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OFERTE SERVICIU
l Primăria comunei Vidra organizează 
în data de 24.04.2019 concurs recrutare 
pentru I referent şi 3 muncitori necalifi-
caţi. Detalii la 021.361.22.66.

l Pro Soft SRL angajeaza Manipulant 
marfuri x 10. Salariu atractiv, card sana-
tate privat, cazare si masa asigurate de 
firma. Telefon 0730 444 789.

l SC Office & Home Concept SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, pune la 
dispoziție 2 locuri de muncă pentru 
muncitori necalificați în construcții. 
Telefon: 0734.058.981.

l Teleferic Grand Hotel SRL, cu sediul 
în Poiana Braşov, str.Poiana Soarelui, 
nr.243 (camera 1 -demisol), jud.Braşov, 
angajează: ajutor bucătar (6), bucătar 
(6), lucrător bucătărie (6), ajutor ospătar 
(6), lucrător room service (6), barman 
(6), electrician (6), cameristă (6). CV-urile 
se pot depune la sediul firmei. Informații 
la telefon: 0725.972.231.

l Primăria Comunei Recea, cu sediul în 
localitatea Recea, nr.636, județul Argeş, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției 
publice vacante de inspector, clasa I, 
gradul profesional debutant, Comparti-
ment „Registrul Agricol şi Fond 
Funciar”. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 

02.05.2019, ora 9.00; -proba interviu în 
data de 06.05.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii: au studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul 
„ştiințe  agricole”; au cunoştințe de 
operare PC de nivel mediu, care vor fi 
testate în aceeaşi zi cu proba scrisă şi 
interviul; -vechime -nu este cazul; -să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, republicată 
2, pentru ocuparea unei funcţii publice. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Recea. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Recea, 
persoană de contact: Buduna Maria, 
telefon: 0726.141.904.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Slobozia Bradului, cu sediul în loc.
Slobozia Bradului, jud.Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 
-asistent medical şcolar, 1 post contrac-
tual vacant pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: postliceală 
sanitară -asistent medical generalist; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: fără condiții. 

Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: data de 
24.04.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Slobozia Bradului; -proba 
interviu: data de 25.04.2019, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Slobozia 
Bradului. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului, la sediul Primăria 
Comunei Slobozia Bradului. Date 
contact: Sandica Socol, tel.0753.055.113.

l Primăria comunei Măneşti judeţul 
Dâmboviţa organizează  concurs la sediul 
său din comuna Măneşti sat Maneşti, la 
data de 14.05.2019  ora  9:00  proba 
scrisă (data şi ora interviului se vor 
comunica ulterior) pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad  ASISTENT în 
cadrul biroului socio -cultural, comparti-
ment Relații cu publicul. Condiţii de 
participare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării func-
ţiei publice pentru funcţia  publică de 
executie -consilier, clasa I, grad ASIS-
TENT în cadrul biroului socio–cultural,-
compartiment Relații cu publicul. -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1(un)an; Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României partea a III a. Relaţii supli-
mentare cu privire la acest concurs se pot 

obţine la sediul primăriei Măneşti judeţul 
Dâmboviţa, precum şi la numărul de 
telefon 0245/732011.

VâNZĂRI CASE
l Vând casă la stradă, amprenta la sol 
229m, Craiova. Tel.0765.274.725.

CITAŢII
l Sunteți chemat pentru opoziție în 
procesul dintre reclamantul  Mariş Aurel 
şi pârâți SC Miritex-Ineu SRL şi  SC 
Yuta Textil SRL prin Activ Grup IPURL, 
pentru uzucapiune tabulară nr. top. 
665/a, 665/b, 665/c, pentru termenul din 
10 aprilie 2019  în Dosarul Civil Nr. 
584/238/2018  la Judecătoria Gurahonț.

l Vasilică Mihaela Georgiana citează 
paratul Vasilică Marinică ultim domiciliu 
Dărmăneşti, str. Forestierului 11, jud. 
Bacău, la Judecătoria Moineşti, dosar 
1475/260/2018, obiect divorţ, termen 
09.05.2019 09:00.

l Amarghioalei Elena cheama pe 
Cernescu Petronela, Zurbagiu Ioan, 
Zurbagiu Gheorghe la Judecatoria 
Harlau, la data de 15.04.2019.

l Se citează numitul Truică Silviu 
Laurenţiu, cu ultimul domiciliu în Piteşti, 
str. Paltinului bloc A37, sc. E, ap. 2, jud. 
Argeş, pentru data de 20 mai 2019, la 
Judecătoria Piteşti, sala 4, ora 8,30, în 
calitate de pârât, în contradictoriu cu 
reclamanta Truică Carmen, în dosarul 
nr. 13102/280/2018, având ca obiect 
divorţ cu copii.

l Lăutaru Corina este chemată în jude-
cată de Manea Dorel, în dosarul 
nr.411/292/2018, având ca obiect stabilire 
domiciliu minor pe rolul Judecătoriei 
Roşiorii de Vede, cu termen la 02.04.2019.

l Ignat Crucita, Ignat Veronica, Ignat 
Petre, Petrityan Maria, petrityan vazul, 
Petrityan Gabor, Petrityan Aniko, Moisa 
Vasile, Moisa Arsente, Moisa Arion, Brad 
Ioachim, Moisa Ioan, Moisa Miron sunt 
citati in 2.04.2018, la judecatoria Turda, 
in dosar civil 5588/328/2018 pentru 
succesiune.

l Numita Olteanu Aurora Mirela, cu 
domiciliul în Piteşti, str. Cîmpineanu, bl. 
M4, Sc. B, et. 1, Jud. Argeş, este citată la 
Judecătoria Topoloveni în calitate de 
pârâtă, pe data de 08.05.2019, ora 9.00, 
sala 1, în proces cu Minea Ion Victor, în 
calitate de reclamant.

l Cristea Costica, avand ultimul domi-
ciliu în Galați, str.Feroviarilor, nr.17, 
Bl.C9, ap.12, este citat în ziua de 
15.05.2009 la Judecătoria Lieşti, jud.
Galați, în calitate de pârât în dosarul 
2107/838/2018 în proces cu Stratulat 
Valentina pentru divorț.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P. 21, sc. C, ap. 
28, judeţul Tulcea, la data de 22.04.2019, 
ora 10:30, persoanele cu vocaţie succeso-
rală legală sau testamentară, la succesi-
unea defunctului Niţor Victor, decedat la 
data de 10.12.2018, cu ultimul domiciliu 
în sat Malcoci, str. Stejarului, nr. 6, 
comuna Nufăru, judeţul Tulcea, în dosar 
succesoral nr. 31/2019, în vederea dezba-
terii succesiunii.

l Melega Ioan si Kierchmaier Vilma, 
pârâți în dosarul Nr. 3626/307/2018, sunt 
chemati în fata Judecătoriei Sighetu 
Marmației la data de 10.04.2019 în cali-
tate de pârâți , în proces cu Șandor 
Laurențiu şi Șandor Măriuța , având ca 
obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Persoana fizică, Miclea Victoria, în 
calitate de titular, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de infor-
mare şi consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
conform Ordinului 2701/30.12.2010, 
pentru Plan Urbanistic de Detaliu: 
Construirea unei locuințe unifamiliale 
str. Voievod Gelu, nr. FN, loc. Cluj-Na-
poca, jud.Cluj.

l SC Franke Romania SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Modificare şi înființare 
platforme betonate şi parcări, repozițio-
nare rețele exterioare şi împrejmuire 
teren -incinta Franke”, propus a fi 
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amplasat în jud.Ilfov, Pantelimon, bule-
vardul Biruinței, nr.98. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov -București, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Unitatea administrativ teritorială 
Comuna Maia din judeţul Ialomiţa 
anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 1, 2 și 6, începând cu data de 
02.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Maia, din localitatea 
Maia, str. Primăriei, nr. 68, conform art. 
14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și  completările 
ulterioare. Publicarea se va face și pe 
site-ul www.primariamaia.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la  sediul primăriei Maia 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Adămuș, din județul Mureș, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.88 și 91 începând cu data de 
09.04.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SC Rorex Pipe SRL, cu sediul în orașul 
Buftea, str.Aviației, nr.33, județul Ilfov, 
anunță publicul interest asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației inte-
grate de mediu pentru activitatea de 
fabricare a plăcilor, foliilor, tuburilor și 
profilelor din material plastic conform 
anexei 1 a Legii 278/2013, privind emisiile 
industriale, în categoria 6.7. Tratarea 
suprafeţelor materialelor, a obiectelor 
sau a produselor utilizând solvenţi orga-
nici, în special pentru apretare, impri-
m a r e ,  a c o p e r i r e ,  d e g r e s a r e , 
impermeabilizare, glazurare, vopsire, 
curăţare sau impregnare, cu o capacitate 
de consum de solvent organic mai mare 
de 150kg pe oră sau mai mare de 200 de 
tone pe an. Informațiile privind impactul 
potențial asupra mediului al activității 
pentru care se solicită emiterea autoriza-
ției integrate de mediu pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București, tel./fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, vineri, 
9.00-12.00. Observațiile, sugestiile și 
propunerile publicului se primesc în scris 
la sediul APM Ilfov sau electronic la 
adresa de e-mail: office@apmif.anpm.ro 
și tel./fax: 430.15.23, 430.14.02, până la 
data de 01.05.2019 (30 zile calendaristice 
de la data apariției anunțului).

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 1739 din data de 
28.03.2019 pronunţată de Tribunal Bucu-
resti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 
10832/3/2017, anunţă deschiderea proce-
durii generale a falimentului debitoarei 
Foradex Drilling S.A. cu sediul in Bucu-
resti, str.Milcov, nr. 5, cladirea C9, sector 

1, CUI 29917118, J40/2969/2012. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor nascute 
in cursul procedurii este 13.05.2019. 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și publicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 
12.06.2019.Termenul limita pentru depu-
nerea contestatiilor la creantele nascute 
in cursul procedurii la 7 zile de la publi-
carea in BPI a tabelului suplimentar. 
Termenul pentru afișarea tabelului defi-
nitiv consolidat este 12.07.2019.  

l S.C. Smart Management Invest S.R.L., 
titular al proiectului ”Statie distributie 
carburanti cu Skid GPL si spalatorie, 
imprejmuire, accese si elemente publici-
tare” anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului 
Caras-Severin in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
fara evaluarea impactului asupra 
mediului si fara evaluare adecvata, 
pentru proiectul “Statie distributie 
carburanti cu Skid GPL si spalatorie, 
imprejmuire, accese si elemente publici-
tare” propus a fi amplasat in intravilan  
Moldova Veche, oras Moldova Noua, 
judetul Caras-Severin. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul Agen-
t ie i  pentru Protect ia  Mediului 
Caras-Severin din Resita, str. Petru 
Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre 
orele 0800-1630, si vineri intre orele 0800-
1400 precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/obser-
vatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet a Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Caras-Se-
verin.

l Judecătoria Brașov în dosarul 
25723/197/2019, la data de 11.03.2019 a 
emis prezenta SOMAŢIE prin care se 
aduce la cunoștinţa celor interesaţi că 
Mirea Ioana, cu domiciliul în Crizbav, 
str. Mihai Viteazul, nr. 475, jud. Brașov a 
solicitat Judecătoriei Brașov să se 
constate că a dobandit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra: - cotei de 
1/2 din imobilul situat administrativ în 
intravilanul comunei Crizbav, str. Crucii, 
nr. 443, jud. Brașov, înscris în CF 2708 
Crizbav, CF vechi 3963 Crizbav, nr. top 
iniţial 1066, identificat la A.1 nr. top 2708 
– teren categoria curţii contrucţii în 
suprafaţă de 636 mp, respectiv la A.1.1 
sub nr. cad 2708-C1- casa de lemn având 
suprafaţa construită la sol de 50 mp, - 
cotei de 2/4 din imobilul construcţie 
identificat în CF 2708 Crizbav la A1.2 
sub nr. cad 2708- C2 - anexa având 
suprafaţa construită la sol de 41 mp. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Brașov în termen de 30 zile 
de la data afișării și publicării prezentei 
somaţii, în caz contrar, în termen de 30 
de zile de la data emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea cererii 
de chemare în judecată. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea pronun-
ţată la data de 25.02.2019 în dosarul civil 
nr. 25723/197/2018, cu termen de jude-
cată acordat la data de 08.04.2019. 
Prezenta se comunică spre afișare la 
Primăria loc. Crizbav, la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov și la sediul Judecătoriei Brașov. 
Somaţia se va publica într-un ziar de 
largă răspândire naţională.

l Iordan Ionut-Eduard, avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, strada 
Izvorul Muresului, Nr.9, bl.D9, Sc.2, 
A p . 1 2 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, comuna 
Berceni, T20, P49/4/22 anunta publicul 
interesat asupra deciziei etapei de inca-
drare luata in cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 19.12.2018 
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 Popa Simona-Adina, avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, strada Cornatel, 
Nr.2, sector 1, et.2, ap.6, titular al 
planului P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii si utilitati, 
comuna Berceni, T2, P8/1/478, 49, 50, 51, 
52 anunta publicul interesat asupra deci-
ziei etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special constituit 
din data de 19.12.2018 urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa proce-
durii de adoptare de catre autoritatile 
componente fara aviz de mediu. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris  la sediul  A.P.M.Ilfov (tel . 
021/4301523) in termen de 10 zile calen-
daristice de la  publicarea anuntului.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul in 
judetul Ilfov, localitatea Stefanestii de 
Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 077175, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii pentru obtinerea Autori-
zatiei de Mediu necesara functionarii 
Punctului de lucru din Sat Olteni, 
Comuna Clinceni, Sos.Bucuresti-Dom-
nesti, nr.17, Jud.Ilfov. Informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi 
consultate, iar eventualele sugestii si 
contestatii se pot depune in scris, sub 
semnatura si cu date de identificare, la 
sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucuresti.

l SC TOM AL VER SRL, titular al 
planului P.U.Z.-,,complex commercial, 
amplasare totem, reclama luminoase, 
amenajare circulatii, parcaje si utilitati’’, 
in localitatea  Bragadiru, str.Muzelor, 
nr.1, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu  si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 
6, de luni pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile 
de la data publicarii anuntului.

l INCDTP  -  Sucursala ICPI, cu sediul 
in str. Ion Minulescu, nr. 93, sector 3, 
Bucuresti,   inregistrata la ONRC - 
ORCTB cu CUI 9311329 informeaza pe 
cei interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu, 
pentru activitatea principala: - Cerceta-
re-Dezvoltare in alte stiinte naturale si 
inginerie, cod CAEN 7219 desfasurata in 
str. Ion Minulescu, nr. 93, sectore 3, 
Bucuresti. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Bucuresti, din sector 6, Aleea Lacul Morii 

nr.1, intre orele 9:00 - 12:00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti, in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al INCAF S.A. 
Ploiesti, convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor in data de 
10.05.2019, orele 14,00, la adresa din 
Ploiesti, str. Laboratorului nr.15A, 
cladirea C1, etaj 1, biroul nr. 9, judetul 
Prahova, pentru toti actionarii inregis-
trati in Registrul Actionarilor la sfarsitul 
zilei de 12.04.2019. Daca A.G.O.A. nu va 
fi statutara la data de mai sus, se fixeaza 
si se considera convocata o a doua 
A.G.O.A. pentru data de 11.05.2019, 
orele 14:00, in acelasi loc. Informatii 
suplimentare la sediul INCAF SA, 
Ploiesti, str. Laboratorului nr. 15A, 
cladirea C1, etaj 1, biroul nr. 9, judetul 
Prahova, nr. tel. 0244/535351, in ziua de 
joi, intre orele 11:00 - 13:00.

l Președintele Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Colinele Olteniei, dl.
Drăgușin Ionuț Teodor, convoacă 
membrii asociației pentru Adunare 
Generală Ordinară la data de 10.04.2019, 
ora 11.00, la sediul asociației, comuna 
Coțofenii din Dos, str.Nicu Iovipale, 
nr.170, județul Dolj, având următoarea 
ordine de zi: Pct.1.Aprobarea repartizării 
p ro f i t u l u i  n e t  p e  a n u l  2 0 1 8 . 
Pct.2.Aprobarea bilanțului contabil și a 
contului rezultatului exercițiului pe anul 
2018. Pct.3.Diverse. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul 
asociației sau la telefon: 0727.392.953. 
02.04.2019. Președinte, Drăgușin Ionuț 
Teodor.

l Convocator. Consiliul de administraţie 
al Societăţii Comerciale Iptana Transpro-
iect S.A., C.U.I. 14163342, nr. înregistrare 
la Registrul Comerţului J40/7571/2001, 
convoacă adunarea generală ordinară a 
acţionarilor pentru ziua de 16 mai 2019, 
ora 15,00, la adresa Bd. Dinicu Golescu 
nr. 36, sala de ședinţe, parter, sector 1, 
București pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 14 mai 2019, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea 
Raportului Consiliului de administraţie 
privind realizarea programului de activi-
tate pe anul 2018; 2.Prezentarea și apro-
barea Raportului Auditorului financiar 
asupra situaţiilor financiare la data de 31 
decembrie 2018; 3.Prezentarea și apro-
barea Bilanţului, Contului de profit și 
pierdere și a celorlalte situaţii financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar al 
anului 2018; 4.Aprobarea repertizării 
profitului net pe anul 2018/ modului de 
acoperire a pierderii; 5.Aprobarea 
descărcării de gestiune a  Consiliului de 
administraţie și Auditorului financiar 
pentru exerciţiul financiar 2018; 6.
Prezentarea și aprobarea Programului de 
activitate pe anul 2019; 7.Aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2019; 8.Prezentarea Programului de 
investiţii pe anul 2019; 9.Diverse. Dacă la 
prima convocare nu se întrunește cel 
puţin o pătrime din numărul total de 
drepturi de vot ședinţa se reconvoacă la 
data de 17 mai 2019, în același loc și la 
aceeași oră. Începând cu data de 3 mai 
2019 documentele și materialele informa-
tive referitoare la problemele cuprinse pe 
ordinea de zi, se pot consulta la adresa de 
desfășurare a adunării. Formularele de 

procuri, se pot obţine, completa, semna și 
depune până la data de 14 mai 2019 la 
adresa de desfășurare a adunării gene-
rale extraordinare.  

l Administratorul Unic al Societăţii 
GRÎUL S.A., având sediul în București, 
strada Irimicului nr.24, sector 2, înregis-
trată la ONRC sub nr. J40/487/1991, cod 
fiscal 426 (numită în continuare Socie-
tatea) convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății Grîul 
S.A. în data de 06.05.2019, ora 15:00 la 
adresa punctului de lucru al societății 
Grâul S.A. din București, Șoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
pentru toți acționarii înscriși în Registrul 
Acționarilor ținut de Depozitarul Central 
S.A. București la sfârșitul zilei de 
22.04.2019, considerată Dată de Refe-
rință pentru această adunare. În cazul în 
care la prima convocare (data mențio-
nată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile 
legale de cvorum, Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor se reconvoacă 
pentru data de 07.05.2019, ora 15:00 în 
același loc cu aceeași ordine de zi și Dată 
de Referință. Ordinea de Zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor Socie-
tății este următoarea: 1. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea situațiilor finan-
ciare ale Societății pentru exercițiul 
financiar 2018 în baza raportului admi-
nistratorului unic al Societății și audito-
rului financiar. 2. Discutarea și aprobarea 
descărcării de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2018 a domnului Simor Samuel 
-administrator unic al Societății. 3. Discu-
tarea și aprobarea descărcării de gestiune 
pentru exercițiul financiar 2018 a 
doamnei Tovârnac Carmen Simona- fost 
director general al Societății. 4. Analiza și 
aprobarea Bugetului de Venituri și Chel-
tuieli pentru exercițiul financiar 2019. 5. 
Aprobarea organigramei Societății 
pentru anul 2018 și împuternicirea/ 
mandatarea administratorului unic să 
modifice organigrama în funcție de nece-
sitățile economice concrete ale Societății. 
6. Aprobarea ca dată de înregistrare a 
zilei de 21.05.2019, în conformitate cu 
dispozițiile legale, și a datei de 20.05.2019 
ca dată ”ex date”. 7. Aprobarea manda-
tării administratorului unic, domnul 
Simor Samuel, cu posibilitate de substi-
tuire, pentru a încheia și/sau semna în 
numele Societății și/sau al Acționarilor 
Societății  hotărârea AGOA și pentru a 
efectua toate formalitățile legale pentru 
înregistrarea, publicitatea, raportarea, 
executarea și publicarea acesteia, precum 
și pentru a depune, prelua acte și semna 
în acest scop în numele Societății în 
relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul 
Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., 
Depozitarul Central S.A., precum și în 
fața oricăror alte autorități în scopul 
implementării hotărârii adoptate. *** La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor sunt îndreptățiți să participe și își 
pot exercita dreptul la vot numai acțio-
narii înregistrați în Registrul acționarilor 
la Data de Referință 22.04.2019, conform 
prevederilor legale și ale Actului Consti-
tutiv, personal, prin reprezentant legal în 
cazul persoanelor juridice sau prin repre-
zentant pe bază de Procură specială ori 
pot vota prin corespondență. Accesul 
acționarilor îndreptățiți să participe la 
AGOA este permis prin simpla probă a 
identității acestora făcută, în cazul acțio-
narilor persoane fizice, cu actul de identi-
tate și în cazul persoanelor juridice și al 
acționarilor persoane fizice reprezentate 
cu împuternicirea/ procura specială dată 
reprezentantului legal însoțită de actul de 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Marți, 2 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?

identitate al acestuia. În cazul acționa-
rilor persoane juridice sau a entităților 
fără personalitate juridică, calitatea de 
reprezentant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la Data de Referință, 
primită de la Depozitarul Central S.A. și 
actul de identitate al reprezentantului 
legal. În situația în care, Registrul Acțio-
narilor la Data de Referință nu conține 
date referitoare la calitatea de reprezen-
tant legal, această calitate se dovedește cu 
un certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerțului,prezentat în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte 
de data publicării convocatorului AGOA. 
Acționarii care nu au capacitate de exer-
cițiu precum și persoanele juridice pot fi 
reprezentați prin reprezentanții lor 
legali, care la rândul lor pot da împuter-
nicire altor persoane. Acționarii, 
persoane fizice sau juridice, înregistrați 
la Data de Referință pot fi reprezentați în 
AGOA și prin alte persoane decât acțio-
narii, pe baza unei Procuri/ Împuterni-
ciri speciale. Pentru acest tip de vot 
trebuie utilizate formularele de Procură/ 
Împuternicire specială, care vor fi puse la 
dispoziț ie  începând cu data de 
04.04.2019, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 11:00–13:00 la punctul 
de lucru al societății Grîul S.A. din Bucu-
rești, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3 sau o împuternicire 
generală întocmită în conformitate cu 
prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regu-
lamentului ASF nr.5/2018. Acționarii vor 
completa și semna procurile/ împuterni-
cirile speciale în trei exemplare originale: 
unul pentru acționar, unul pentru repre-
zentant și unul pentru Societate. Exem-
plarul pentru Societate, completat și 
semnat, se depune personal sau se trans-
mite: 1.Prin orice formă de curierat în 
original împreună cu documentele însoți-
toare la adresa punctului de lucru al 
societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, astfel încât să poată fi 
înregistrat la Societate cel târziu cu 48 de 
ore anterior AGOA, până la data de 
03.05.2019, ora 10:00, sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot. 2.Prin e-mail, 
cu semnătură electronică extinsă încor-
porată conform legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa office.
griul@gmail.com, cel târziu cu 48 de ore 
anterior AGOA, până la data de 
03.05.2019, ora 10:00 sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot Societatea va 
accepta o împuternicire generală pentru 
participarea și votarea în cadrul AGOA, 
dată de un acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform art.2 
alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau 
unui avocat, fără a solicita alte docu-
mente suplimentare referitoare la respec-
tivul acționar, dacă împuternicirea 
generală respectă prevederile art.92 alin.
(13) din Legea 24/2017, este semnată de 
respectivul acționar și este însoțită de o 
declarație pe proprie răspundere dată de 
reprezentantul legal al intermediarului 
sau de avocatul care a primit împuterni-
cirea generală, din care să reiasă că: i. 
Împuternicirea este acordată de respec-
tivul acționar, în calitate de client, inter-
mediarului sau, după caz, avocatului; ii. 
Împuternicirea generală este semnată de 
acționar, inclusiv prin atașare de semnă-
tură electronică extinsă, dacă este cazul. 
Declarația dată de reprezentantul legal al 
intermediarului sau de avocatul care a 
primit împuternicirea de reprezentare 
prin împuternicirea generală trebuie 
depusă la Societate, în original, semnată 

și după caz ștampilată, o dată cu împu-
ternicirea generală, cel târziu cu 48 de 
ore anterior AGOA, în cazul primei 
utilizări. Acționarii nu pot fi reprezentați 
în AGOA, pe baza unei împuterniciri 
generale, de către o persoană care se află 
într-o situație de conflict de interese, în 
conformitate cu dispozițiile art.92 alin.
(15) din Legea 24/2017. Împuternicirile 
generale se depun la Societate cu 48 de 
ore înainte de AGOA, până la data de 
03.05.2019, ora 10:00, cuprinzând menți-
unea conformității cu originalul, sub 
semnătura reprezentantului. Votul prin 
corespondență: Acționarii au posibili-
tatea de a vota prin corespondență ante-
rior AGOA, prin utilizarea buletinelor de 
vot prin corespondență puse la dispoziție 
de Societate. Modelele formularelor de 
buletin de vot prin corespondență vor fi 
disponibile începând cu data de 
04.04.2019, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 11:00–13:00  la adresa 
punctului de lucru al societății Grâul 
S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3. Sub 
sancțiunea pierderii dreptului de vot, 
buletinele de vot prin corespondență 
completate și semnate de acționari, 
împreună cu toate documentele însoți-
toare, se transmit la adresa punctului de 
lucru al societății Grâul S.A. din Bucu-
rești, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, pentru a fi înregis-
trate până la data de 03.05.2019, ora 
10:00, astfel: (i) Prin orice formă de 
curierat– buletinul de vot prin corespon-
dență, în original, pe suport de hârtie; (ii) 
Prin e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electro-
nică la adresa office.griul@gmail.com. 
Buletinul de vot prin corespondență se 
transmite împreună cu următoarele 
documente: (i) În cazul acționarilor 
persoane fizice solicitările trebuie să fie 
însoțite de o copie a actului de identitate; 
(ii) În cazul acționarilor persoane juri-
dice, trebuie să fie însoțit de documente 
care atestă înscrierea informației privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A., precum și copia actului de 
identitate al reprezentantului legal. În 
situația în care, Registrul Acționarilor la 
Data de Referință nu conține date referi-
toare la calitatea de reprezentant legal, 
această calitate se dovedește cu un certi-
ficat constatator eliberat de Registrul 
Comerțului, prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data publicării 
convocatorului AGOA. În cazul în care, 
acționarul care și-a exprimat votul prin 
corespondență, participă personal sau 
prin reprezentant la AGOA, votul 
exprimat prin corespondență va fi 
anulat. În acest caz va fi luat în conside-
rare doar votul exprimat personal sau 
prin reprezentant. Dacă persoana care 
reprezintă acționarul prin participare 
personală la AGOA este alta decât  cea 
care a exprimat votul prin corespon-
dență, atunci pentru valabilitatea votului 
aceasta va prezenta la adunare o revo-
care scrisă a votului prin corespondență 
semnată de acționar sau de reprezen-
tantul care a exprimat votul prin cores-
pondență. Acest lucru nu este necesar 
dacă acționarul sau reprezentantul legal 
al acestuia este prezent la AGOA. 
Dreptul acționarilor de a introduce noi 
puncte pe Ordinea de Zi și de a face 
propuneri de Hotărâri pentru punctele 
existente sau propuse spre a fi incluse pe 
Ordinea de Zi Potrivit dispozitțiilor 
art.117 indice 1 alin.(1) din Legea 

nr.31/1990 și ale art.92 alin.(3) din Legea 
24/2017, unul sau mai mulți acționari 
reprezentând, individual sau împreună, 
cel puțin 5% din capitalul social al Socie-
tății, pot solicita Administratorului Unic 
al Societății introducerea unor puncte 
suplimentare pe Ordinea de Zi a AGOA 
și/sau prezentarea de proiecte de Hotă-
râre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a 
AGOA. Punctul/ punctele solicitate a fi 
introduse pe Ordinea de Zi trebuie să fie 
însoțite de o justificare și/sau de un 
proiect de Hotărâre propus spre adop-
tare. Propunerile trebuie transmise și 
înregistrate la adresa punctului de lucru 
al societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă de 
curierat, cu confirmare de primire, în cel 
mult 15 zile de la data publicării convo-
cării, în original, semnate și, după caz 
ștampilate de către acționari sau repre-
zentanții legali ai acestora. Dreptul acțio-
narilor de a adresa întrebări referitoare 
la Ordinea de Zi Acționarii pot adresa 
întrebări Societății, printr-un înscris care 
va fi transmis și înregistrat la  adresa 
punctului de lucru din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă de 
curierat, cu confirmare de primire, până 
cel târziu la data de 22.04.2019, ora 
10:00, în original, semnat și după caz, 
ștampilat de către acționari sau repre-
zentanții legali ai acestora. Înscrisul 
cuprinzând întrebările trebuie să fie 
însoțit: (i) În cazul acționarilor persoane 
fizice solicitările trebuie să fie însoțite de 
o copie a actului de identitate; (ii) În 
cazul acționarilor persoane juridice, 
trebuie să fie însoțit de documente care 
atestă înscrierea informației privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A., precum și copia actului de 
identitate al reprezentantului legal. În 
situația în care, Registrul Acționarilor la 
Data de Referință nu conține date referi-
toare la calitatea de reprezentant legal, 
această calitate se dovedește cu un certi-
ficat constatator eliberat de Registrul 
Comerțului,prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data publicării 
convocatorului AGOA. Societatea va 
răspunde în cadrul lucrărilor AGOA. 
Documentele aferente AGOA: Începând 
cu data de 04.04.2019, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 11:00-13:00, convoca-
torul, textul integral al documentelor și 
materialelor informative referitoare la 
punctele de pe Ordinea de Zi, proiectele 
de Hotărâri, procedura de vot și formu-
larul de procură specială, buletinul de 
vot prin corespondență, vor putea fi 
consultate la punctul de lucru al societății 
Grâul S.A. din București, Șoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, 
în urma cererii acționarilor care înain-
tează o cerere scrisă în acest sens.

LICITAŢII
l Comuna Strunga, județul Iași, organi-
zează licitație publică în data de 
23.04.2019, orele 09:00, în vederea conce-
sionării suprafeței de 829,98 ha teren 
pășune comunală, pe trupuri de pajiște, 
ce se pot regăsi în caietul de sarcini 
(Anexa nr. 2), pășune ce este proprietate 
publică a comunei Strunga, județul Iași. 
Caietul de sarcini va putea fi achiziționat 
de la sediul Primăriei Comunei Strunga, 
jud. Iași, începând cu data de 08.04.2019, 
de la compartimentul achiziții publice, 
între orele 08:00-14:00. Informații supli-

mentare se pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Strunga, jud. Iași, de luni-vi-
neri, între orele 08:00 și 14:00 sau la 
telefon 0232714260.

l Municipiul Drăgășani cu sediul în Str. 
Pandurilor nr. 1, anunță licitație publică 
deschisă pentru data de 24.04.2019 orele 
11:00 în Sala de Ședințe a Consiliului 
Local al Mun. Drăgășani, în vederea 
concesionarii terenului în suprafață de 
5,10 mp situat în str. Tudor Vladimirescu, 
bloc 349 parter, scara B conform HCL 
14/2019. Data limită de depunere a docu-
mentației de licitație este de 23.04.2019 
orele 13:00. Caietul de sarcini se poate 
ridică de la Biroul Constracte în urmă 
achitării cu numerar a sumai de 54 lei la 
Casieria Mun. Drăgășani. Relații supli-
mentare la numărul de telefon 
0766.229.255.

l Municipiul Drăgășani cu sediul în Str. 
Pandurilor nr. 1, anunță licitație publică 
deschisă pentru data de 24.04.2019 orele 
10:00 în Sala de Ședințe a Consiliului 
Local al Mun. Drăgășani, în vederea 
concesionarii terenului în suprafață de 
21,20 mp situat în str. Tudor Vladimi-
rescu, Nr. 400, bloc. R1, parter,  conform 
HCL 15/2019. Data limită de depunere a 
documentației de licitație este de 
23.04.2019 orele 13:00. Caietul de sarcini 
se poate ridică de la Biroul Constracte în 
urmă achitării cu numerar a sumai de 54 
lei la Casieria Mun. Drăgășani. Relații 
suplimentare la numărul de telefon 
0766.229.255.

l Primăria orașului Pătârlagele, cu 
sediul în orașul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data de 
24.04.2019, licitaţie deschisă pentru 
concesionarea unui teren proprietate 
publică cu suprafață de 50 m.p. situată în 
oraș Pătârlagele, str. A. I. Cuza, nr. 60A, 
jud. Buzău. Date și informaţii suplimen-
tare puteţi obţine la nr. de telefon 
0238/550.001 sau la sediul primăriei, 
serviciul Administrativ și de Achiziţii 

Publice. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.04.2019.

l SC Editura LVS Crepuscul SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor mobile, 
respectiv Cort expozitional, pret 2570 lei, 
Corpuri de mobilier (birouri, dulapuri, 
etc), preturi intre 12 – 40 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile sunt organizate in baza hota-
rarii Adunarilor Creditorilor din 
26.06.2015, 22.08.2017 si din 17.10.2017 
si vor avea loc pe data de: 09.04.2019, 
11.04.2019, 16.04.2019, 18.04.2019, 
23.04.2019, 02.05.2019, 07.05.2019, 
09.05.2019, 14.05.2019, 16.05.2019, 
21.05.2019, 23.05.2019, 28.05.2019, 
30.05.2019, 04.06.2019, 06.06.2019, 
13.06.2019, 20.06.2019, 27.06.2019, 
02.07.2019, orele 12.00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, strada Ion 
Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab. 7B. 
Conditii de participare si relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l Private Liquidation Group IPURL 
numit l ichidator în dosarul nr. 
7819/111/2009  aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea ANDREX 
S.R.L., J05/2106/1993, CUI: 4453985 
scoate la vânzare prin licitație publică: 
teren cu casă unifamilială situată în 
municipiul Oradea, str. Ciheiului, nr. 
138B, județul Bihor - preț de pornire 
40.250,00 EURO. Licitația va avea loc în 
data de  10.04.2019, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor care se va 
relua în cazul nevalorificării bunurilor în 
data de 24.04.2019, 09.05.2019, 
23.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019 în 
aceeași locație și la aceeași oră. Partici-
panții vor depune 10% garanţie din 
valoarea bunului licitat. Caietul de 
sarcini (cost 500 RON) precum și infor-
mații suplimentare se pot obține la: 
Tel:0359/463661 Fax: 0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro.

Licitaţie publică cu strigare
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l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul Carol 
I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înregistrată 
în Registrului Comerţului sub nr. 
J25/173/1996, având cod fiscal nr. 
8347596, aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezen-
tata de asociat coordonator Popescu 
Emil, cu sediul procesual ales în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare: 
- proprietate imobiliară de tip rezidenţial 
compusa din casă cu regim de înălţime 
S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă 
construită de 467,88 mp si suprafata utila 
in suprafata de 339.47 mp formată din 
subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si 
casa scării in suprafata utilă de 65,05 mp, 
parter:4 camere, vestibul, salon, 2 deba-
rale, hol, cămară, bucătărie, logie, birou, 
degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren 
in suprafata de 758,00 mp, situată în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi;  Carte 
Funciara nr. 52433 - Dr. Tr. Severin, nr. 
cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476. Credi-
tori bugetari prioritari: Statul Roman 
prin Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala - AJFP Mehedinti, conform Deci-
ziei penale nr. 751/17.05.2018 pronuntata 
in dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de 
Apel Craiova. Creditori garantati: Serra-
ghis Loan Management LTD, prin repre-
zentant  Asset Recovery Debts SRL 
(succesor de drept a Intesa Sanpaolo 
Bank – Sucursala Dr. Tr. Severin). Preţul 
de pornire al licitaţiei publice cu strigare 
este de 975.375,00 lei, pret neafectat de 
TVA. Pretul de vanzare este diminuat cu 
15% față de prețul initial (al primei lici-
tatii), stabilit prin hotararea adunarii 
creditorilor din data de 27.06.2014. Titlu-
rile executorii în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului 
imobil *proprietate imobiliară de tip 
rezidenţial* descris anterior: -decizia 
penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in 
dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de 
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti la 
data de 06.02.2019 in dosarul nr. 
5772/101/2013/a51. - sentinta nr. 707/2014 
din data de 10.06.2014 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti; Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 
12.04.2019 orele 11:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să achiziți-
oneze caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Ortoptimed SRL Drobeta 
Tr. Severin este: RO11 BRMA 0999 1000 
8382 9142 deschis la Banca Romaneasca 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin. - Invităm 
pe toti cei care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie din data de 12.04.2019 să 
depună oferte de cumpărare şi documen-
tele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină până 
la data de 11.04.2019 orele 17,00 la 
adresa menționată anterior, respectiv 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunțe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-

zută de lege. Precizăm faptul că bunul 
imobil descris mai sus se vinde conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006 
privind procedura insolventei - “Bunurile 
instrainate de administratorul judiciar 
sau lichidator, in exercitiul atributiilor 
sale prevazute de prezenta lege, sunt 
dobandite libere de orice sarcini, precum 
ipoteci, garanții reale mobiliare sau drep-
turi de retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii, cu exceptia masurilor asigu-
ratorii sau masurilor preventive specifice, 
instituite in cursul procesului penal”. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar 
din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la 
adresa de email : office@consultant-in-
solventa.ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin asociat coordo-
nator ec. Emil Popescu.

l Debitorul Ungureanu Instalcom SRL” 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1. Mijloace fixe si obiecte de 
inventar, aparinand SC Ungureanu 
Instalcom SRL, a caror valoare de piata 
este de 25.002,80 Lei exclusiv TVA. Pretul 
de pornire al licitatiei pentru mijloacele 
fixe si obiectele de inventar reprezinta 
40% din valoarea de piata exclusiv TVA 
prezentata in raportul de evaluare pentru 
fiecare bun in parte iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: consemnarea in 
contul nr. RO79 BFER 1400 0000 8181 
RO01 deschis la Banca Comerciala Fero-
viara - Sucursala Bucuresti pana la orele 
14 am din preziua stabilita sedintei de 
licitatie a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; Pentru mijloacele fixe 
si obiectele de inventar prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 08.04.2019, 
ora 12.00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 15.04.2019; 
22.04.2019; 06.05.2019; 13.05.2019, ora 
12.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales de lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizua-
lizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de 
Munte, cu sediul în oraşul Vălenii de 
Munte, str.Berevoeşti, nr.3A, cod fiscal: 
2842870, tel .  0244.280.816, fax: 
0244.280.631, organizează în data de 
23.04.2019, ora 11.00, licitație publică 
privind vânzarea unor autospeciale şi 
echipamente tehnologice aparținând 
domeniului privat al Oraşului Vălenii de 
Munte, după cum urmează: -Autospe-
cială Mercedes (gunoieră); -Autovehicul 
special N3 MAN L2000; -Lamă de 
zăpadă camion. Prețul minim ce poate fi 
ofertat este prevăzut în caietul de sarcini 
stabilit, conform anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr.19, 20, 21/15.02.2019. 
Procurarea documentației în vederea 
participării la licitație se va face în peri-
oada 03.04-22.04.2019, de la sediul 
Primăriei Oraşului Vălenii de Munte, 
camera 22. Participanții la licitație au 
obligația de a achiziționa documentația 
de licitație contra sumei de 50 Lei. 
Data-limită pentru depunerea ofertelor 

este 22.04.2019, ora 16.00, pentru licitația 
organizată în data de 23.04.2019, ora 
11.00. Ședințele publice de deschidere a 
ofertelor se vor desfăşura la sediul 
Primăriei Oraşului Vălenii de Munte, str. 
Berevoeşti, nr.3A, în data de 23.04.2019, 
ora 11.00. Informații suplimentare la tel. 
0244.280.816, int.22.

l Direcţia Silvică Caraş-Severin, cu 
sediul în localitatea Reşița, str.Petru 
Maior, nr.69A, jud.Caraş-Severin, telefon: 
0255.216.533, organizează vineri, 
05.04.2019, ora 12.00, licitație publică, cu 
ofertă la plic închis, pentru vânzarea de 
arme şi muniții letale încadrate în cate-
goria B 11 -Arme de foc lungi semiauto-
mate care au aparenţa unei arme de foc 
automate -conform Legii 295/2004, repu-
blicată. Cantitatea totală oferită spre 
vânzare este constituită, astfel: *149 arme 
marca UM, calibru 7,62x39mm, împreună 
cu 348 încărcătoare, în stare bună; *5.146 
bucăți  cartuşe cu glonț,  calibru 
7,62x39mm, în stare bună; *1.906 bucăți 
cartuşe de manevră cu efect sonor, calibru 
7,62x39mm, în stare bună. Prețurile de 
pornire, minime -fără TVA, sunt următoa-
rele: 200,0Lei/armă; -1,1Lei/bucată cartuş 
cu glonț; -0,1Lei/bucată cartuş manevră 
cu efect sonor. Documentele de calificare 
se regăsesc în caietul de sarcini, ce se va 
ridica de la casieria unității. Cererile de 
înscriere se depun la secretariatul Direc-
ției Silvice Caraş-Severin, până la data de 
05.04.2019, ora 10.00. După acest termen 
nu se mai fac înscrieri la licitație.

l Primăria comunei Șintereag, cu sediul 
în loc.Șintereag, nr.40, organizează lici-
tație publică deschisă în vederea vânzării 
imobilului- teren, în suprafață de 
5.000mp, situat în extravilanul satului 
Cociu, înscris în CF nr.27449, CF 
nr.27450, cf nr.27451. Prețul de pornire a 
licitație este de 115.812Lei. Data şi ora 
şedinței de licitație: 23.04.2019, ora 12.00. 
Prețul documentelor vânzării: 50Lei. 
Valoarea garanției de participare: 
11.581Lei. Documentele vânzării pot fi 
ridicate de către solicitanți, contracost, de 
la sediul Primăriei comunei Șintereag. La 
licitație poate participa orice persoană 
fizică sau juridică ce cumpăra documen-
tele vânzării şi face dovada achitării 
garanției de participare. În caz de 
neadjudecare, licitația se va repeta în 
zilele de 03.05.2019, ora 12.00 şi 
14.05.2019, ora 12.00. Informații supli-
mentare se pot obține la tel.0263.351.026.

l Municipiul Petroşani - prin Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220,  0254/541221,  fax 
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa 
de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: -licitaţie 
publică în vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune al terenului în supra-
față de 3,0 mp, situat în municipiul 
Petroşani, str. Viitorului, în scopul 
suplimentării concesiunii terenului 
aferent unui garaj; licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 5,5 
mp, situat în municipiul Petroşani, str. 6 
August, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj; -lici-
taţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului 
în suprafață de 200,0 mp, situat în 
Masivul Parâng, zona C, parcela C35, în 
vederea extinderii casei de vacanță. 
Ofertele se depun într-un exemplar 

până la data de 23.04.2019, ora 9.00 şi se 
vor deschide în şedinţa publică din data 
de 23.04.2019, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarifi-
cări cât şi documentaţia de atribuire, se 
pot obţine până la data de 18.04.2019, de 
la Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei muni-
cipiului Petroşani, camera 37, telefon 
0254-541220(1), int.131. -licitaţie publică 
în vederea atribuirii contractului de 
concesiune al terenului în suprafață de 
9,0 mp, situat în municipiul Petroşani, 
str. Independenței, în scopul suplimen-
tării concesiunii terenului aferent unui 
garaj; -licitaţie publică în vederea atri-
buirii contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 7,0 mp, situat 
în municipiul Petroşani, str. Indepen-
denței, în scopul suplimentării concesi-
unii terenului aferent unui garaj; 
-licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de 
alimentație publică şi a curții aferente, 
în suprafață de 760,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroşani, str. General Dragalina, 
nr.8. Ofertele se depun într-un exemplar 
până la data de 24.04.2019, ora 9.00 şi se 
vor deschide în şedinţa publică din data 
de 24.04.2019, orele 11.00, 13.00 
respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarifi-
cări cât şi documentaţia de atribuire, se 
pot obţine până la data de 19.04.2019, de 
la Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, din cadrul Primăriei muni-
cipiului Petroşani, camera 37, telefon 
0254-541220(1), int.131. Costul docu-
mentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se 
va achita la casieria din cadrul Primăriei 
municipiului Petroşani, parter. Ofertele 
se depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l Dosar execuțional nr.101/2013. Publi-
cație de vânzare imobiliară din 
25.03.2019 (Extras). Noi, Dincă Stelian 
Emil, executor judecătoresc în cadrul 
Birou Executor Judecătoresc Stelian 
Emil Dincă, cu sediul în Braşov, B-dul.15 
Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, Jud.Braşov, 
numit în funcție prin ordinul 685/2001 al 
Ministrului Justiției, în conformitate cu 
art. 838 alin.1 Cod Procedură Civilă, 
aducem la cunoştință generală că, în data 
de 12.04.2019, ora 11.00, va avea loc la 
sediul Birou Executor Judecătoresc 
Stelian Emil Dincă, cu sediul în Braşov, 
B-dul.15 Noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, 
Jud.Braşov, vânzarea la licitație publică a 
imobilului situat în Râşnov, Județul 
Braşov, având CF: 100162 Râşnov, 
compus din teren fâneață, în suprafață de 
4.200mp, situat în extravilanul oraşului 
Râşnov, la aproximativ 3,75 km de la 
ieşirea din oraş, cu front de 23,75ml la 
DN73. Prețul de pornire la licitație este 
de: 5.700,00 EURO. Prezenta publicație 
de vânzare a fost întocmită în conformi-
tate cu dispozițiile art.838 Cod Procedură 
Civilă şi afişată la data de 25.03.2019 la 
sediul Biroului Executorului Judecăto-
resc, al Primăriei Râşnov, la locul unde se 
află imobilul şi la Judecătoria Zărneşti. 
Somăm pe toți cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului urmărit să-l 
anunțe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toți cei care doresc să 
cumpere imobilul urmărit să se prezinte 
la data, locul şi ora stabilită pentru 
vânzare, având asupra lor cartea de iden-
titate şi până la această dată să prezinte 
oferte de cumpărare. Potrivit dispoziți-

ilor art. 838 alin.1 lit.l) Cod Procedură 
Civilă, ofertanții trebuie să consemneze la 
dispoziția executorului judecătoresc, cel 
târziu până la termenul de vânzare, o 
garanție de participare de cel puțin 10% 
din prețul de pornire a licitației, în 
cuantum de 2.708,00lei.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de cetățenie 
pentru Kompanichenko Olesya a.n. 
10.02.1982 în Federația Rusă, emis de 
Consulatul României din Odesa la 
data de 04.11.2015 cu nr.C-1557. Se 
declară nul.

l Pierdut si declar nule certif de inregis-
trare si toate certif const conf L359/2004 
ale IQF Balcanical Markets SRL 
J40/17731/2018 CUI 40291197 sediu Mun 
Bucuresti sector 4 Bulevardul Marasesti 
nr.74 Corp B Parter Camera 5.

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti al socie-
tatii EDS Motor Sport SRL, cu sediul 
social in Bucuresti, sectorul 2, soseaua 
Pantelimon nr.91, bloc 403, sc.1, et. 10, 
ap.38, Numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/5362/2016, Cod unic de 
inregistrare 35943499 din data de 
12.04.2016. Il declaram nul.

l Pierdut Certificate Constatatoare cu 
nr. 21638/22.04.2009 pentru punct de 
lucru din Bicaz Chei jud. Neamt; nr. 
40062/08.09.2009 pentru punct lucru din 
Borsa jud.Maramures; si pentru cele 
doua puncte de lucru din Izvaoru Mure-
sului, com.Voslobeni, jud.Harghita. Se 
considera nule.

l Societatea Terra Holdings SRL, cu 
sediul social în municipiul Cluj-Napoca, 
str.Inului, nr.2-5, corp II, ap.2, județ Cluj, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub 
nr.J12/11/2006, CUI: 18261343, declarăm 
pierdut certificatul constatator din 
22.07.2010 emis pentru activități autori-
zate la sediu în baza declaraţiei-tip model 
2 nr.77425 din 15.06.2010.

l Pierdut atestat producător seria TL 
0153353, eliberat de Comuna Horia, jud. 
Tulcea pe numele Marinescu Nicolae. Se  
declară nul.

l Pierdut contract de colaborare cu 
Rostar SRL, nr. 3180 la data 13.09.2001 
pe numele Sima Elena.

l Asociaţia Solidaritatea pentru Liber-
tatea de Conştiinţă, declarăm pierdut 
certificatul de înscriere a persoanei juri-
dice  fără scop patrimonial  nr. 
21/14.04.2004. Îl declarăm nul. Asociaţia 
Solidaritatea pentru Libertatea de 
Conştiinţă, Bucureşti, sector 3,str. Octa-
vian Goga 12, bl. M23, ap. 67.

l Pierdut contract de vânzare –cumpă-
rare nr. 280/4/1995 încheiat între SCAVL 
Berceni SA, şi Bratosin Adrian şi 
Bratosin Beatrice Elena. Îl decarăm nul.


