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GATA!
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OFERTE SERVICIU
l Căutăm femeie, vârsta 
40-60 ani,  posesoare viză 
SUA, pentru curățenie și gătit 
cămin bătrâne, Seattle, statul 
Washington, SUA. Minim 6 
luni. Condițiile sunt obliga-
torii. Rugăm trimiteți datele 
de contact la:  mconstan-
tines415@yahoo.com.

l SC Erdem Reclam SRL, cu 
sediul în Albești-Paleologu, 
jud.Prahova, angajează tehni-
cian reclame. Condiție obliga-
tor i e :  l imba  turcă  n ive l 
conversațional.  Relații  la 
tel.0723.094.672.

l Viconex Trans SRL, cu 
sediul în mun.Vaslui, anga-
jează 7 șoferi profesioniști, 
cat.CE pentru transport intern 
și internațional mărfuri, în 
regim delegare și detașare pe 
teritoriul Europei, experiență 
minim 6 luni, buni vorbitori de 
limba rusă. Oferim salariu 
încadrare 2.700Lei. Relații 
tel.0721.959.100.

l SC Company Business 
Hoara angajează montator 
subansamble, contolor calitate 
și manager relații financiare 
externe.  Oferim: -salariu 
atractiv; -diurnă; -ore supli-
mentare plătite dublu; -primă 
de recomandare; -contract pe 
per ioadă nedeterminată ; 
-cazare gratuită; -transport 
g r a t u i t .  Te l e f o n  r e l a ț i i : 
0735.291.185.

l Consola Grup Construct 
SRL angajeaza muncitori in 
constructii pentru santiere din 
Bucuresti (se asigura cazare). 
Relatii la telefon: 0213213639 
/0213271050 /0213271051 sau 
la sediul firmei din Bucuresti, 
Sector 3 Str. Zborului nr.6.

l Liceu l  Tehno log ic  de 
Marină Galaţi, cu sediul în 
localitatea Galaţi, judeţul 
Galaţi, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1 post contrac-
tual vacant de conducere, 
contab i l  ș e f  ș i  0 , 5  pos t 
contractual vacant de admi-
nistrator financiar. Data-li-
m i t ă  p e n t r u  d e p u n e r e a 
dosarelor este 05.08.2019, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la 
sediul și pe site-ul unităţii 
școlare. Tel.0236.417.421.

l Grădiniţa cu Program 
Prelungit Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Avram 
Iancu, nr.1, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de muncitor calificat 
cu atribuții de fochist: 0,50, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data 
de 21.08.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
21.08.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
generale; -curs de pregătire 
(calificare fochist); -să dețină 
autorizație ISCIR clasa C sau 
superioară; -să fie declarat apt 
medical și apt psihologic; 
-constituie un avantaj abilită-
țile pentru efectuarea igieniză-
rilor și micilor reparații; -nu se 
solicită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniţa cu Program 
Prelungit Făget. Relaţii supli-
mentare la sediul Grădiniţa cu 
Program Prelungit Făget, 
persoană de contact: Dobîndă 
Lenuţa, telefon: 0731.013.820, 
fax: 0256.320.442, e-mail: 
gradinitappfaget@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Nr.9 
Borșa, cu sediul în localitatea 
Borșa ,  s t r.Decebal ,  nr.8 , 
judeţul Maramureș, organi-
zează concurs, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
funcţiilor contractual vacante 
de: -1,00 post administrator 
p a t r i m o n i u ;  - 1 , 0 0  p o s t 
-muncitor cu atribuţii  de 
fochist. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23.08.2019, ora 16.00; 
-Proba interviu în data de 
30.08.2019, ora 16.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Admi-
nistrator patrimoniu: 1.Absol-
vent de studii  superioare 
economice cu diplomă de 
licenţă; 2.Vechime în muncă 3 
ani; 3.Curs expert achiziţii 
publice; 4.Cunoștinţe operare 
PC; 5.Certificate care să ateste 
și alte calificări; Muncitor 
(fochist): 1.Absolvent de liceu 
cu  d ip lomă bacalaureat ; 
2.Certificate de calificare în 
meseria de fochist; 3.Autori-
zație ISCIR pentru cazane de 
apă caldă și cazane de abur de 
joasă presiune (clasa C); 4.
Certificate care să ateste și 
alte calificări; 5.Vechime în 
muncă- 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
până la data de 12.08.2019, în 
intervalul orar 08.00-16.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.9 
Borșa. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.9 
Borșa, persoană de contact: 

M i h a l i  J a n e t a ,  t e l e f o n : 
0746.147.882.  

l Unitatea Militară 01110 
Iași din Ministerul Apărării 
Naționale organizează concurs 
la pentru ocuparea a două 
posturi vacante de Muncitor 
calificat III (zugrav). Calen-
darul concursului: -Proba 
practică:  22.08.2019,  ora 
09.30; -Interviu: 26.08.2019, 
ora 09.30; Nivelul minim de 
studii: studii generale și acte 
care atestă calificarea în 
domeniu. Vechimea în muncă 
necesară ocupării postului: 
minim 6 luni în domeniul 
postului. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 
U.M. 01110 Iași până la data 
de 12.08.2019 ora 15.30. 
Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia stabilită 
se afișează la sediul U.M. 
01110 Iași. Relații suplimen-
tare se pot obține de la sediul 
u n i t ă ț i i  ș i  l a  t e l e f o n 
0232/216725, int. 0391.

l Direcția de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul 
în Bucureșt i ,  Str.  Mihai l 
Sebastian nr. 23, bl S13, Sector 
5, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
de execuţie vacante pe peri-
o a d a  n e d e t e r m i n a t ă ,  î n 
conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Serviciul Prelucrarea Auto-
mata a Datelor -Direcţia de 
Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5: -1 post –progra-

mator ajutor -studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat ;  -vechime în 
munca -1 an. Condiţiile de 
participare, conţinutul dosa-
rului de înscriere și condițiile 
de desfășurare a concursului, 
bibliografia de concurs, sunt 
afisate pe site-ul și la sediul 
instituției. Concursul se va 
desfășura la sediul Direcției 
de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, str. Mihail Sebas-
tian nr. 23, bl S13, sector 5. 
-depunerea dosarelor se face  
in  per ioada  29 .07 .2019– 
09.08.2019 ora 15 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5, Str 
Mihail Sebastian nr. 23, bl S13, 
Sector 5,  Compartimentul 
Resurse  Umane  ș i  SSM; 
-proba scrisă se va desfășura 
în data de 21.08.2019  ora 
10:00 la sediul Direcției de 
Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, Str. Mihail Sebas-
tian nr. 23, bl S13, Sector 5, iar 
data interviului va fi comuni-
cată ulterior. Informaţii supli-
mentare la tel.  0724500552 
-Compartimentul Resurse 
Umane și SSM- inspector 
superior Carp Simona.

CITAŢII
l Potenţial i i  moştenitori 
legali/testamentari cu domici-
liul necunoscut sunt citaţi în 
data de 07.08.2019, la sediul 
Biroului  Notar ia l  Farcaş 
Ladislau Adrian din Hune-
doara, Bulevardul Dacia, nr.4, 
bl. E4, județul Hunedoara, în 

vederea dezbaterii succesiunii 
după defunctul LAZĂR N. 
MIHAIL, CNP 1351031203146, 
decedat la data de 22.09.2003 
în Mun.Hunedoara, județul 
Hunedoara.

l Numita Alexa Mariana, 
debitor în dosarul de execu-
tare silită înregistrat pe rolul 
BIEJ Mereuta Lăcrămioara, 
sub nr.179/2019, și cu domici-
liul cunoscut de noi în muni-
cipiul Iași, str.Orientului, 
nr.16, bl.  801, sc.C, et.3, 
ap.13,  județul  Iași ,  prin 
prezenta este înști ințată 
despre faptul că în ziua de 
marți,  30 iulie 2019, ora 
11.00, executorul judecăto-
resc Mereuta Lăcrămioara se 
va deplasa la imobilele aflate 
în extravilanul localității 
Ipatele din județul  Iași , 
bunuri imobile adjudecate de 
Industries Services Internati-
onal SRL potrivit Actului de 
a d j u d e c a r e  n r. 2 5 1  d i n 
14.08.2018, respectiv Actului 
de adjudecare nr. 253 din 
06.09.2018, emise de BEJA 
Mereuta loan și Mereuta 
Lăcrămioara în dosarul de 
executare silită înregistrat pe 
ro lu l  aces tu i  b i rou  sub 
numărul 190/2014, în vederea 
constatării unei stări de fapt, 
drept pentru care este citată 
să se prezinte în data de 
30.07.2019, ora 11.00, la local 
situării bunurilor imobile 
precizate în actele de adjude-
care mai sus menționate, din 
e x t r a v i l a n u l  l o c a l i t ă ț i i 
Ipatele, județul Iași.
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l Numitu l  Alexa  lone l , 
debitor în dosarul de execu-
tare silită înregistrat pe rolul 
BIEJ Mereuta Lăcrămioara 
sub nr. 186/2019, și cu domici-
liul cunoscut de noi în munici-
piul Iași, str.Orientului, nr.16, 
bl.801, sc.C, et.  3,  ap.13, 
județul Iași, prin prezenta este 
înștiințată despre faptul că în 
ziua de marți, 30 iulie 2019, 
ora 11.00, executorul judecăto-
resc Mereuta Lăcrămioara se 
va deplasa la imobilele aflate 
în extravilanul localității 
Ipatele din județul Iași, bunuri 
imobile adjudecate de Indus-
tries Services International 
SRL potrivit Actului de adju-
decare nr.250 din 14.08.2018, 
emis de BEJA Mereuta loan și 
Mereuta  Lăcrămioara  în 
dosarul de executare silită 
înregistrat pe rolul acestui 
birou sub numărul 435/2013, 
în vederea constatării unei 
stări de fapt, drept pentru 
care este citat să se prezinte în 
data de 30.07.2019, ora 11.00, 
la locul situării bunurilor 
imobile precizate în actul de 
adjudecare mai sus menționat, 
din extravilanul localității 
Ipatele, județul Iași.

DIVERSE
l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala 
de Apa Buzau -Ialomita, aviz 
de gospodarire a apelor pentru 
r e a l i z a r e a  l u c r a r i l o r  d e 
“Lucrari de suprafata, foraj, 
ech ipare  de  suprafata  s i 
conducta de amestec sonda 700 
Opr i senes t i”  propus  a  f i 
amplasat in localitatea Ianca, 
extravilan, Judetul Braila. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezul tat  a l  procesului  de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de Gospodarire 
a Apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa soli-
citantului sau la Expert Serv 
SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, 
jud .  Prahova,  cod posta l 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Unitatea administrativ teri-
torială Munteni-Buzău din 
judeţul  Ialomiţa,  anunţă 
publ icarea documentelor 

tehnice ale cadastrului pentru 
Sector Cadastral nr. 3, înce-
pând cu data de 7 august 
2019, pe o perioadă de 60 de 
z i l e ,  la  sed iu l  Pr imăr ie i 
Munteni-Buzău, str. Primăriei, 
nr.  116, judeţul Ialomiţa, 
conform art. 14, alin.(1) și (2) 
din Legea Cadastrului  s i 
Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996 republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi  depuse la sediul 
primăriei și pe site-ui Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Comuna Jilava anunță 
publ icarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
UAT Comuna Jilava, înce-
pând cu data de 05.08.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei 
Jilava, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și 
a  publ ic i tă ț i i  imobi l iare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care sau contestațiile docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, 
posesorii sau alți deținători, la 
Comisia de Recepție a Cere-
rilor de Rectificare, care își va 
des fășura  ac t iv i ta tea  la 
Primăria Comunei Jilava, de 
luni până joi, între orele 10.00-
15.00, și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Potrivit 
prevederilor Specificațiilor 
tehnice, punctul 1.1 „În etapa 
de publicare a rezultatelor, 
este important ca deținătorii 
imobilelor să consulte și să 
analizeze documentele publi-
cate și să se pronunțe asupra 
corectitudinii informațiilor 
prezentate”, conform Ordi-
nului Directorului General al 
ANCPI nr.1427/2017, publicat 
în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.921 din 23 noiembrie 2017.

l Societatea de Distribuție a 
Energiei Electrice Muntenia 
Nord SA anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Studiu de coexistență LEA 20 
kV dc Abator-Șerbești  cu 
Derivația Porcine și LES 20 
kV Radiofar Șendreni cu 
drum de exploatare Depozit 
de nămol Șendreni, aparți-
nând Apă Canal SA, județul 
Galați”, propus a fi amplasat 
în  in t rav i lanu l  comune i 
Șendreni, tarlaua 60, parcela 
326/1/1/6. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate  la  sediul  autori tăţ i i 

competente pentru protecţia 
mediului APM Galați, strada 
Regiment  11  Siret ,  nr.2 , 
Galați, județul Galați și la 
sediul SDEE Muntenia Nord 
SA, strada Nicolae Bălcescu, 
nr.35, Galați,  în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-15.00, 
și vineri, între orele 9.00-13.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autori-
tă ţ i i  competente  pent ru 
protecţ ia  mediulu i  APM 
Galați, din strada Regiment 
11 Siret,  nr.2, municipiul 
Galați.

l Unitatea Administrativ-Te-
ritorială Comuna Țepu, titular 
al  proiectului „Înfiinţare 
distribuţie gaze naturale în 
satele Ţepu și Ţepu de Sus 
aparţinătoare comunei Ţepu, 
jude ţu l  Ga la ţ i” ,  anunţă 
publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de înca-
drare fără evaluarea impac-
tului  asupra mediului  în 
cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului 
pentru proiectul „Înfiinţare 
distribuţie gaze naturale în 
satele Ţepu și Ţepu de Sus 
aparţinătoare comunei Ţepu, 
judeţul Galaţi”, propus a fi 
amplasat  în  intravi lanul 
comunei Țepu, județul Galați. 
Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Galați, mun.Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr.2, jud.
Galaţi, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, și 
vineri, între orele 09.00-13.00, 
precum și  la  următoarea 
adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro, la secţiunea: 
Reglementări®Acordul de 
mediu®Proiect decizie etapă 
de încadrare. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administra-
t o r u l  u n i c  a l  s o c i e t ă ţ i i 
convoacă act ionari i  S .C. 
Aralia S.A., cu sediul in mun. 
Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 
K, ap. 13, jud. Arad, societate 
având C.U.I. RO 1681792, și 
numărul de ordine în Regis-
trul Comertului J02/618/1991, 
pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
la sediul societăţii, în data de 
29 august 2019, ora 0900. În 
cazul în care la această dată 
adunarea generală nu este 
legal întrunită, a doua convo-

care va fi pentru data de 30 
august 2019, în același loc, și 
la aceeași oră, pentru a deli-
bera  asupra  următoare i : 
ORDINE DE ZI. 1. Aprobarea 
contractării unui Credit de 
investiţii imobiliare în sumă 
maximă de pana la 50.000 
euro, echivalent în RON, pe o 
perioadă de maxim 120 de 
luni. 2. Stabilirea garanțiilor 
necesare acordării Creditului 
de investiţii imobiliare. 3.  
Închiderea tuturor punctelor 
de lucru ale societății .  4. 
Dizolvarea societății comer-
ciale Aralia Construcții S.R.L. 
5.  Diverse. Actionarii cu drept 
de vot in adunarea generală 
sunt aceia înscriși în Registrul 
Acţionarilor societăţii ţinut de 
Registrul Mioriţa S.A. la sfâr-
șitul zilei de 01 august 2019. 
A d m i n i s t r a t o r  P i e r l u i g i 
Mariani.

l Convocarea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor Siderma  S.A. Consiliul 
d e  A d m i n i s t r a ţ i e  a l 
SIDERMA S.A., societate 
română, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Timișoara nr. 96, 
sector 6, România, având 
număr de ordine la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București 
J40/369/1991, Cod de Identifi-
care  Fiscală  RO 449183, 
(“Societatea”), întrunit în 
ședinţa din 05.07.2019, prin 
domnul Antonio Magni  în 
cal i tate  de președinte  al 
Consiliului de Administraţie, 
conform prevederilor artico-
lului 13 din Actul Constitutiv 
al Societăţii, ale prevederilor 
Legii nr. 31/1990 republicată 
cu modificările la zi, convoacă 
prin prezenta: • Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
10.09.2019 orele 12,00 la 
sediul din B-dul Timișoara nr. 
96, sector 6, București, pentru 
toţi acţionarii Societăţii înre-
gistraţi în Registrul acţiona-
rilor până la sfârșitul zilei de 
16.08.2019 (“Data de Refe-
rinta”). Sunt îndreptăţiţi să 
participe la lucrările adună-
rilor toţi acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei 16.08.2019. (“Data 
de Referinta”). Dacă la prima 
convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor nu se va întruni cvorumul 
necesar, o a doua Adunare 
Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se va desfășura în 
același loc, cu aceeași ordine 
de zi, la data de 11.09.2019, 
orele 12,00 pentru toţi acţio-
narii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor până la 
sfârșitul Datei de Referinţă. 

Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a 
Acţionari lor Aprobată în 
ședinţa Consiliului de Admi-
n i s t r a ţ i e  d i n  d a t a  d e 
05.07.2019. 1. Se supune apro-
băr i i  Adunar i i  Genera le 
Extraordinare a Acţionarilor 
schimbarea sediului social al 
SIDERMA SA.  2. Împuterni-
cirea domnului Michele Gian-
carlo Merola în calitate de 
administrator, pentru a se 
ocupa de oricare și  toate 
formalităţ i le  necesare în 
vederea îndeplinirii tuturor 
cerinţelor legale în legatură cu 
h o t ă r â r i l e  a d o p t a t e  î n 
adunare, incluzând dar fără a 
se limita la, semnarea actului 
constitutiv, publicarea și/sau 
înregistrarea la oricare autori-
tăţi sau instituţii a tuturor 
documentelor rezultate ca 
urmare a aplicării hotărârilor 
a d u n ă r i i .  •  A c ţ i o n a r i i 
persoane fizice pot participa 
personal la Adunarea Gene-
rală (în baza buletinelor/ 
cărţilor de identitate/ pașa-
poartelor) sau prin reprezen-
tant, în baza unei procuri 
speciale, cu condiţia depunerii 
acesteia în original cu 48 de 
ore înainte de Adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerci-
ţiului de vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor; Și- 
Acţionarii persoane juridice 
pot participa prin reprezen-
tantul  lor  legal  sau prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, 
conform prevederilor din actul 
constitutiv, cu condiţia depu-
nerii procurii speciale, în 
original, semnate și ștampilate 
cu condiţia depunerii acesteia 
în original cu 48 de ore înainte 
de Adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în 
Adunarea Generală a Acţiona-
ri lor.  În cazul  procurilor 
speciale transmise prin poștă 
vor fi luate în considerare doar 
acelea care au data limită de 
primire 09.09.2019. Membrii 
Consiliului de Administraţie, 
Directorii ori salariaţii socie-
tăţii nu îi pot reprezenta pe 
acţionari. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a 
AGA. Propunerile privind 
introducerea de puncte noi pe 
ordinea de zi a AGA, însoţite 
de copiile actelor de identitate 
ale acţionarilor, denumiţi iniţi-
atori, pot fi depuse la sediul 
social  al   SIDERMA SA, 
București ,  bd. Timișoara, 
nr.96, sector 6, în termen de 
cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, până la 
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GATA!
Simplu, nu?

ora 16.00, ora de închidere a 
programului societăţii, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă 
c l a r  ş i  c u  m a j u s c u l e : 
P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR 
D I N  D A T A  D E 
10.09.2019/11.09.2019. Propu-
nerile privind introducerile de 
puncte noi pe ordinea de zi a 
AGA trebuie să fie însotite de 
copiile actelor de identitate 
ale Iniţiatorilor (buletin/ carte 
de identitate în cazul persoa-
nelor fizice, respectiv certifi-
catul de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice). Docu-
mentele şi materialele referi-
toare la problemele incluse în 
ordinea de zi  a Adunării 
Generale Extraordinare a 
Acţionarilor,  formularele 
Buletinelor de vot, formula-
rele procurilor speciale, vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor 
atât pe site-ul societăţii, www.
siderma.ro, cât şi la sediul 
societăţii din Bucureşti, B-dul 
Timişoara, nr. 96, sector 6, 
începând cu data 26.08.2019. 
Aceste  documente pot  f i 
studiate şi la sediul societăţii, 
în cadrul programului de 
lucru, între orele 10.00 şi 
15.00, începând cu aceeaşi 
dată.                   

LICITAŢII
l Radcar Autoserv SRL prin 
l i c h i d a t o r  j u d i c i a r  V I A 
I N S O LV  S P R L  a n u n t a 
vanzarea directa in temeiul 
prevederilor art.118 din Legea 
nr.85/2006 a proprietat i i 
imobiliare din averea debi-
toarei formata din C1-service 
auto P+1 (Sc-1082 mp), nr. 
cadastral 20015-C1, CF nr. 
20015 comuna Bucov, jud. 
Prahova, C2-cabina poarta 
(Sc-6 mp) nr. cadastral 20015-
C2, CF nr. 20015 comuna 
B u c o v,  j u d .  P r a h o v a  s i 
C3-hala mecanica (Sc-490 
mp) nr. cadastral 20015-C3, 
CF nr. 20015 comuna Bucov, 
jud .  Prahova  s i tua te  in 
comuna Bucov, sat Bucov, nr. 
1271, jud. Prahova, grevate de 
ipoteca de rang I in favoarea 
Bancii Transilvania. Vanzarea 
a fost aprobata de Adunarea 
credi tor i lor  d in  data  de 
15.07.2019. Terenul pe care se 
af la amplasate constructiile 
nu face obiectul vanzarii, fiind 
concesionat de la Primaria 
Bucov, jud. Prahova. Cel mai 
mare pret  ofer i t  la  data 
prezentului anunt este 880.000 
lei fara TVA, pasul de supra-
ofertare este de 8.800 lei fara 
TVA. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de 
prezentare în valoare de 5.000 

lei fara TVA de la sediul lichi-
datorului  judiciar  ş i  vor 
depune oferta impreuna cu 
taxa de garanţie de 88.000 lei 
pana la data de 30.08.2019 in 
contul unic de insolventa al 
debitoarei .  Negocierea si 
incheierea actului de adjude-
care se vor face la data de 
02.09.2019 ora 10/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax: 0244 519800.

l Radcar Autoserv SRL prin 
l i c h i d a t o r  j u d i c i a r  V I A 
I N S O LV  S P R L  a n u n t a 
vanzarea prin licitatie publica 
pornind de la cel mai mare 
pret oferit a 9 bunuri mobile 
din averea debitoarei, vanzare 
aprobata de Adunarea credi-
torilor din data de 15.07.2019. 
Cel mai mare pret oferit la 
data prezentului anunt este 
aparat de sudura puncte (nr. 
de inventar 50) = 200,00 lei 
fara TVA, grup electrogen (nr. 
de inventar 35) = 200,00 lei 
fara TVA, container (nr. de 
inventar 10) = 500,00 lei fara 
TVA, elevator (nr. de inventar 
87) = 1.500,00 lei fara TVA, 
presa hidraulica = 50,00 lei 
fara TVA, sistem regalare 
geometrie roti (nr. de inventar 
80) = 3.000,00 lei, bormasina 
electrica industriala (nr. de 
inventar 58) = 500,00 lei fara 
TVA, Polizor mare dublu fix  
(nr. de inventar 59) = 250,00 
lei fara TVA, Presa Hidraulica 
Industr ia la  F ixa  (nr.  de 
inventar 60) = 150,00 lei, 
pasul de supraofertare este de 
10% din valoarea ofertata 
fara TVA. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 300,00 
lei fara TVA de la sediul lichi-
datorului şi vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie 
de 635,00 lei pana la data de 
06.08.2019. Licitatia va avea 
loc la data de 07.08.2019 ora 
15/00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1,  bl .  37B, ap.  3,  jud. 
Prahova, tel/fax: 0244 519800.

l C.N.A.I.R. - Directia Regio-
nala de Drumuri si Poduri 
Iasi, Șoseaua Națională nr. 23 
Iaşi, organizează la sediile 
subunităţilor sale din teritoriu, 
licitaţie publica deschisă cu 
strigare pentru mijloace fixe 
aprobate la casare. Dacă va fi 
cazul,  se va repeta licitaţia. 
Informaţ i i  sup l imentare 
despre toate bunurile care se 
casează se pot obţine de la 
sediile subunităţilor eviden-
ţiate mai jos sau pe site-ul 
uni taţ i i ,  la  adresa  www.
drdpiasi.ro - Anunţuri: Nr.crt / 

Unitate Subunitate / Adresă / 
telefon / Data şi ora licitaţiei / 
Repetare licitaţie (II) / Repe-
tare licitaţie (III) 0 / 1 / 2 / 3 / 4 
/ 5. 1 / D.R.D.P. Iaşi / Șoseaua 
N a ț i o n a l ă  n r. 2 3  I a ş i / 
0232214431 / 2 sept ora 9 / 9 
sept ora 9 / 16 sept ora 9. 2 / 
S.D.N. Iaşi / Aleea Grigore 
Ghica Voda nr.  46 Iasi  / 
0232219240 / 2 sept ora 13 / 9 
sept ora 13 / 16 sept ora 133 / 
S.D.N. Botoşani / Str. Zona 
Lebăda-Rai nr.  528, com. 
Cur te ş t i ,  jud .  Botoşan i / 
0231516524 / 3 sept ora 8 / 10 
sept ora 8 / 17 sept ora 8. 4 / 
S.D.N. Suceava / Str. Grigore 
Alexandru  Ghica  nr.  12 
Suceava/ 0230525012 / 3 sept 
ora 11 / 10 sept ora 11 / 17 sept 
ora 11. 5 / S.D.N. Câmpulung 
/ Str. Ciprian Porumbescu nr. 
33 Câmpulung/ 0230311243 / 
3 sept ora 14 / 10 sept ora 14 / 
17 sept ora 14. 6 / S.D.N. 
Bârlad / Calea Tecuciului nr. 
12 Bârlad / 0235413201 / 4 
sept ora 8 / 11 sept ora 8 / 18 
sept ora 8. 7 / S.D.N. Galaţi / 
Str. Traian nr. 397 Galaţi / 
0236462613 / 4 sept ora 11 / 11 
sept ora 11 / 18 sept ora 11. 8 / 
S.D.N. Focşani / Str. 1 Decem-
brie 1918 nr.  6 Focsani / 
0237216059 / 4 sept ora 14 / 11 
sept ora 14 / 18 sept ora 14. 9 / 
S.D.N. Bacău / Calea Repu-
b l i c i i  n r.  1 5 2  B a c ă u / 
0234510041 / 5 sept ora 9 / 12 
sept ora 9 / 19 sept ora 9. 10 / 
S.D.N. Neamţ / Str. Elena 
Cuza nr.12, Piatra Neamţ / 
0233213908 / 5 sept ora 13 / 12 
sept ora 13 / 19 sept ora 13. 
Înscrierile participanţilor 
pentru licitaţie se vor face prin 
corespondenţă letrică, email 
sau fax cu minim 24 ore în 
avans de data licitaţiei la 
s u b u n i t a t e a  c a r e  d e ţ i n e 
mijlocul fix. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 10 lei 
(nerambursabilă) iar garanţie 
de participare este de 10 % din 
valoarea opţiunilor.  Sunt 
admişi la licitaţie persoanele 
f i z i c e  s a u  j u r i d i c e  c a r e 
prezintă până la data ţinerii 
licitaţiei  următoarele docu-
mente: - documentele de achi-
tare a taxei şi garanţiei de 
participare în original (OP, 
chitanţă); - copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la 
Registrul Comerţului şi împu-
ternicire (pentru. persoane 
juridice) sau actul de identi-
tate (pentru persoane fizice). 
LISTA MIJLOACELOR FIXE 
aprobate la casare / Nr. crt. / 
Denumire mijloc fix / Nr. de 
inventar / Data punerii în 
funcţiune / Locul unde se află 
(unitatea) / Pret iniţial de 
vânzare fără TVA (lei/buc). 1 / 
Echip hidr taiat crengi PR4 / 

200269 / 1999 / Bacău / 1000. 2 
/ Echip spalat semn de circ 
PGS / 200335 / 1999 / Bacău / 
2000. 3 /  Unimog U1400, 
BC02YYM / 391694 / 1998 / 
Bacău / 30000. 4 / Centrala 
hidraulica Lifton IP 11 / 
200173 / 1999 / Bacău / 2500. 5 
/ Spalat semne circ, stalpi / 
200394 / 1995 / Bacău / 2500. 6 
/ Batator hidraulic / 200410 / 
1995 / Bacău / 1500. 7 / Pompa 
apa si noroi / 200418 / 1995 / 
Bacău / 2000. 8 / Cositoare 
frontala SRL22 / 200372 / 
1995 / Bârlad / 1000. 9 / Auto 
Daewoo Nubira IS45RDP / 
491201 / 2000 / Bârlad / 1000. 
10 /  Auto Renault Kango 
IS04WUV / 590038 / 2003 / 
Câmpulung / 3700. 11 / Auto 
t ransp  mixt  SV04ZCE / 
400028 / 2000 / Focsani / 1000. 
12 /  Auto Nissan Terano 
SV11RLR / 590052 / 2001 / 
Focsani / 2000. 13 / Auto 
transp mixt GL04KWU / 
400026 / 2000 / Iaşi / 1500. 14 / 
Placa vibratoare / 200077 / 
1998 / Iaşi / 1500. 15 / Echip 
spalat semne circ / 200332 / 
1999 / Iaşi / 1000. 16 / Autotu-
r i sm Cie lo ,  NT05YGT / 
491184 / 2001 / Neamţ / 1000. 
1 7  /  A u t o  K i a  S p o r t , 
NT05YGU / 491193 / 2001 / 
Neamţ / 1000.

l Municipiul Petroşani - prin 
Serviciul Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului, cu sediul 
administrativ pe str. 1 Decem-
brie 1918,  nr.93,  județul 
H u n e d o a r a ,  t e l e f o n 
0254.541220, 0254.541221, 
fax 0254.545903, cod fiscal 
4468943, adresa de e-mail 
serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: -lici-
taţie publică în vederea atri-
b u i r i i  c o n t r a c t u l u i  d e 
concesiune al terenului în 
suprafață de 7,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani, str. 
Independenței,  în scopul 
suplimentării concesiunii 
terenului aferent unui garaj, 
notat în C.F. 65477 Petroşani, 
nr. cadastral 65477; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 
313,0 mp, situat în Masivul 
Parâng, zona B, parcela B19 
şi B20, în scopul suplimen-
tării concesiunii terenului 
aferent unei cabane turistice 
şi a unei fose septice, notat în 
C.F. 65438 Petroşani, nr. 
cadastral 65438; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului aferent imobilului 
cu destinație de spațiu comer-
cial, în suprafață de 15,0 mp, 
situat în municipiul Petro-
şani, str. 1 Decembrie 1918, 

zona „Hermes”, notat în C.F. 
65486 Petroşani, nr. cadastral 
65486. Ofertele se depun 
într-un exemplar până la data 
de 20.08.2019, ora 9.00 şi se 
vor  deschide  în  şedinţa 
p u b l i c ă  d i n  d a t a  d e 
20.08.2019, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de 
şedinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
12.08.2019, de la Serviciul 
Urbanism şi  Amenajarea 
Ter i tor iu lu i ,  d in  cadrul 
Primăriei municipiului Petro-
şani ,  camera 37,  telefon 
0254.541220(1) ,  int .131. 
Relaţii, detalii, clarificări se 
pot obţine până la data de 
14.08.2019, de la Serviciul 
Urbanism şi  Amenajarea 
Ter i tor iu lu i ,  d in  cadrul 
Primăriei municipiului Petro-
şani ,  camera 37,  telefon 
0254.541220(1), int.131. -lici-
taţie publică în vederea atri-
b u i r i i  c o n t r a c t u l u i  d e 
concesiune al terenului în 
suprafață de 500,0 mp, situat 
în municipiul Petroşani, str. 
Dacia, în vederea amenajării 
unei hale de producție, notat 
în C.F. 62520 Petroşani, nr. 
cadastral 62520; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului aferent imobilului 
cu destinație de spațiu comer-
cial şi a platformei de acces, 
în suprafață de 1540,0 mp, 
situat în municipiul Petro-
şani, str. Aleea Poporului, 
nr.1, notat în C.F. 64850 
Petroşani, nr. cadastral 64850; 
-licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de 
concesiune al unui spațiu 
admini s t ra t iv,  s i tuat  în 
imobi lul  d in  munic ipiul 
Petroşani, str. 1 Decembrie 
1918, nr.90, biroul 9, în supra-
față de 22,43 mp, în vederea 
funcționării unui birou, notat 
în Inventarul domeniului 
public la numărul 578. Ofer-
tele se depun într-un exem-
p l a r  p â n ă  l a  d a t a  d e 
22.08.2019, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică 
din data de 22.08.2019, orele 
11.00, 13.00 respectiv 15.00, 
în sala de şedinţe, la sediul 
instituţiei. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine până 
la data de 14.08.2019, de la 
Serviciul Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petro-
şani ,  camera 37,  telefon 
0254.541220(1) ,  int .131. 
Relaţii, detalii, clarificări se 
pot obţine până la data de 
19.08.2019, de la Serviciul 
Urbanism şi  Amenajarea 
Ter i tor iu lu i ,  d in  cadrul 
Primăriei municipiului Petro-
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şani ,  camera 37,  te lefon 
0254.541220(1), int.131. -lici-
taţie publică în vederea atribu-
irii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 
7,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Timişoara, în 
scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui 
garaj, notat în C.F. 65530 
Petroşani, nr. cadastral 65530; 
-licitaţie publică în vederea 
atribuirii  contractului de 
concesiune al terenului în 
suprafață de 9,0 mp, situat în 
Masivul Parângul Mic, zona 
B,  zona Cabanei  ANEFS 
Bucureşti, în vederea ampla-
sării unei stații de pornire 
instalație de transport pe 
cablu (instalație baby-sky), 
notat în C.F. 65569 Petroşani, 
nr. cadastral 65569; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 9,0 

m p ,  s i t u a t  î n  M a s i v u l 
Parângul Mic, zona B, zona 
Cabanei ANEFS Bucureşti, în 
vederea amplasării unei stații 
de sosire instalație de trans-
port  pe cablu ( instalaț ie 
baby-sky), notat în C.F. 65568 
Petroşani, nr. cadastral 65568. 
Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 
26.08.2019, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică 
din data de 26.08.2019, orele 
11.00, 13.00 respectiv 15.00, în 
sala de şedinţe, la sediul insti-
tuţiei. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine până la 
data de 19.08.2019, de la 
Serviciul Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petro-
şani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Relaţii, 
detalii, clarificări se pot obţine 
până la data de 21.08.2019, de 
la  Servic iul  Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, din 
cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, camera 37, telefon 
0254.541220(1), int.131. -lici-
taţie publică în vederea atribu-
irii contractului de concesiune 
al terenului în suprafață de 
12,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani,  str.  Saturn, în 
scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui 
garaj, notat în C.F. 65606 
Petroşani, nr. cadastral 65606; 
-licitaţie publică în vederea 
atribuirii  contractului de 
concesiune al terenului în 
suprafață de 7,0 mp, situat în 
municipiul Petroşani,  str. 
Independenței, în vederea 
reconstruirii garajului exis-
tent,  notat în C.F. 65700 
Petroşani, nr. cadastral 65700. 
Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 
28.08.2019, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică 

din data de 28.08.2019, orele 
11.00 respectiv 13.00, în sala 
de şedinţe, la sediul instituţiei. 
Documentaţia de atribuire se 
poate obţine până la data de 
21.08.2019, de la Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teri-
toriului, din cadrul Primăriei 
municipiului Petroşani, camera 
37, telefon 0254.541220(1), 
int.131. Relaţii, detalii, clarifi-
cări se pot obţine până la data 
de 23.08.2019, de la Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teri-
toriului, din cadrul Primăriei 
municipiului Petroşani, camera 
37, telefon 0254.541220(1), 
int.131. Costul documentaţiei 
de atribuire este de 50 lei şi se 
va  achi ta  la  cas ier ia  d in  
cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, parter. Ofertele se 
depun la sediul instituţiei, 
biroul de registratură, camera 
5 sau 7.

PIERDERI
l Pierdut card avocat Baroul 
Bucureşti pe numele Alexandru 
Ion, pe care îl declar în conse-
cință nul.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare Nano Dental Technology 
S R L ,  C I F : 3 1 4 9 7 8 7 3 , 
J40/4853/2013. Îl declar nul.

l SC KLG Europe Logistics 
SRL pierdut licenţa casă expe-
diţie cu seria CI, nr. 7902, 
eliberată de ARR Agenţia 
Giurgiu la data de 25.03.2013.

l Dor Development  SRL, 
J40/14248/2016, CUI 36687577, 
am pierdut certificat constatator 
nr. 423645/27.10.2016, de la 
sediul social situat în Bucureşti, 
Calea Dorobanţilor, nr. 32, parter, 
Birou 2, sector 1. Îl declar nul.


