncitor cali-
ficat  I– Bucătar (un post)/ Bufetier 
(două posturi), funcții de execuție: 
-Studii medii de specialitate/ profe-
sionale/ calificare în domeniu; 
-Cunoașterea noțiunilor funda-
mentale de igienă; -Cunoștinţe de 
legislaţie specifică locului de 
muncă; -Vechime în domeniu 
minim 5 ani. Concursurile se orga-
nizează la sediul unității Clubul 
Oamenilor de Știință din Pța. 
Lahovari, nr 9, sector 1, București. 
Concursurile se vor desfăsura  
după cum urmează: 1. Afișarea 
anunțului la sediul unității se face 
în data de 30.03.2018; 2. Data 
limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarele de concurs  
la sediul unității din Calea 13 
Septembrie nr 13, sector 5, Bucu-
rești este  16.04.2018 ora 13.00. 3. 
Etapa I  –se lecț ie  dosare–
17.04.2018 ora 14.00; 4. Etapa II –
proba scrisă-  24.04.2018, ora 10.00 
pentru postul de Referent de 
specialitate; Etapa II –proba prac-
tică-  24.04.2018, ora 11.00 pentru 
posturile de Bucătar și Bufetier; 5. 
Etapa III –interviul– 27.04.2018, 
ora 10.00 pentru postul de Refe-
rent de specialitate; Etapa III –
interviul– 27.04.2018, ora 11.00 
pentru posturile de Bucătar și 
Bufetier. Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 10.00-13.00 zi 
lucrătoare este asigurat de dna. 
Rebeca Macovei, tel. 021.318.81.45, 
021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante peri-

oadă nedeterminată: I.Direcţia 
Afaceri Europene și Relaţii Inter-
naţionale/Biroul Armonizare 
Legislativă: Inspector specialitate 
gr.IA -locaţie București, 1 post; II.
Direcţia Tehnică: Serviciul Certifi-
care Tehnică Nave/Inspectoratul 
Tehnic ANR Galaţi: Inspector 
specialitate gr.IA -locaţie Căpi-
tănia Portului Brăila, 1 post; III.
Căpitănia Zonală Constanţa: 
Căpitănia Port Cernavodă: 
Căpitan șef de port, 1 post; IV.
Căpitănia Zonală Galaţi: Căpi-
tănia Portului Brăila: Căpitan port 
treapta II, 1 post. Condiții specifice 
de ocupare a posturilor: -Inspector 
specialitate gr.IA -locaţie Bucu-
rești/Biroul Armonizare Legisla-
tivă/DAERI, 1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; Specialitatea de bază: 
domeniul tehnic în domeniul naval 
al construcţiei de nave maritime 
sau navigaţie maritimă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 9 ani. 
-Inspector specialitate gr.IA 
-locaţie CP Brăila/Inspectoratul 
Tehnic ANR Galaţi/Serviciul 
Certificare Tehnică Nave/Direcţia 
Tehnică, 1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-Specialitatea de bază: Absolvent 
de facultate tehnică, institut/ 
academie/universitate maritimă, 
cu diplomă de inginer; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
9 ani. Cerinţe specifice: Posesor 
carnet de conducere categoria B. 
-Căpitan șef de port/Căpitănia 
Portului Cernavodă/Căpitănia 
Zonală Constanţa, 1 post: Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; Specialitatea de bază: 
Navigaţie; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: -minim 2 ani, pe funcţia de 
inspector specialitate gr.IA, sau 
minim 5 ani, pe funcţia de 
inspector specialitate gr.I, sau 
minim 3 ani în funcţie conform 
brevetului maritim nivel maxim, 
sau minim 4 ani, pe funcţia de 
căpitan specialist; Cerinţe speci-
fice: Posesor carnet de conducere 
categoria B. -Căpitan port treapta 
II/Căpitănia Portului Brăila/Căpi-
tănia Zonală Galaţi, 1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii; Speciali-
tatea de bază: domeniul naval; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
-minim 3 ani vechime în funcţia de 
ofiţer port tr.I sau minim 2 ani 
vechime conform brevetului de 
căpitan maritim portuar, șef 
mecanic maritim portuar sau 
minim 2 ani vechime conform 
brevetului de căpitan fluvial, șef 
mecanic f luvial. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 
16.04.2018, ora 16.00. 1.Selecția 
dosarelor de înscriere: 17.04-
18.04.2018. Afișare rezultate 
selecția dosarelor: 18.04.2018, ora 
16.00. Termen depunere contes-

- Ajutor Bucătar x 6
- Bucătar x 6
- Lucrător bucătărie  x 6
- Ajutor Ospătar x 6
- Ospătar x 6
- Lucrător room service x 6                                                        - Lucrător room service x 6                                                         
- Barman x 6                                                      
- Electrician x 6                                    
- Cameristă hotel x 6                                           
- Îngijitor spaţii hoteliere x 6                                 

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ
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tații: 19.04.2018, până la ora 12.00. 
Termen soluționare contestații şi 
comunicare rezultate: 19.04.2018, 
ora  16 .00 .  2 .Proba scr isă : 
24.04.2018, ora 10.00. Afişare 
rezultate probă scrisă: 25.04.2018, 
ora 16.00. Termen depunere 
contestații probă scrisă: 26.04.2018, 
până la ora 12.00. Termen soluțio-
nare contestații şi comunicare 
rezultate: 26.04.2018, ora 16.00. 3.
Interviul: 27.04.2018, ora 10.00. 
Afişare  rezultate  interviu: 
27.04.2018, ora 16.00. Termen 
depunere contestații interviu: 
30.04.2018, până la ora 10.00. 
Termen soluționare contestații şi 
comunicare rezultate: 30.04.2018, 
ora 14.00. Afişare rezultate finale: 
30.04.2018, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face 
astfel: 1.Pentru postul din cadrul 
Direcţiei Afaceri Europene şi 
Relaţii Internaţionale/Biroul 
Armonizare Legislativă, candidaţii 
vor depune dosarele la sediul Căpi-
tăniei Zonale Giurgiu, localitatea 
Giurgiu, Şoseaua Portului, nr.9A, 
persoană de contact: Mirel Vişan, 
tel.0372.408.438, 0246.211.015, fax: 
0246.214.838. 2.Pentru posturile 
din cadrul Căpităniei Zonale 
Galaţi şi Inspectoratul Tehnic 
ANR-Galaţi candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Autorității 
Navale Române, Incinta Port, nr.1, 
clădire ANR, et.IX, persoană de 
c o n t a c t :  A d r i a n a  R o s e n , 
tel.0372.419.830. 3.Pentru postul 
din cadrul Căpităniei Zonale 
Constanţa candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Constanţa, localitatea 
Constanţa, str.Incintă Port, nr. 1, 
Clădirea ANR, et.3, persoană de 
contact :  Daniela Dumitru, 
tel.0372.419.850. Probele de 
concurs se vor desfaşura la sediul 
Autorităţii Navale Române, 
incinta Port Constanța, clădire 
ANR. Tematica, bibliografia şi 
rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afişa la sediul insti-
tuţiei şi pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi/organi-
zare/cariere.

CITAȚII  
l Numita Ciumpila Adnana-Flo-
rentina este chemată în data de 
13.04.2018, la Judecătoria Slatina, 
în dosarul nr. 3114/311/2017, având 
ca obiect divorţ cu Ciumpila 
Gheorghe.

l Se citează pârâtul Ghiţă Udrea 
Anghel la Judecătoria Slobozia, 
pentru data de 2 aprilie 2018, în 
dosarul 1522/312/2017, având ca 
obiect suplinire acord parental.

l Numiţii, Popescu Florica, 
Popescu M. Florin- Cristian şi 
Popescu M. Alin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Oneaga, com. 
Cristeşti, jud. Botoşani, sunt citaţi 
î n  c a u z a  d o s a r u l u i  n r. 
3458/193/2017, aflat pe rolul Jude-
cătoriei Botoşani, având ca obiect 

“partaj judiciar”, la termenul de 
judecată din data de 19.04.2018, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Popescu T. Constantin.

l Numita, Cercel Lucia (cunos-
cută şi ca Lucica), cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Dorobanţi, 
com. Nicşeni, jud. Botoşani, este 
citată în cauza dosarului nr. 
22889/193/2017, af lat pe rolul 
Judecătoriei Botoşani, având ca 
obiect “partaj judiciar”, la 
termenul de judecată din data de 
04.05.2018, în contradictoriu cu 
reclamanţii Cercel Maria şi Cercel 
Viorel.

l Dumitru Florentin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Braşov, str. 
Mureşului , Nr. 1, Bl. E 20, ap. 34, 
este chemat la Judecătoria Braşov, 
sala J1, în data de 27.04.2018, ora 
9.00, în calitate de pârât, în proces 
cu Dumitru Claudia în calitate de 
reclamantă, pentru desfacerea 
c ă s ă t o r i e i  –  D o s .  N r. 
26834/197/2017.

l Aducem la cunoştința publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti se af lă 
dosarul 4492/300/2018, având ca 
obiect deschiderea procedurii de 
declarare a morții numitului 
Davidov Nicolae, născut în 1873, 
cu ultimul domiciliu cunoscut la 
Bolgrad, județul Ismail (în Basa-
rabia, actualmente Republica 
Ucraina) şi invităm orice persoană 
care cunoaşte date in privința 
dispărutului să le comunice 
instanței de judecată.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu 
Alexandru Valentin la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr. 
52, judeţul Teleorman, în data de 
24.04.2018 în dosar civil nr. 
845/292/2009*, având ca obiect 
rejudecare succesiune, reclamantă 
fiind Ţiparu Mariana.

l Se citeaza pratii Tişe Gheorghe 
si Tişe Petronela pentru termenul 
de judecata din 03.04.2018 ora 
8.30, sala 215, Judecatoria Arad, 
B-dul V Milea, nr. 2 dosar civil 
1435/55/2018, in proces cu recla-
manta Szucs Rozalia, obiect partaj  
si obligatia de a face.

l Numitul Iuciuc Marin, cu ultim 
domiciliu cunoscut în sat Doro-
banțu, com. Nicolae Bălcescu, jud. 
Constanța, este chemat la Judecă-
toria Iaşi, în data de 23.05.2018, 
ora 8.30, la complet 12.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in faliment prin 
procedura generala a debitoarei SC 
Condimente Online SRL, Munici-
piul Bucuresti, Aleea Cetatuia Nr. 
2, Bl. M20, Sc. 1, Ap. 25, Sector 6, 
J40/10391/2013; CUI 32150154, 
prin Hotararea intermediara nr 

1 8 7 5 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  d o s a r 
42111/3/2017 al Tribunalului Bucu-
resti. Termene: depunere creante 
07.05.2018; tabel suplimentar 
06.06.2018; tabel definitiv conso-
lidat 06.07.2018; data Adunarii 
creditorilor 11.06.2018, ora 09.00, 
str. Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: 
-confirmarea lichidatorului judi-
ciar si a onorariului stabilit de 
judecatorul  s indic .  Relat i i 
0725093254.
 
l Iordan Ionut-Eduard, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
strada Izvorul Muresului, nr. 9, bl. 
D9, sc. 2, ap. 12, sector 4 titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complemen-
tare, Amenajare circulatii si utili-
tati, localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T20 P49/4/22 anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-An-
samblu locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati, documentatia 
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu sediul in judetul Ilfov, 
str. B-dul. 1Mai, nr.233, (tel. 
021/365.19.68), de luni pana vineri, 
intre orele 9.00-14.00,  incepand cu 
data de 29.03.2018.

l Popa Simona Adina,  avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
strada Cornatel nr. 2, et. 2, ap. 6  
t i tu lar  a l  p lanului  P.U.Z- 
Ansamblu locuinte P+1+M, Func-
tiuni Complementare, Amenajare 
circulatii si utilitati, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T2, P 8/1/48, 
49, 50, 51, 52 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului de Oportuni-
tate pentru PUZ-Ansamblu locu-
i n t e  P + 1 + M ,  F u n c t i u n i 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati, documentatia  
putand fi consultata pe site-ul 
Primariei Comunei Berceni. Obser-
vatii/comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Primariei Comunei 
Berceni, cu  sediul in judetul Ilfov, 
s t r.  B - d u l .  1 M a i ,  n r. 2 3 3 , 
(tel.021/365.19.68), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00,  ince-
pand cu data de 29.03.2018.

l SC Real Estate Ver Invest SRL, 
avand domiciliul in judetul Ilfov, 
comuna Berceni, bd.1 Mai, nr.65, 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-Introducerea terenului in 
intravilan prin P.U.Z. si lotizare 
locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitati, comuna Vidra, sat 
Cre te s t i ,  jude t  I l fov,  T5 , 
P36/2/2/21,20 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului de Oportuni-
tate pentru P.U.Z.-Introducerea 
terenului in intravilan prin PUZ si 

lotizare locuinte P+1+M, Functiuni 
Complementare, Amenajare circu-
latii si utilitat, documentatia 
putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, 
munic ip iu l  Bucures t i ,  s t r. 
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93) de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 29.03.2018.

l Constantin Sorin şi Constantin 
Roxana, având domiciliul în str. 
Vigoniei, nr. 4, bl. 9, sc. A, ap.13, 
sector 5, mun.Bucureşti, titular al 
planului/programului „Plan Urba-
nistic Zonal -Construire Locuințe 
(Ds+P+2E+M) localitatea Bucu-
reşti, str. Drumul Sâncraiu, nr.24-
26, sector 5, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menţionat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei Regi-
onale pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până joi, între 
orele 9.00-11.00. Observații/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul ARPMB, în termen de 18 
zile de la data publicării anunţului. 

l SC Herling Development SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Ansamblu de imobile 
-Construcţii cu destinaţia locuinţe 
dispuse în modul înşiruit cu regim 
de înălţime P+2E, împrejmuire 
teren, branşamente utilităţi”, 
propus a fi amplasat în Oraşul 

Voluntari, str.Drumul Potcoavei, 
Tarlaua 18, Parcela 394. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din Bucu-
reşti, str.Aleea Morii, nr.1, sector 6, 
şi la sediul SC Herling Develop-
ment SRL, str.Drumul Potcoavei, 
nr.57Bis/A, Voluntari, Ilfov. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

NOTIFICĂRI  
l 1. Date privind dosarul: Număr 
dosar: 776/115/2018, Tribunalul 
Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios, Administrativ şi 
Fiscal ; Judecător sindic: Roiescu 
Claudia. 2. Arhiva/registratura 
instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4, 
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr 
d e  t e l e f o n :  0 2 5 5 / 2 1 3 . 3 0 4  
programul arhivei/registraturii 
instanţei: 9-12. 3. Debitor: S.C. 
Alaska One Transport S.R.L.; Cod 
Unic de Înregistrare: 28249258; 
Sediu social: Caransebeş, str. 
Ardealului, nr. 112, bl.55, sc.B, 
ap.1, Jud. Caraş-Severin ; Număr 
de Ordine în Registrul Comerţului: 
J11/169/2011. 4. Lichidator judi-
ciar: Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod 
de Identificare Fiscală: 31022114; 
Sediul ales: Reşiţa, P-ţa 1 Decem-
brie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, Jud. 
Caraş-Severin; Număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insol-
venţă: RFO II – 0639/2012;  
Telefon: 0355/429.116; Fax: 
0355/429.117. Notifică. 4. Deschi-
derea procedurii  insolvenţei – 
procedura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. Alaska One Trans-
port S.R.L., prin  Încheierea Civilă 
nr.  17 /JS/CC din  data  de 
08.03.2018, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
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II-a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal,  în dosarul nr.  
776/115/2018.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei este: 23.04.2018.
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi 
publicare a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 04.05.2018. Contes-
tațiile la tabelul preliminar al 
creanţelor pot fi depuse în termen 
de 7 zile de la data publicării tabe-
lului în BPI. Termenul pentru 
întocmirea, depunerea şi publi-
carea Tabelului definitiv al crean-
ţelor admise este: 30.05.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, Nr. 
40/28.03.2018. Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. NIMB Pipera S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Sector 2, 
Şoseaua Vergului, nr. 8, Corpul C4, 
România, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/11438/1992, având cod unic de 
înregistrare RO 324643, În temeiul 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Convoacă: 
Adunarea Generală Extraordinară 
a  Acţ ionari lor  în  data  de 
03.05.2018, ora 12:00 la sediul 
societăţii situat în Bucureşti, 
Sector 2, Şoseaua Vergului, nr.8, 
Corpul C4, România, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la S.C. 
NIMB Pipera S.A. Bucureşti, până 
la sfârşitul zilei de 26.04.2018, 
considerată dată de referinţă.  
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor va avea următoarea 
ordine de zi: Art. 1. Aprobarea 
numirii pentru un mandat de 3 
ani, următorii cenzori ai S.C. 
NIMB Pipera S.A.: 1.Cernescu 
Ambrosie, domiciliat în Bucureşti, 
str. B-dul Dacia, nr. 46, Et. 1, Ap.4, 
legitimat cu C.I. seria R.D. nr. 
3 9 3 6 6 0 ,  a v â n d  C N P 
1320320400083; 2. Arsene Teodor, 
domiciliat în Bucureşti, str. 
Mărgeanului, nr.42, Bl.M114, Sc.1, 
Et.3, Ap. 11, identificat cu C.I. 
seria R.T. nr. 436325, având CNP 
1480424400016; Art. 2. Actuali-
zarea actului constitutiv, având în 
vedere completarea acestuia cu 
numirea celor doi cenzori. Art. 3 
Împuternicirea d-nei Matei Liliana 
pentru efectuarea demersurilor 
necesare, în vederea ducerii la 

îndeplinire şi a publicării prezentei 
în Monitorul Oficial şi de asemeni 
publicarea întru-un ziar local. 
Acţionarii cu drept de vot au posi-
bilitatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor. Acţionarii persoane fizice 
pot participa la şedinţă în nume 
propriu sau prin reprezentare, cu 
împuternicire dată unui alt acţi-
onar sau unei alte persoane decât 
acţionar pe bază de procură 
specială. Acţionarii persoane juri-
dice pot participa la şedinţă prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare sau 
printr-o persoană desemnată de 
aceştia în condiţiile documentului 
lor de constituire. În cazul în care 
la data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute 
de Legea nr. 31/1990 şi de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează cea de-a 
doua Adunare Generală a Acţio-
narilor pentru data de 06.05.2018, 
ora 12:00.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie  al SC Suport Logistic 
Bucuresti SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Teiuş, nr.73-77, sector 5, 
CUI RO 4019375, J40/13612/1993, 
t e l . / f a x :  0 2 1 . 4 2 0 . 3 4 . 7 2 
/021.420.01.71, convoacă potrivit 
Legii 297/2004 şi a Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor pentru 
data de 30.04.2018, ora 13,00 şi 
Adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor pentru data de 30.04.2018, 
ora 14,00 la sediul societăţii. Sunt 
convocaţi toţi acţionarii societăţii 
înscrişi în Registrul Consolidat al 
acţionarilor Ia data de referinţă 
11.04.2018. Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Modifi-
carea Actului Constitutiv al socie-
tăţii SC Suport Logistic Bucuresti 
SA la art.6- Structura acţionarială, 
conform listei acţionarilor emisă de 
Depozitarul Central. 2. Mandatarea 
d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, 
preşedintele CA al societăţii pentru 
a semna hotărârile acţionarilor 
inclusiv publicarea şi înregistrarea 
la Registru Comerţului. 3. Stabi-
lirea datei de identificare a acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor AGEA conform 
prevederilor legii 297/2004, ca fiind 
data de 16.05.2018. Adunarea gene-
rală ordinară a societăţii va avea 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-

tarea şi aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Adminis-
traţie pe anul 2017; 2. Prezentarea 
şi aprobarea raportului auditorului 
financiar pentru activitatea financi-
ar-contabilă pe anul 2017; 3. 
Prezentarea şi aprobarea bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierdere pe anul 2017; 4. Prezen-
tarea şi aprobarea Proiectului BVC 
pe anul 2018; 5. Mandatarea d-lui 
Stoicescu Bogdan Mihai, preşedinte 
CA al societăţii pentru a semna 
hotărârile acţionarilor, inclusiv 
publicarea şi înregistrarea la 
Registru Comerţului; 6. Stabilirea 
datei de indentificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGOA, conform preve-
derilor legii 297/2004, ca fiind 
16.05.2018. A. În conformitate cu 
prevederile art.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009 privind exerci-
tarea anumitor drepturi ale acţio-
narilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale: 
(1) Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social are/au dreptul: a)de a 
introduce puncte în ordinea de zi a 
adunării generale cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b)de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse în 
ordinea de zi a adunării generale. 
(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) 
pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice). (3) 
Acţionarii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării. B. Potrivit 
prevederilor art.13 din Regula-
mentul CNVM nr.6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale: 
(1) Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea comercială are 
obligaţia de a răspunde la întrebă-
rile adresate de acţionari. (2) 
Dreptul de a pune întrebări şi obli-
gaţia de a răspunde pot fi condiţio-
nate de măsurile pe care societăţile 
comerciale le pot lua pentru a 
asigura identificarea acţionarilor, 
buna desfăşurare şi pregătire a 
adunării generale, precum şi prote-
jarea confidentialităţii şi a intere-
selor comerciale ale societăţilor. 
Societăţile pot formula un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi 
conţinut. Se consideră că un 
răspuns este dat dacă informaţia 
pertinentă este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii în 
format întrebare- răspuns. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale fie personal prin reprezen-
tanţi în condiţiile legii prin procuri 
speciale, care pot fi obţinute de la 
sediul societăţii, începând cu data 
publicării convocării adunării gene-

rale ordinare a acţionarilor în 
Monitorul Oficial. Materialele 
aferente Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor vor putea fi 
consultate la sediul societăţii. În 
cazul în care nu sunt întrunite 
condiţiile de cvorum prevăzute în 
Actul Constitutiv al societăţii,va 
avea loc o nouă şedinţă în data de 
02.05.2018, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. ”COMNORD” 
S.A., persoană juridică română, 
având Cod de Înregistrare Fiscală 
1590368, atribut fiscal RO şi 
număr de Ordine la Registrul 
Comerţului J40/493/1991, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr.136, sector 1, în temeiul preve-
derilor Actului constitutiv al socie-
tăţ i i  ş i  prevederi lor  Legi i 
nr.31/1990 republicată. Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data 
de 30.04.2018, ora 12.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor vor avea loc la sediul 
societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr.136, sector 1.  La 
Adunarea Generală Ordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţionarii 
aflaţi în evidenţa Registrului Acţi-
onarilor şi Registrului de Acţiuni 
la data de 19.04.2018. Pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordi-
nare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie 
al societăţii pentru anul 2017; 2. 
Prezentarea raportului auditorului 
financiar al societăţii pentru anul 
2017; 3. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea, după caz, a situaţiilor 
financiare anuale ale societăţii, pe 
baza raportului Consiliului de 
Administraţie şi ale auditorilor şi 
aprobarea propunerii nereparti-
zării profitului 2017; 4. Pronun-
ţarea asupra gestiunii şi activităţii 
Consiliului de Administraţie al 
societăţii pe anul 2017, precum şi 
descărcarea de gestiune a acestuia; 
5. Stabilirea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru exerciţiul finan-
ciar 2018; 6. Stabilirea progra-
mului de activitate al societăţii 
pentru exerciţiul financiar 2018; 7. 
Desemnarea auditorului financiar 
şi auditorului intern şi fixarea 
duratei minime ale contractelor de 
audit financiar respectiv intern; 8. 
Aprobarea datei de 22.05.2018, ca 
data de înregistrare, conform 
art.86 din Legea nr.24/2017 şi 
ex-date: 21.05.2018. În situaţia în 
care Adunarea Generală nu va 
putea delibera şi vota în mod 
valabil o a doua Adunare Generală 
Ordinară este convocată pentru 
ziua de 01.05.2018, la ora 10.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. După publicarea convocării 
(29.03.2018), acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adună-
rilor generale, în termen de cel 

mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 
15 zile de la data publicării convo-
cării, pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice: e-mail: contact@comnord.ro, 
fax: 021.206.68.02). Se precizează 
că acţionarii ce vor fi împiedicaţi 
de anumite împrejurări să parti-
cipe la Adunările Generale vor 
putea mandata, în conformitate cu 
art.125 din Legea 31/1990 republi-
cată şi Regulamentul CNVM 
1/2006 şi 6/2009, printr-o procură 
specială/ generală o terţă persoană 
care să participe şi să voteze în 
numele lor şi pentru ei, în Adună-
rile Generale, în condiţiile legii. 
Procura specială/ generală poate fi 
ridicată de la sediul societăţii sau 
de pe web site-ul www.comnord.ro, 
începând cu data convocării 
(29.03.2018). Procurile specială şi 
generală vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adunării până 
cel târziu la data de 30.04.2018, 
orele 09.00. Procurile speciale şi 
procurile generale vor putea fi 
transmise spre înregistrare şi pe 
fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunării generale 
să aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea 
de a vota prin corespondență 
înainte de adunarea generală utili-
zând formularul de vot prin cores-
pondență existent si pe site-ul 
societăţii. Formularele de vot prin 
corespondență completate şi 
semnate se vor expedia la sediul 
societății, cu confirmare de 
primire, astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite până cel 
târziu cu 48 ore înainte de 
adunare. Formularele primite 
ulterior termenului stabilit nu vor 
fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului şi majorității în 
adunarea generală. Informațiile cu 
privire la convocarea adunării 
generale şi la documentele care 
urmează să fie prezentate adunării 
generale, proiectul de hotărâre, 
formularul de procură specială, 
care urmează să fie utilizat pentru 
votul prin reprezentare, precum şi 
formularele care urmează să fie 
utilizate pentru votul prin cores-
pondență sunt puse la dispoziția 
acționarilor pe website-ul societății 
(www.comnord.ro) sau la sediul 
societății în zilele lucrătoare, între 
orele 9.00–17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi ale Adunărilor Generale în 
condiţiile art.13 din Regulamentul 
CNVM 6/2009, după ce acţionarii 
vor fi identificaţi sau dacă buna 
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desfăşurare şi pregătire a adună-
rilor generale precum şi protejarea 
confidenţialităţii şi a intereselor 
comerciale a societăţii, permite 
acest lucru. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi 
a Adunării Generale pot fi consul-
tate la sediul societăţii sau pe 
pagina de internet www.comnord.
ro, începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedinţelor, 
inclusiv propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale/ generale, pot fi 
obţinute de la dna. Stefan Alina– 
tel. 021/2066800. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
S.C. COMNORD S.A. Sterie 
Tivichi.

l Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea 
societăţilor, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, ale Legii nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, 
ale Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţi-
unile cu valori mobiliare, ale 
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea unor anumite 
drepturi ale acţionarilor in cadrul 
adunărilor generale ale societă-
ţilor, modificat şi completat prin 
Regulamentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014, şi 
ale  Actului  Constitutiv al 
ROMAERO S.A., Consiliul de 
Administraţie al ROMAERO S.A. 
- cod unic de inregistrare RO 
1576401, număr de ordine in 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/3940/1991 -  convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 30.04.2018 
ora 14, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bulevardul Ficusului 
nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţio-
narii inregistraţi in Registrul Acţi-
onarilor la data de referinţă de 
18.04.2018 cu următoarea ordine 
de zi: 1. Stabilirea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
şi a Programului de Investiţii 
pentru anul 2018; 2. Aprobarea 
ex-date de 17.05.2018 şi a datei de 
18.05.2018 ca dată de inregistrare, 
respectiv  de identificare a acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
din data de 30.04/02.05.2018. 3. 
Împuternicirea directorului 
general al societăţii pentru a înde-
plini toate formalităţile necesare 

în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a 
se limita, la Oficiul Registrului 
Comerţului, Autoritatea de Supra-
veghere Financiară, Bursa de 
Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consi-
deră necesar. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 
13.04.2018 puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale ordinare a 
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor; 
de a prezenta până la data de 
13.04.2018 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
ordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea 
are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, 
sub condiţia respectării art. 13 (2) 
din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Drepturile prevăzute ante-
rior pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice). 
Documentele şi informaţiile referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum şi proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii şi 
aprobării AGOA sunt disponibile 
la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul AGA, începând cu 
data de 30.03.2018, precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com. Partici-
parea la şedinţa adunării generale 
a acţionarilor se face conform 
legislaţiei specifice in vigoare şi 
A c t u l u i  C o n s t i t u t i v   a l 
ROMAERO S.A., prin reprezen-
tare directa sau pe baza de împu-
ternicire generală/specială. 
Formularele de imputernicire 
generală/specială pentru reprezen-
tare in AGOA şi buletinele de vot 
prin corespondenţă se pot obţine: 
la Secretariatul AGA precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com, secţiunea 
Legături – Romaero Info – Infor-
maţii acţionari, începând cu data 

de 30.03.2018 şi vor fi depuse până 
la data de 30.04.2018, ora 13.00. In 
situaţia în care la prima convocare 
nu se întrunesc condiţiile legale de 
reprezentare, A.G.O.A. se repro-
gramează  pentru  data  de 
02.05.2018, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04; fax 
021/319.20.82. Preşedinte C.A. 
Alexandru Buşcu.

LICITAȚII  
l Inspectoratul De Poliţie Jude-
ţean Vrancea organizează in data 
de 16.04.2018 licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închirierea a 7 spaţii, a 
câte 1 mp fiecare, situate : 3 la 
sediul I.P.J. Vrancea, câte unul la 
Poliţia municipiului Adjud, unul 
la Poliţia oraşului Panciu, unul la 
Poliţia oraşului Mărăşeşti si unul 
la Poliţia oraşului Odobeşti, în 
scopul montării automatelor 
pentru cafea si dozatoarelor de 
apa rece/calda. Persoanele intere-
sate se vor prezenta la sediul 
unităţii din Focşani, str. Cezar 
Bolliac, nr. 12, judeţul Vrancea, de 
unde în perioada  30.03.2018-
10.04.2018 intre orele 08,00-14,00 
pot solicita  fişa de date a achizi-
ţiei, contra sumei de 10 lei.Data 
limita de depunere a ofertelor este 
10.04.2018 ora 14. Persoana de 
contact Cms.Hutanu Florin tel. 
0237/207234 sau 0742/974935.

l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică Dacia Double Cab 
1.9D, 2004, diesel, nefunctionala 
vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 27.03.2018. 
Cel mai mare pret oferit la data 
prezentului anunt este 500 lei TVA 
inclus, pasul de supraofertare este 
de 50 lei. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 50,00 lei fara TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor depune 
oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 100,00 lei pana la data 
de 30.03.2018. Licitatia si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 02.04.2018 ora 
15/00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 
0244 519800.

l Cash Control Management SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică masini de cusut, prese 
calcat nefunctionale ca materiale 
recuperabile/piese de schimb, 
vanzare aprobata de Adunarea 
creditorilor din data de 15.02.2018.
Cel mai mare pret oferit la data 
prezentului anunt este de 2lei/kg, 
pasul de supraofertare este de 
0,5lei/kg. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 100,00 lei fara TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor depune 
oferta impreuna cu taxa de 

garanţie de 500,00 lei pana la data 
de 02.04.2018. Licitatia si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 03.04.2018 ora 
15/00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 
0244 519800.

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Mijloace de transport (autoutili-
tare, capete tractor, semiremorci) 
în valoare de 35.848,00 Euro 
exclusiv TVA; Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei SC 
Kaproni Transport SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele de transport aparținând 
SC Kaproni Transport SRL repre-
zintă 30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO43BITR003010072528RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti până la orele 
14.00 am din preziua  stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele de transport aflate în 
patrimoniul debitoarei prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 06.04.2018, ora 12.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de 
13.04.2018, 20.04.2018, 27.04.2018, 
11.05.2018, ora 12.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro. 

l Debitorul Plantis –Agro SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Plug regent 5 brazde –preț pornire 
licitație –6.750,00 Lei inclusiv 
TVA; 2. Semănătoare păioase 
maschio –preț pornire licitație 
–5.625,00 Lei inclusiv TVA; 3. Disc 
lățime 6M –preț pornire licitație 
–5.025,00 Lei inclusiv TVA. -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
bunurile mai sus prezentate, apar-
ținând patrimoniului debitoarei 

Plantis –Agro SRL, reprezintă 
25% din valoarea de piață inclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO39UGBI0000802003738RON 
deschis la Garanti Bank SA 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini 
şi Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
utilaje prima şedință de licitație a 
fost fixată în data de 04.04.2018, 
ora 12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor fi în 
data de 11.04.2018, 18.04.2018, 
25.04.2018, 09.05.2018, ora 12.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l Certificat Constatator nr. 
6670/01.04.2015 pentru punct de 
lucru,pe numele de Fabian G. 
Erzsebet I.F., CUI: 20637530, 
F19/866/02.06.2003. Se considera 
nul!

l Declar pierdut şi nul cardul de 
avocat CCBE pe numele Av.Pătra 
Cristina Mihaela, Baroul Dolj.

l S.C. Xerox (Romania) Echipa-
mente Si Servicii S.A., cu sediul in 
Bucuresti, Sector 2, Bulevardul 
Dimitrie Pompeiu nr.5-7, Hermes 
Business Campus, Etaj 2, Numar 
de inregistrare in Registrul 
Comertului J40/3577/1998, Cod 
unic de inregistrare: RO10453114, 
declar pierdut Certificatul consta-
tator pentru activitati care se 
desfasoara la terti, emis la 
26.05.2008, in temeiul art.17 
indice 1 alin 1 lit.b) din Legea nr. 
359/2004, de ORC de pe langa 
Tribunalul Bucuresti.

l Declar pierdut certificat de înre-
gistrare Seria B Nr. 1267645 pe 
numele Dobre Liviu –Mugur, 
persoana fizică autorizată.

l SC Lee White Management 
SRL cu sediul în Bucureşti, sector 
1, str. Popa Tatu nr. 21, et. 1, ap. 2, 
cu J40/2176/2012, CUI 29844407, 
declară pierdut certificat de înre-
gistrare. Îl declar nul.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
62/28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren 
în suprafaţă de 61,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat în strada Dunarii, zona bl. 1602, sc.B. Perioada de concesionare este de 
49 ani.
                  Licitaţia va avea loc la data de 24.04.2018, orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  
pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.   
         Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int.132, fax. 0247317728.
  Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 17.04.2018.


