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OFERTE SERVICIU
l SC Brossbox SRL, cu sediul în
Marghita, str.Bujorului, nr.2C, jud.
Bihor, angajează sudor (8).
CV-urile se pot depune la sediul
firmei până la data de 07.10.2019.
Informații la telefon:
+4(0)259.355.063.
l Angajăm barman cu sau fără
experiență în domeniu la Pensiunea Balu din localitatea Harghita-Băi. Depunere dosare pentru
concurs: între 07-11 octombrie
2019. Concursul va avea loc în
data de 14.10.2019, la sediul societății din Harghita-Băi. Mai multe
informații la: 0728.542.542.
l Alu Menziken, companie elveţiană specializată în extrudarea
aluminiului, sediul: Medieșu Aurit,
jud.Satu Mare, este în căutarea
unui Manager Matriţerie (COR
112029). Cerinţe: experienţă specifică în extrudarea aluminiului,
întreţinerea și repararea matriţelor
de minim 5 ani, utilizare SAP,
fluent în engleză. Atribuţiii: coordonarea echipei de matriţeri,
evaluarea costurilor de întreţinere/
reparaţie matriţe, supraveghere
modificări de funcţionare/ reparaţii matriţe, implicare în înbunătăţirea și formarea noilor angajaţi
din departementul său. Cei interesaţi pot să aplice la office.ro@
alu-menziken.com. Detalii la nr. de
telefon: 0749.047.630.
l Laboratorul de Control Doping,
cu sediul în București, B-dul Basarabia, nr.37-39, Sectorul 2, CIF:
36413717, scoate la concurs următorul post contractual de execuție
vacant în statul de funcții: 1 post
consilier gr.II -Compartimentul de
Cercetare pentru Prevenirea Dopajului. Concursul va avea loc la
sediul Laboratorului de Control
Doping, după cum urmează: -în
data de 28.10.2019, ora 10.00proba scrisă; -în data de
01.11.2019, ora 10.00- proba
interviu. Condițiile specifice de
participare, bibliografia și actele
necesare pentru dosarul de concurs
se afișează la sediul LCD și pe siteul: www.lcd.gov.ro. Relații suplimentare la telefon: 0737.021.745.
l SC Enache Morarit SRL,
J37/963/1993, CUI: RO4975725, cu
sediul în Huși, Calea Basarabiei,
nr.96B, județul Vaslui, angajează 3
încărcători-descărcători pentru
punct de lucru Hurdugi. Condiţiile
pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul sunt: -studii medii/
profesionale; -experiență în
domeniu de minim 2 ani; -permis
de conducere categoria B, tractor

-opțional; -seriozitate, profesionalism; -cunoștințe de limba engleză
-mediu; -lucru în echipă, rezistență
la stres; -disponibilitate lucru
program prelungit. Persoanele
interesate vor depune cererile de
angajare, însoţite de curriculum
vitae în format european, la sediul
societăţii, în perioada 07.10.201915.10.2019, între 8.00-16.00. Relaţii
suplimentare pot fi furnizate la
numărul de telefon: 0335.426.839
sau la sediul societăţii.
l UM 01010 Tîrgu Mureș, din
Ministerul Apărării Naționale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual Muncitor
calificat IV (tâmplar), fără
vechime în muncă și specialitate,
astfel: 30.10.2019, ora 10.00, proba
scrisă; 06.11.2019, ora 10.00, proba
practică; 19.11.2019, ora 10.00,
interviu; 18.10.2019, ora 12.00termenul limită de depunere a
dosarelor. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor face
la sediul UM 01010 Tîrgu Mureș,
strada Nicolae Bălcescu, nr.23,
județ Mureș, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului,
telefon: 0265.267.063, interior
0111.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii București (U.T.C.B.)
cu sediul în București, Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, conf. H.G.
nr.286/2011, pentru ocuparea unui
post contractual, vacant de casier
(M) în cadrul Direcţiei Economice.
Condiţii specifice: studii medii
finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă de minim 1
an, cunoștinţe operare PC - Word,
Excell - nivel mediu. Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este
18.10.2019 la sediul U.T.C.B., din
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera
nr. 33, în intervalul orar: 08:00 15:30. Proba scrisă va avea loc în
data de 28.10.2019, ora 12:00 la
sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr. 43, et.1.
Data și ora interviului vor fi anunţate după proba scrisă. Relaţii
suplimentare la sediul U.T.C.B. din
Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul
2, Blocul Administrativ, camera nr.
33, pe www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul
Vaslui, organizează concurs pentru

ocuparea funcţiei contractuale
vacante de asistent medical debutant la Secția Neonatologie -1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
HG 286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 28.10.2019,
ora 10.00; -proba interviu în data
de 01.11.2019, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: I.Asistent medical
debutant: -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform HG
nr.797/1997; -asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical -valabilă; -certificat
membru OAMGMAMR; -aviz
anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil 2019; -fără
vechime în specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană
de contact: economist Ciobanu
Florina, telefon: 0235.312.120,
interior: 138.
lEURO IMOB RENT SRL angajează 3 ajutor bucătar, 3 femei de
serviciu și 3 lucrători bucătărie
(spălător vase mari). CV-urile se
trimit la: stavrianne@gmail.com
până la data de 07.10.2019. Doar
candidații selectați vor fi contactați.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu
sediul în Ineu, str.Republicii, nr.2,
jud. Arad, organizează în data de
28.10.2019, ora 09.00, concurs,
conform HG 286/2011 și HG 1027/
noiembrie 2014, pentru următorul
post contractual vacant: un post de
asistent medical generalist debutant -contractual vacant în cadrul
Compartimentului de Anestezie și
Terapie Intensivă. Concursul
constă în proba scrisă, care va avea
loc în data de 28.10.2019, ora
09.00, și proba practică în data de
28.10.2019, ora 14.00, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții
de participare: 1.Condiții generale:
-pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute la art.3 din
HGR 286/2011. 2.Condiții specifice: -asistent medical generalist:
-diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalent în domeniu;
-diplomă de bacalaureat; -certificat
de exercitare a profesiei/adeverință; -autorizație liberă practică
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vizată la zi; -cunoștințe operare
PC; -vechime în specialitate nu
este necesară. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Orășenesc Ineu.
Relații suplimentare la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu,
persoană de contact: Haragea
Adina, telefon: 0257.511.221.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”,
cu sediul în București, B-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale:
-1 (un) post asistent medical debutant Clinica Medicină Internă,
temporar vacant, nivel studii PL,
perioadă determinată; -1 (un) post
asistent medical debutant CPU,
temporar vacant, nivel studii PL,
perioadă determinată. Acte necesare în vederea participării la
concurs: cererea de înscriere la
concurs; -copia actului de identitate; -copia certificatului de
naștere, de căsătorie; -copie acte
studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
-copia carnetului de muncă sau,
după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. Condiţii
de participare la concurs: -are
cetăţenie română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European și domiciliul în
România; -cunoaște limba română,
scris și vorbit; -are vârsta-limită
reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie sau de unităţi
sanitare abilitate; -îndeplinește
condiţiile de studii și, după caz, de
vechime sau de condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat
definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu execepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.
Condiţii pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante,
conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de scoală
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sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG
797/1997; -concurs pentru
ocuparea postului. Concursul se va
desfășura la sediul unităţii
conform calendarului următor: -22
octombrie 2019, ora 11.00- proba
scrisă; -24 octombrie 2019, ora
11.00- interviul. Data-limită
pentru depunerea dosarelor la
concurs: 11 octombrie 2019, ora
15.00. Relaţii suplimentare:
RUNOS, tel.021.222.35.59.
l Primăria Comunei Andreiașu de
Jos, judeţul Vrancea, organizează
la sediul său din comuna Andreiașu de Jos, judeţul Vrancea, în
ziua de 28.10.2019, ora 10.00
(proba scrisă), data și ora interviului vor fi comunicate ulterior,
concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de
execuție vacante de: bibliotecar,
grad IA, în cadrul Compartimentului Cultură- 1 post. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute la art.3 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru postul de bibliotecar, grad
IA, în cadrul Compartimentului
Cultură: -studii: medii; -vechime în
muncă: minim 9 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
la sediul instituţiei în termen de 10
zile lucrătoare de la publicare.
Condiţiile de participare la concurs
și bibliografia se afișează la sediul
Primăriei Andreiașu de Jos,
județul Vrancea. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei
Andreiașu de Jos, persoană de
contact: Năstase Silvia, având
funcția de consilier asistent în
cadrul Compartimentului Resurse
Umane, la telefon: 0374.054.984,
fax: 0374.096.567, e-mail: primariaandreiasuvn@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic „Nicolae
Teclu” Copșa Mică, cu sediul în
localitatea Copșa Mică, str.Şos.
Sibiului, nr.61, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante de îngrijitor: 1,00 normă,
conf.HG nr.286/2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba practică
în data de 28.10.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
28.10.2019, ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii minim: 8 clase;
-vechime: 3 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
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sediul: str.Șos.Sibiului, nr.61, cod:
555400 -Copşa Mică, jud.Sibiu.
Relaţii suplimentare la sediul: str.
Șos.Sibiului, nr.61, cod: 555400
-Copşa Mică, jud.Sibiu, telefon:
0269.840.147, fax: 0269.840.532,
e-mail: grcopsa@yahoo.com
l Colegiul Național „Alexandru
Ioan Cuza”, municipiul Ploieşti, cu
sediul în localitatea Ploieşti, strada
Trei Ierarhi, nr.10, județul
Prahova, în conformitate cu HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea a
două posturi vacante contractuale,
pentru perioadă nedeterminată:
administrator financiar şi analist
programator. Condiții specifice de
participare la concurs: 1.Administrator financiar: -studii superioare
economice/contabilitate/absolvite
cu diplomă de licență; -vechimea
efectivă în domeniul financiar
contabil la nivelul instituțiilor
bugetare de învățământ preuniversitar: 3 ani; 2.Analist programator:
-studii superioare în informatică
absolvite cu diplomă de licență;
-vechimea efectivă în domeniul
informatic la nivelul instituțiilor
bugetare de învățământ preuniversitar: 3 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -Proba
scrisă în data de 28 octombrie
2019, ora 9.00, la sediul instituției;
-Proba interviu în data de 30
octombrie 2019, ora 9.00, la sediul
instituției. Data-limită până la care
candidații vor depune dosarele de
înscriere la concurs este de 18
octombrie 2019, ora 12.00, la secretariatul unității. Date contact
telefon Secretariat: 0344.802.070.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează,
în temeiul HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante pe perioadă
determinată de timp, de 36 luni,
pentru implementarea Programului Național de Cadastru şi
Carte Funciară corespunzătoare
funcţiilor contractuale de execuție
din cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov, după
cum urmează: -1 post de Asistent
registrator principal, gr.II, din
cadrul Serviciului Cadastru
-Biroul Înregistrare Sistematică.
Cerinţele specifice pentru ocuparea
postului: -studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată
cu licență sau absolvite cu diplomă:
specializarea drept; -vechime în
specialitate: minim 6 luni; -muncă
în echipă, capacitate de asimilare
rapidă a informațiilor noi; -rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență;

-comportament profesional integru
şi conduită ireproşabilă; -cunoştinţe operare calculator; -deplasări
frecvente atât pe raza județului,
cât şi la nivelul altor județe de pe
întreg teritoriul țării. -1 post de
Asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul Înregistrare
Sistematică. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -studii
de specialitate: studii universitare
de lungă durată cu licență sau
absolvite cu diplomă: specializarea
drept; -vechime în specialitate: nu
este necesară; -muncă în echipă,
capacitate de asimilare rapidă a
informațiilor noi; -rezistență la
stres, flexibilitate, atenție la detalii,
minuțios, perseverență; -comportament profesional integru şi
conduită ireproşabilă; -cunoştinţe
operare calculator; -deplasări frecvente atât pe raza județului, cât şi
la nivelul altor județe de pe întreg
teritoriul țării. -1 post de Asistent
registrator debutant din cadrul
Serviciului Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică. Cerinţele
specifice pentru ocuparea postului:
-studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în
muncă: nu este necesară; -muncă
în echipă, capacitate de asimilare
rapidă a informațiilor noi; -rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțios, perseverență;
-comportament profesional integru
şi conduită ireproşabilă; -cunoştinţe operare calculator; -deplasări
frecvente atât pe raza județului,
cât şi la nivelul altor județe de pe
întreg teritoriul țării. -2 posturi de
Referent, tr.I, din cadrul Serviciului Cadastru -Biroul Înregistrare Sistematică. Cerinţele
specifice pentru ocuparea postului:
-studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 3 ani şi 6 luni;
-excelente abilități de comunicare,
amabilitate şi muncă în echipă;
-capacitate de asimilare rapidă a
informațiilor noi; -rezistență la
stres, flexibilitate, atenție la detalii,
minuțios, perseverență; -comportament profesional integru şi
conduită ireproşabilă; -cunoştinţe
operare calculator; -deplasări frecvente atât pe raza județului, cât şi
la nivelul altor județe de pe întreg
teritoriul țării. -1 post de Referent,
tr.IA, din cadrul Serviciului
Cadastru -Biroul Înregistrare
Sistematică. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 6 ani şi 6 luni; -excelente
abilități de comunicare, amabilitate şi muncă în echipă; -capacitate
de asimilare rapidă a informațiilor
noi; -rezistență la stres, flexibilitate,

atenție la detalii, minuțios, perseverență; -comportament profesional integru şi conduită
ireproşabilă; -cunoştinţe operare
calculator; -deplasări frecvente
atât pe raza județului, cât şi la
nivelul altor județe de pe întreg
teritoriul țării. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs
este 21.10.2019, inclusiv, ora 16.30,
la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic,
luni-joi, între orele 08.00-16.30,
vineri, 08.00-14.00). Concursul se
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov,
Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1; -Proba
scrisă: în data de 29.10.2019, ora
09.00; -Interviul: în data de
01.11.2019, de la ora 09.00. Date de
contact: telefon: 021.224.60.85,
interior: 126, e-mail: if@ancpi.ro.
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
l La data de 05.11.2019, Curtea
de Apel Bucureşti organizează
concurs, în condiţiile legii, pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante pe durată nedeterminată:•1 post de magaziner la
Tribunalul București;•1 post de
muncitor la Judecătoria Oltenița;•1 post de muncitor la Judecătoria Zimnicea;Condiţiile de
participare şi actele necesare
înscrierii la concurs vor fi afişate la
sediile Curţii de Apel Bucureşti,
Tribunalelor Bucureşti, Teleorman
şi Călăraşi, cât şi pe pagina de
Internet la adresa http://www.
cab1864.eu, la Rubrica Resurse
Umane- Concursuri/ examene.
Cererile şi documentele necesare
înscrierii vor fi depuse la sediul
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr. 5, mezanin
M-04, camera M 01, până la data
de 23.10.2019 (inclusiv).
l La data de 6 noiembrie 2019
(proba scrisă), Curtea de Apel
Bucureşti organizează concurs, în
condițiile legii, pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacantă de manager economic de
la Tribunalul Giurgiu. Condiții
generale de participare: -conform
art.465 din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiții specifice de participare:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiințelor
economice; -vechime minimă: 5 ani
în specialitatea studiilor economice
necesare exercitării funcției publice
de conducere, conform art.3 alin.
(2) din Ordinul MJ nr.2720/2004;
-studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în
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specialitatea studiilor economice
necesare exercitării funcţiei
publice; -să facă dovada deţinerii
certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul
sistemului European de Conturi
(SEC), conform cerinţelor obligatorii prevăzute de art.19 litera b2
din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice; Cererile şi dosarele profesionale vor fi depuse la
sediul Curţii de Apel Bucureşti–
Splaiul Independenţei, nr. 5, sector
4, mezanin, camera M01, în perioada 04.10.2019- 23.10.2019.
Concursul se va desfăşura la sediul
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul
Independenței nr.5, sector 4, iar
proba scrisă se va susține în data
de 6 noiembrie 2019, ora 16,00.
Proba de interviu se susține în
maxim 5 zile de la susținerea
probei scrise. Condiţiile de participare, bibliografia, precum şi actele
necesare înscrierii la concurs vor fi
pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse
Umane- Concursuri/ Examene.
Relaţii suplimentare la adresa de
corespondență email: infocabuc@
just.ro, relațiicab@just.ro, telefon:
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.
l Unitatea Militară 02583 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru ocuparea unui post de
economist debutant- studii superioare. Nu este necesară vechime în
muncă. Calendarul activităților
specific desfăşurării concursului de
încadrare presupune parcurgerea
următoarelor etape: -28.10.2019,
ora 10.00– proba scrisă;
-01.11.2019, ora 10.00– proba practică; -07.11.2019, ora 10.00– interviul. -data limită de depunere a
dosarelor– 18.10.2019, ora 16.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul Unităţii Militare 02583, Bd.
Ion Mihalache, nr. 124-126, sector
1, localitatea Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretarului, la telefon 021.224.26.51,
interior 0107; 0106, zilnic între
orele 08:00-16:00.
l Centrul Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr.
Nicolae Kretzulescu” Bucureşti
din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, organizează concurs în
vederea încadrării, pe perioadă
nedeterminată, prin recrutare din
sursă externă, în condiţiile Legii nr.
53/2003– Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015,
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu
modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Memoran-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
dumul cu tema: Aprobarea
deblocării unor posturi vacante în
M.A.I. nr. 23808 din 28.11.2018 şi
Nota nr. 1040922 din 26.09.2019
privind necesitatea încadrării
postului vacant de personal
contractual, a postului de asistent
medical, cu studii postliceale, la
Cabinetul Cardiologie, poziția 265
din statul de organizare al
Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr.
Nicolae Kretzulescu” Bucureşti,
subordonat Direcției Medicale. Se
solicită vechime în specialitate de 6
luni ca asistent medical. Pentru
înscriere, candidații vor prezenta
dosarul de concurs secretarului
comisiei de concurs, până la data
de 18.10.2019, ora 14:00, în zilele
lucrătoare, între orele 12:00-14:00,
la sediul Centrului Medical de
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti, din municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă, nr. 17,
sector 5, etaj 5, telefon
021.303.70.80, interior 30.542.
Concursul se va desfăşura la sediul
Centrului Medical de Diagnostic şi
Tratament Ambulatoriu „Dr.
Nicolae Kretzulescu” Bucureşti
din municipiul Bucureşti, strada
Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, astfel:
-22.10.2019- selecţia dosarelor de
concurs; -12.11.2019- proba scrisă
(test grilă); -18.11.2019- interviul.
Relații suplimentare privind condițiile de participare, documentele
necesare, calendarul de desfăşurare a concursului, tematica şi
bibliografia se pot obține de la
sediul Centrului Medical de
Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti, precum şi pe pagina de
internet www.cmdta.mai.gov.ro,
secţiunea –Carieră– Anunţuri.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică
tip Lindab plus placări polistiren.
Tel. 0755.849.716.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând lemne de foc- lemne
pentru construcție - pădure. Preț
negociabil. Relații la telefon:
0787/36.46.93

CITAŢII
l Pavel Sorin Cristian cu ultimul
domiciliu in satul Pietroiu comuna
Borcea, judetul Calarasi, este
chemat la judecatoria Fetesti, Str.
Calarasi, nr. 422, judet Ialomita, pe
data de 5 decembrie 2019, ca parat
in dosarul cu numarul
3533/229/2017 pentru iesirea din
diviziune asupra imobilului situat
in localitatea Fetesti Str. Sarmise-
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getuza, nr.10B, judet Ialomita.
Reclamanta fiind Sidonenco
Mihaela Florentina.
l Fagadar Maria, Presecan
Silvestru, Girbovan Ana, Bichis
Nastasia, Presecan Melintia,
Presecan Vasile, Todea Alexandru
lui Vasile, Rus Maria, Todea
Nicolae lui Vasile, Budai Anastasia, Crisan Vasile lui Iacob,
Maris Gheorghe, Rettegi Anna,
Chiorean Vasile, Neag Uliana,
Murasan Ioan, Simoca Maria,
Todea Ilie, Danis Maria, Todea
Aurel, Crisan Maria, Rus Maria,
Crisan Saveta, Crisan Dani, Pop
Dochita, Oltean Vasile, Chintovan
Anna, Simoca Maria, maritata
Muresan Ioan, Simoca Iosif,
Girbovan Vasile, Vad.Presecan
Susana nasc. Presecan, Preseca
Adrian, Presecan Veronica nasc.
Crisan, Girbovan Vasile lui Vasile,
Todea Ioan, Todea Alexandru,
sunt citati la Judecatoria Turda,
Sala 1, in data de 04.11.2019, in
calitate de parati in dosar nr.
1507/328/2017.
l Prisacă Elena, Constantin Anica
şi Spânu Maria sunt chemate în
judecată în calitate de pârâte, la
termenul din 17.10.2019, în
dosarul nr.476/297/2019 al Judecătoriei Botoşani, în contradictoriu
cu reclamanta Coţovanu IuliaLidia, pentru ca instanţa de judecată să constate dreptul său de
proprietate asupra casei, anexei şi
a terenului în suprafaţă de
1.828mp, bunuri imobile situate în
comuna Avrămeni, jud.Botoşani,
prin efectul uzucapiunii de scurtă
durată.
l Vieriu Andreea, Vieriu Mădălina, Vieriu Ionuţ, Vieriu Georgiana, Vieriu Paula, Ozbek Simona
şi Palade Mihaela sunt chemaţi în
calitate de pârâţi, la Judecătoria
Săveni, la termenul din 07.11.2019,
în dosarul nr. 1544/297/2018,
având ca obiect dezbaterea succesiunii defunctei Vieriu Emilia,
precum şi partajul bunurilor
succesorale.
l În legătură cu rectificarea
Contractului de vânzare cumpărare autentificat la fostul Notariat
de Stat sector II Bucureşti prin
Încheierea nr.23901 din data de
16.09.1992, având ca parte pe
defunctul Stângă Constantin, cu
ultimul domiciliu în Mun.Bucureşti, str.Radu Robescu, nr.8, sector
2, decedat la data de 06.11.1992
conform Extrasului din registrul
de deces, eliberat la data de
29.05.2019, de către Primăria
Sectorului 5 Bucureşti, în calitate
de vânzător, orice persoană intere-

sată sau care poate prezenta informaţii este citată pentru ziua de
09.10.2019, ora 12.00, la Societatea
Profesională Notarială- Optima
Lex, cu sediul în Mun.Bucureşti,
B-dul.Unirii, nr.45, bl.E3, tronson
I V, p a r t e r, S e c t o r 3 ,
tel.031.4192662, având toate actele
pe care le deţine în legătură cu
această rectificare (acte de stare
civilă, exemplare ale contractului
de vânzare mai sus menţionat,
etc). În caz de neprezentare a
persoanelor interesate, se va
proceda la rectificarea Contractului de vânzare cumpărare autentificat la fostul Notariat de Stat
sector II Bucureşti prin Încheierea
nr.23901 din data de 16.09.1992, la
cererea soţilor Aliman Mihai şi
Aliman Marioara, în calitate de
cumpărători, aflată pe rolul biroului nostru.
l Se citează pârâtul Căldăraş
Ștefan, cu ultim domiciliu
cunoscut în Comuna Bata, nr.290,
județ Arad, în proces cu reclamanta Săvulescu Mihaela-Camelia, la Judecătoria Lipova, cu
mențiunea că se poate prezenta la
instanță pentru comunicarea
cererii de chemare în judecată,
având ca obiect prestație tabulară.
l Domnul Fodorucz Petru, cu
domiciliul necunoscut, este chemat
la instanța Judecătoriei Sighetu
Marmației în ziua de 06 noiembrie
2019, ora 8.30, în calitate de pârât
în dosarul nr.1501/307/2019, în
proces cu Ardelean Maria-Ileana,
în calitate de reclamantă, şi cu
Vîrsta Vasile şi Vîrsta Ioan în
dosarul mai sus menționat şi cu
Unitatea Administrativ-Teritorială
a Mun.Sighetu Marmației, reprezentată legal prin Primar în calitate de pârât, ce are ca obiect
acțiunea de uzucapiune şi prestație
tabulară.
l România. Judecătoria sect.4,
B u c u r e ş t i , s t r. D a n i e l o p o l
Gheorghe, nr.2-4, sect.4, Bucureşti,
camera 301. Destinatar: Ciobanu
Ioana, sect.4, Bucureşti, Șos.Giurgiului, nr.119, bl.11, sc.2, et.5,
ap.54. Dosarul nr.12441/4/2019.
Materia: Civil. Stadiul procesual al
dosarului: Fond. Obiectul dosarului: declararea judecătorească a
morții. Citație emisă la 30 septembrie 2019. Stimată doamnă, sunteți
chemată în această instanță,
camera 301, Complet civil c10civil şi executări, în data de 17
Octombrie 2019, ora 8.30, în calitate de intimat, în proces cu Mihalaiche Marius Robert, în calitate de
petent. În caz de neprezentare a
părților, judecata se va face în lipsă
dacă se solicită în scris acest lucru
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de către una dintre părți. Prin
înmânarea citației sub semnătură
de primire perosnal sau prin reprezentant legal sau conventional ori
prin funcționarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are
în cunoştință şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care
citația i-a fost înmânată.

DIVERSE
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 depunerii solicitarii pentru obtinerea autorizatiei
de mediu pentru punctul de lucru
Penny Market, cod CAEN 4711comert cu amanuntul,amplasat in
Lehliu Gara, Str.Nicolae Titulescu
nr.6A, judetul Calarasi. Pentru
informatii suplimentare, propuneri si contestatii se va contacta
APM Calarasi, Sos.Chiciu, nr.2,
tel.0242315035 si fax 0242311926
in termen de 10 de zile de la
aparitia anutului.
l SC Eco Global Waste SRL,
titular al planului Urbanistic Loc.
Movila, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de
elaborare a primei versiuni a
planului şi depunerii notificării la
APM Ialomiţa pentru obţinerea
avizului de mediu pentru planul
mai sus menţionat. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi
consultate la sediul APM Ialomiţa,
loc.Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, în
zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30, şi vineri, 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se
primesc zilnic la sediul APM
Ialomiţa în termen de 15 zile
calendaristice de la 07.10.2019
(data ultimului anunţ).
l S.C. Blue Air Aviation S.A., cu
sediul social în Șos. Bucureşti
Ploieşti, 42-44, Complex Băneasa
Business & Technology Park,
clădirea A, aripa A1, etaje 3 şi 4 si
punct de lucru în Bucureşti, sector
1, Bulevardul Ficusului, nr. 44,
hangar, Cod Unic de Inregistrare
RO31525574, nr. de ordine în
Registrul Comerţului
J40/5103/2013, reprezentată prin
doamna Oana Petrescu - Director
General, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru
obținerea autorizației de mediu
pentru activitățile ”Repararea şi
întreținerea aeronavelor şi navelor
spațiale” - cod CAEN 3316,
”Fabricarea de aeronave şi nave
spațiale” - cod CAEN 3030,

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

”Transporturi aeriene de pasageri”
- cod CAEN 5110, desfăşurate în
Bucureşti, sector 1, Bulevardul
Ficusului, nr. 44, hangar. Informații se pot solicita la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului
Bucureşti din Aleea Lacul Morii
nr. 1, sector 6, Bucureşti, de luni
până vineri, între orele 9.00-12.00.
Propuneri sau contestatii se pot
depune la sediul A.P.M. Bucureşti
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l În conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, cu modificările
şi completările ulterioare, şi a
Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007,
S.C. Lidl Discount S.R.L., cu
sediul în Sat Nedelea, comuna
Ariceştii Răhtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, km 73+810,
județul Prahova, anunță public
solicitarea de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
“supermarket Lidl” amplasat în
m u n i c i p i u l Tu l c e a , s t r a d a
Babadag, nr. 183, județul Tulcea.
Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise
în scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Tulcea, din municipiul Tulcea,
str.14 Noiembrie nr. 5, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00–16.00, şi
vineri între orele 8.00–14.00, unde
se poate consulta şi documentația
tehnică depusă.
l SC Geomin SRL cu sediul principal in Municipiul Timisoara str
Augustin Coman nr. 11, jud Timis,
telefon 0256-295796; fax 0256295797 doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru punctul de
lucru din comuna Varadia de
Mures FN, jud Arad, unde
desfasoara activitatea principala:
- cod CAEN: 0811 Extractia
pietrei ornamentale si a pietrei
pentru constructii, extractia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei si a
ardeziei., in scopul productiei si
comertului de piatra(diabaz).
Avand ca principale faze ale
procesului tehnologic urmatoarele:
Lucrari miniere deschidere cariera;
Lucrari miniere de pregatire;
Tehnologia de exploatare propriuzisa: preconcasare, concasare,
sortare, depozitare; Lucrari de
inchidere cariera. Masurile de
protectie a factorilor de mediu:
Apa: decantoare, separator de
produse petroliere; Aer: stropitoare
cu perie pentru pulberile de praf
din aer. Sol: platforme betonate.
Gestiune deseuri: pubele, valorificare prin terti. Substante periculoase: platforma betonata si
separator de produse petroliere.

GATA!
Simplu, nu?

Observatiile publicului formulate
in scris /informatiile privind potentialul impact asupra mediului se
depun/ pot fi consultate la sediul
Agentiei Pentru Protectia Mediului
Arad, Splaiul Mures FN, telefon
0257-280331; 0257-280996 in timp
de zece zile lucratoare de la data
publicarii prezentului anunt.
l Unitatea administrativ-teritorială Comuna Braloştița, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr.11
începând cu data de 14.10.2019, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Braloştița, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială Comuna Calopăr, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.30, 31
începând cu data de 10.10.2019, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Calopăr, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. OCPI Argeş anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale 33, 34, 53, 54 şi 44, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Data de
început a afişării: 08.10.2019. Data
de sfârşit a afişării: 08.12.2019.
Adresa locului afişării publice:
Comuna Săpata, sat Popeşti, nr.17,
județul Argeş. Repere pentru identificarea locației: sediul Primăriei
Comunei Săpata. Cererile de recti-
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ficare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Săpata. Alte informații
pentru cei interesați: program:
luni-vineri, 09.00-16.00. Informații
privind Programul național de
cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține pe site-ul
ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Clima
Star 2001 SRL desemnat prin hotar a r e a n r. 5 2 0 2 d i n d a t a d e
01.10.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 27947/3/2018,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Clima Star 2001
SRL, cu sediul social in București
Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady,
Nr. 18, Bloc M5A, Scara A, Etaj 8,
Ap. 34, CUI 13588450, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/11367/2000. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva Clima Star
2001 SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 27947/3/2018, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 15.11.2019; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
05.12.2019; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 30.12.2019; d) data
primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 10.12.2019, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la
data de 14.10.2019, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștinţă că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul
nr. 10739/55/2019, cu termen de
judecată la data de 05 noiembrie
2019, având ca obiect cererea
petentului Cîrpaci Ioan, cu domiciliul în Şiria, str. Avram Iancu, nr.
588, judeţul Arad, pentru constatarea dobândirii de către acesta a
dreptului de proprietate cu titlu de
uzucapiune asupra cotei de 1/1
părţi din imobilul situat în localitatea Şiria, str. Avram Iancu, nr.
588, judeţul Arad, înscris în CF nr.
305769 Şiria, nr. top. 1737-1738/a,
în suprafaţă de 1260 mp, proprietatea tabulară a numitei Bulcu
Elisabeta. Persoanele interesate pot
face opoziţie la numărul de dosar

indicat mai sus în termen de o lună
de la data publicării prezentei
somaţii.
l România. Autoritatea Judecătorească. Judecătoria Sf.Gheorghe.
Dosar nr.1445/305/2019. Somație.
Prin prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul că
petenții Kolcza Matyas Barna,
domiciliat în Sf. Gheorghe, str.1
Dec. 1918, bl. 2, sc. B, et.1, ap.12,
jud.Covasna și Tasnadi Janka-Brigitta, domiciliat în Cluj-Napoca,
str. Horea, nr. 57, ap. 12A, jud.
CLuj, solicită dobândirea asupra
cotei părți de 80/320 parte din
dreptul de proprietate prin uzucapiune, conf. prev. art.28 din Decretul-lege nr. 115/1938, asupra
imobilului înscris în CF nr. 24799
Bodoc, nr. top. 69, 70, din com.
Bodoc, nr.43, jud. Covasna, în
suprafață de 2.229mp, având ca
proprietar tabular pe defuncta
Bocz (fostă Beteg), născută Simon
Ilona. Toți cei interesați pot face
opoziție la Jud. Sf. Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, cu
precizarea că în caz contrar, în
termen de 1 lună de la emiterea
celei din urmă publicații se va trece
la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Fundația Culturală Secolul 21
anunță Adunarea generală a consiliului său dirigent pe 4 octombrie
2019, ora 18.00, la sediul revistei
Secolul 21 (str.Sfinții Voievozi,
nr.61).
l Andrei Ioan IPURL in calitate
de administrator judiciar al Edilconst S.A. (“în insolvenţă”, “in
insolvency”, “en procedure collective”), cu sediul in Campina, Str.
Bucea, nr. 2, Judetul Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/495/1991,
avand CUI RO 1323433, in temeiul
art. 5 pct. 4, art. 53 alin. (1), art. 58
lit. g). din Legea nr. 85/2014, Legii
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
actului constitutiv al societatii,
convoaca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 04.11.2019, ora
10.00, la sediul societatii pentru toti
actionarii inregistrati la sfarsitul
zilei de 24.10.2019 data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul
primei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, cea de-a doua
convocare va avea loc in data de
05.11.2019, ora 10.00, la sediul societatii cu aceeasi ordine de zi:
Ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor este

urmatoarea: 1. Desemnarea administratorului special in vederea
indeplinirii atributiilor prevazute
de Legea nr. 85/2014, stabilirea
remuneratiei cuvenite acestuia si
modalitatea prin care urmeaza sa
fie informati actionarii asupra
stadiului procedurii. 2. Aprobarea
depunerii unui plan de reorganizare al Edilconst S.A., de catre
societatea debitoare, prin administratorul special desemnat, in
termenul procedural potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2014. 3. Desemnarea/imputernicirea persoanei
care va indeplini toate formalitatile
necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul
Comertului in conformitate cu
prevederile legale. Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr.
85/2014, dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor
debitorului se va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul
special. De asemenea, potrivit
dispozitiilor art.52 alin.(2) din
Legea nr. 85/2014, astfel cum a fost
modificat prin OUG nr. 88/2018, nu
poate fi desemnata ca administrator special o persoana fizica sau
juridica, care are si calitatea de
creditor. In conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr.
85/2014, adunarea generală va fi
prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar,
după caz. Dacă adunarea asociaților/acționarilor/ membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu
desemnează un administrator
special, debitorului i se va ridica
dreptul de administrare, dacă
acesta nu a fost deja ridicat, iar
debitorul, respectiv asociații/acționarii/membrii sunt decăzuți din
drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin
administrator special. La sedinta
pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 24.10.2019 (data de
referinta). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din din
capitalul social au dreptul : a) De a
introduce, prin cerere scrisa, noi
puncte pe ordinea de zi a adunarii
generale, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare de catre
adunarea generala, in termen de cel
mult 15 zile de la data publicarii
convocatorului; b) De a prezenta,
in scris, proiecte de hotarare pentru
punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse in ordinea de zi a adunarii
generale, in termen de cel mult 15
zile de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are dreptul
sa adreseze intrebari privind punc-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
tele de pe ordinea de zi a AGEA
pana cel tarziu la data 28.10.2019.
Societatea va formula un raspuns
general pentru intrebarile cu acelasi
continut care va fi disponibil pe
pagina de internet a societatii, in
format de intrebare – raspuns, daca
intrebarile vor fi transmise pana cel
mai tarziu 28.10.2019. Actionarii
mentionati in aliniatele precedente
au obligatia sa trimita materialele/
intrebarile in scris, in plicuri
inchise, insotite de copii certificate
ale actelor de identitate, BI/CI in
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juridice in original sau
copie conforma cu originalul, in
situația in care calitatea de reprezentant legal nu rezulta din registrul actionarilor pentru data de
referinta, precum si copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul
societatii cu mentiunea scrisa clar,
cu majuscule PENTRU
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTION A R I L O R D I N D ATA D E
04/05.11.2019 sau pe e-mail cu
semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnatura
electronica, la adresa office@edilconst.ro mentionand la subiect
“pentru AGEA din 04/05.11.2019”.
Actionarii pot participa personal
sau pot fi reprezentati in cadrul
AGEA de catre reprezentantii lor
legali sau de catre alte persoane
carora li s-a acordat imputernicire
speciala pe baza formularului de
imputernicire speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii.
Formularele de imputernicire
speciala se pot obtine de la sediul
societatii, sau se pot descarca de pe
website-ul societatii, incepand cu
data de 14.10.2019. Un exemplar, in
original al imputernicirii speciale,
se va depune la sediul societatii
pana la data de 01.11.2019, ora
10.00, un altul urmand sa fie pus la
dispozitia reprezentantului pentru
ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Formularele pot fi depuse personal,
prin posta la sediul societatii, sau
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa
office@edilconst.ro sau office@
andreiioan.ro, mentionand la
subiect “pentru AGEA din
04/05.11.2019”, pana la data de
01.11.2019, ora 10.00. La data
desfasurarii AGEA, reprezentantul
desemnat va preda originalele
imputernicirilor speciale, in cazul
in care au fost transmise prin
e-mail cu semnatura electronica
extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului
desemnat. Acţionarii pot acorda o

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
împuternicire generala valabilă
pentru o perioadă care nu va depăși
3 ani, permiţând reprezentantului a
vota în toate aspectele af late în
dezbaterea adunărilor generale ale
acţionarilor a unuia sau mai multor
emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o
formulare generică referitoare la o
anumită categorie de emitenţi,
inclusiv în ceea ce privește acte de
dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile generale se depun
la societate cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul- verbal al
adunării generale. Acţionarii nu
pot fi reprezentaţi în adunarea
generală a acţionarilor pe baza unei
împuterniciri generale de către o
persoană care se află într-o situaţie
de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 92 alin.15
din Legea 24/2017. Împuternicitul
nu poate fi substituit de o altă
persoană decât în cazul în care
acest drept i-a fost conferit în mod
expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana
împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite
mandatul primit prin intermediul
oricărei persoane ce face parte din
organul său de administrare sau
conducere sau dintre angajaţii săi.
Prevederile prezentului alineat nu
afectează dreptul acţionarului de a
desemna prin împuternicire unul
sau mai mulţi împuterniciţi
supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în
conformitate cu reglementările in
vigoare. Actionarii au posibilitatea
de a vota si prin corespondenta,
inainte de adunare, prin utilizarea
formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la
sediul societatii sau de pe website-ul
societatii, www.edilconst.ro, incepand cu data de 14.10.2019. Votul
prin corespondenta insotit de actele
de identificare ale actionarilor
trebuie sa ajunga la sediul societatii
pana la data de 01.11.2019, ora
10.00, mentionand pe plic “pentru
AGEA din 04/05.11.2019”. Materialele si documentele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la
sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii
(www.edilconst.ro) incepand cu
data de 14.10.2019. Daca la prima
convocare adunarea nu va fi statu-
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tara, sedinta se reconvoaca pentru
data de 05.11.2019 in aceleasi
conditii (loc de desfasurare, ora,
ordine de zi). Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii
Edilconst S.A. sau la numarul de
telefon 0244/334.196, de luni pana
vineri, intre orele 08-15 si pe website-ul www.edilconst.ro.
l Consiliul de Administraţie al
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti–
cu sediul social în Bucureşti, sector
4 , Ş o s . B e r c e n i n r. 1 0 4 C I F
RO16951576 Nr.Ord.Reg.Com.
J40/18782/17.11.2004– convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din S.C. ICPET Turbo
S.A. Bucureşti în data de 14
Noiembrie 2019 ora 12,00– la sediul
social din Bucureşti , sector 4, Şos.
Berceni nr.104. În cazul neîntrunirii
cvorumului Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din S.C.
ICPET Turbo S.A. Bucureşti, în a
doua convocare, va avea loc în data
de 15 Noiembrie 2019 ora 12,00 –în
acelaşi loc. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din S.C.ICPET Turbo
S.A. Bucureşti este următoarea: 1.
Prezentarea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie
privind exerciţiul mandatului
Noiembrie 2015– Noiembrie 2019;
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind
gestionarea societăţii de către
administratori în exerciţiul mandatului Noiembrie 2015- Noiembrie
2019; 3. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exerciţiul
mandatului Noiembrie 2015–
Noiembrie 2019; 4.Revocarea administratorilor; 5. Alegerea
administratorilor S.C. ICPET
TURBO S.A. Bucureşti pentru
exerciţiul mandatului 2019-2023;
6.Alegerea cenzorilor pentru exerciţiul mandatului Noiembrie 2019Noiembrie 2022; 7.Stabilirea
renumeraţiei pentru cenzori; 8.
Aprobarea contractului de administrare; 9. Stabilirea remuneraţiei
pentru Administratori; 10. Diverse.
11.Aprobarea Actului Constitutiv
actualizat.
l Convocator: Adunare Generală
Extraordinară a Acţionarilor Societătii IFMA S.A.: Consiliul de Administraţie al societăţii IFMA S.A., cu
sediul în Calea Giuleşti nr. 8D (fost
6-8), etaj. 3, sector 6, Bucureşti,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14849/2016, CUI
448269 (“Societatea”), Având în
vedere •Dispoziţiile Legii 31/1990
republicată şi modificată, •Dispoziţiile Regulamentelor
ASF/C.N.V.M., a Legii privind
piaţa de capital nr. 297/2004 şi a
Legii 24/2017, •Dispoziţiile Actului

Constitutiv al Societăţii, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor IFMA S.A. pentru
data de 04.11.2019, orele 12.00, la
sediul IFMA S.A. din Calea
Giuleşti nr. 8D (fost 6-8), etaj. 3,
sector 6, Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii, ţinut şi
eliberat de Depozitarul Central
S.A., la data de 22.10.2019, considerată ca dată de referinţă pentru
această Adunare, cu următoarea
Ordine de Zi: 1. Aprobarea reducerii de capital social al IFMA SA
cu suma de 1.015.536,72 lei de la
2.284.957,62 lei la 1.269.420,90 lei,
prin reducerea valorii nominale a
unei acţiuni de la 0,18 lei la 0,10 lei,
fără a afecta numărul de acţiuni şi
cota de participare a fiecărui acţionar la capitalul social. Reducerea
capitalului social este realizată
pentru acoperirea pierderilor
cumulate de societate, înregistrate
în ultimele situaţii financiare aprobate. 1.1. Modificarea Actului
constitutiv al societăţii după cum
urmează: La art. 7– Capitalul social
şi acţiunile Societăţii se modifică şi
va avea următorul conţinut: „Capitalul social al societăţii este de
1.269.420,90 lei, împărţit în
12.694.209 acţiuni în valoare nominală de 0,10 lei” 1.2. În conformitate cu Regulamentul ASF nr.
5/2018, aprobarea: a) datei de
20.11.2019 ca “data de înregistrare” în legătură cu reducerea de
capital social, pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârii de
reducere a capitalului social. b)
datei de 19.11.2019 ca “ex date”,
respectiv data anterioară datei de
înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la
care instrumentele financiare obiect
al hotărârilor organelor societare se
tranzacţionează fără drepturile
care derivă din respectiva hotărâre;
1.3. În implementarea prezentei
hotărâri, Preşedintele CA, dl.
Boniu Adrian Virgiliu, va realiza
toate demersurile necesare şi va
adopta toate deciziile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârii AGEA cu privire la reducerea capitalului social, în faţa
autorităţilor competente, incluzând
dar fără a se limita la ORC, BVB,
ASF, DC: a) Urmărirea operaţiunilor de înregistrare a hotărârilor
privind reducerea capitalului
social, până la evidenţierea noii
valori nominale a acţiunilor, ca
urmare a reducerii de capital, de
către Depozitarul Central şi
emiterea de către acesta a noului
Registru consolidat al acţionarilor;
b) Modificarea corespunzătoare a
clauzelor relevante ale Actului
constitutiv şi publicarea formei

actualizate a acestuia, pentru a
reflecta modificările intervenite. 2.
Aprobarea majorării capitalului
social al societăţii IFMA S.A., într-o
singură etapă, fără prima de
emisiune, cu suma de 1.631.078,90
lei, de la nivelul ulterior reducerii
capitalului social de 1.269.420,90 lei
până la nivelul maxim de
2.900.499,80 lei, pentru acoperirea
pierderilor contabile şi asigurarea
capitalului de lucru, în următoarele
condiţii: 2.1. Majorarea capitalului
social va fi implementată ulterior
înregistrării reducerii de capital
social; 2.2.Majorarea capitalului
social se realizează prin emisiunea
unui număr de 16.310.789 acţiuni
noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare
nominală de 0,1 lei/acţiune, cu
acordarea dreptului de preferinţă
pentru acţionarii inscrişi la Depozitarul Central SA, proporţional cu
cotele de participare deţinute de
aceştia la data de înregistrare,
conform prevederilor legislaţiei
pieţei de capital; 2.3. Subscrierea se
poate face de către acţionari, atât
în numerar cât şi prin conversia în
acţiuni a oricărei creanţe certe,
lichide şi exigibile deţinută faţă de
societatea IFMA SA şi recunoscută
de către Consiliul de Administraţie
al societăţii; 2.4. Aprobarea listei cu
entitatile care detin creanţe certe,
lichide şi exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot subscrie cu
aceste creanţe; 2.5. Preţul de
emisiune pentru o acţiune nou
emisă subscrisă în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă va fi de 0,10
lei/acţiune; 2.6. Raportul de
subscriere este de 1,2849 acţiuni
nou emise la 1 acţiune deţinută la
data de înregistrare, prin rotunjirea
întotdeauna la întregul inferior.
După verificarea şi validarea
subscrierilor efectuate în termenul
de subscriere, Consiliul de administraţie întocmeşte un raport final
conform legislaţiei aplicabile, cu
precizarea rezultatului subscrierilor
validate, raport ce va fi transmis
către BVB şi ASF. 2.7. Perioada în
care se pot subscrie acţiuni în
cadrul exercitării dreptului de
preferinţă va fi de o lună de la data
stabilită în prospect/ prospectul
proporţionat de ofertă şi va începe
la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului
social şi datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României; 2.8. Majorarea capitalului
social se face în limita conversiei în
acţiuni a creanţelor şi a sumelor
efectiv subscrise şi vărsate în contul
societăţii, acţiunile noi emise şi
nesubscrise sau cele neplătite în
întregime fiind anulate. Plata acţiunilor subscrise se face integral la
data subscrierii, conform prospec-
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tului aprobat de ASF. 2.9. Aprobarea Prime Transaction SA ca
intermediar ce va realiza operaţiunea de majorare a capitalului
social. Operaţiunea de subscriere în
baza unui Prospect aprobat de ASF,
se va realiza atât prin Prime Transaction SA cât şi prin orice alt
Intermediar autorizat de către ASF.
2.10. Aprobarea delegării către
Consiliul de Administraţie al IFMA
S.A. a exerciţiului atribuţiei majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art.113 lit.f) şi
ale art.114 alin.(1) din Legea nr.
31/1990, pentru ca, la expirarea
perioadei de exercitare a dreptului
de preferintă, să constate numărul
acţiunilor noi care au fost subscrise,
să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu
care se majorează capitalul social,
să modifice Actul constitutiv al
societăţii în conformitate cu noua
valoare a capitalului social şi cu
noua structură a acţionariatului
acesteia, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente
(Oficiul Registrului Comerţului,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central) în
vederea înregistrării majorării de
capital social. 2.11. Aprobarea
modificării dispoziţiilor Art. 7 si
Art. 8 al Actului Constitutiv al
Societăţii conform următorului text
supus spre aprobare (spaţiile de
mai jos, lăsate libere, urmând a fi
completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către
Consiliul de Administraţie al Societăţii, a rezultatelor subscrierii la
majorarea capitalului social): „Art.
7 –Capitalul social la data şedinţei
Consiliului de Administraţie (....)
care a aprobat actualizarea prezentului Act Constitutiv este de ...........
lei, împărtit în ............ acţiuni în
valoare nominală de 0,10 lei/
fiecare.” „Art. 8 –Repartizarea
capitalului social şi a celor .........
acţiuni între acţionarii Societăţii
este următoarea: 1. WEYBRIDGE
Mobiliare SRL, persoană juridică
română cu sediul în Bucureşti,
Calea Giuleşti nr. 8D (fost 6-8), et.
3, sect. 6, înmatriculată sub nr.
J40/8658/2017, deţinătoare a ........
acţiuni, reprezentând ........ % din
capitalul social al societăţii,
respectiv ........... lei; 2. MAC-PUAR
CIM, SL SEVILLE ESP, persoană
juridică de drept spaniol, cu sediul
social în Spania, 41092 Sevillia,
Leonardo da Vinci 15, înregistrată
la Registrul Comerţului vol. 3.907,
pag. 121, nr. SE-56.907, cod. Fiscal
B-91358242 deţinătoarea a .......
acţiuni, reprezentând ...... % din
capitalul social al societăţii,
respectiv .......... lei; 3. Persoane
fizice deţinătoare a ........ acţiuni,
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reprezentând ...... % din capitalul
social al societăţii, respectiv .........
lei; 4. Persoane juridice deţinătoare
a ..... acţiuni reprezentând ....... %
din capitalul social, respectiv ........
lei.” 2.12. Aprobarea datei de
20.11.2019 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng
efectele hotărârii AGEA, a datei de
19.11.2019 ca “ex date” şi “data a
plăţii” 21.11.2019. 2.13. Împuternicirea dlui. Boniu Adrian Virgiliu–
Preşedinte /Director General al
Societăţii IFMA S.A., să efectueze
toate demersurile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
AGEA şi îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare în faţa autoritătilor competente, incluzând, dar
fără a se limita la ORCB, ASF,
BVB, Depozitarul Central. În
vederea exercitării atribuţiilor sale
dlui. Boniu Adrian Virgiliu îşi poate
substitui o altă persoană. În cazul
neîndeplinirii condiţiilor de validitate/ cvorum prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, a doua convocare
va avea loc pe data de 05.11.2019,
orele 12:00 la aceeaşi adresă, cu
aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. La sedinţă pot participa şi
vota numai acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor societăţii la
data de 22.10.2019, stabilită ca dată
de referinţă. La data convocării
capitalul social al societăţii este de
2.284.957,62 lei format din
12.694.209 acţiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 0,18 lei, fiecare acţiune
dând dreptul la un vot în AGEA.
Se aduce la cunoştiinţa acţionarilor
următoarele: (1) Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social, au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea de
zi a Adunării Generale 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 a
Acţionarilor; b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse
pe ordinea de zi a Adunării Generale. (2) Drepturile prevăzute la
alin.(1) pot fi exercitate numai în
scris, iar documentele vor fi depuse
în plic închis la sediul societăţii sau
transmise prin mijloace de curierat
sau prin mijloace electronice având
ataşată semnătura electronică
extinsă, la adresa de e-mail: office@
mpifma.ro; (3) Acţionarii îşi pot
exercita drepturile menţionate mai
sus în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării convocatorului in
Monitorul Oficial al României,
Partea a-IV-a. (4) Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări
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privind punctele de pe ordinea de zi
a Adunării Generale a Acţionarilor,
iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la
sediul societăţii sau transmise prin
mijloace de curierat sau prin
mijloace electronice, având ataşată
semnătura electronică extinsă, la
adresa de e-mail: office@mpifma.
ro, în termen de cel mult 15 zile de
la data publicării convocatorului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe
pagina de internet a societăţii; (5)
Acţionarii pot participa personal
sau pot fi reprezentaţi în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor,
fie de reprezentanţii lor legali, fie de
alţi reprezentanţi cărora li s-a
acordat o împuternicire (procura)
specială, în condiţiile art. 92 alin.
(12) din Legea nr. 24/2017 privind
piaţa de capital; (6) Accesul acţionarilor este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută
în cazul acţionarilor persoane fizice
cu actul de identitate sau în cazul
persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate,
cu o împuternicire (procura)
specială data persoanei fizice care o
reprezintă; (7) Acţionarii pot să-şi
desemneze reprezentantul şi prin
mijloace electronice, notificarea
desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de
e-mail: office@mpifma.ro, având
ataşată semnătura electronică
extinsă; (8) Acţionarii pot să voteze
punctele înscrise pe ordinea de zi şi
prin corespondenţă, formularul de
vot, completat şi semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la
sediul societăţii, până cel mai târziu
în data de 01.11.2019, ora 12.00; (9)
Formularele de împuterniciri
(procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare,
precum şi formularele care vor fi
utilizate pentru votul prin corespondenţă vor fi disponibile la sediul
societăţii, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00–16.00 şi pe
pagina de web a societăţii: www.
mpifma.ro, începând cu data de
04.10.2019. (10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în
original la sediul societăţii cu cel
puţin 48 de ore înainte de data
fixată pentru Adunarea Generală a
Acţionarilor, respectiv, până la data
de 01.11.2019, ora 12.00. Un exemplar se va înmâna reprezentantului,
unul va rămâne la societate iar cel
de-al treilea exemplar va rămâne la
acţionar; (11) Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale
de către alte persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri

generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permiţând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală
să fie acordată de către acţionar, în
calitate de client, unui Intermediar
definit conform art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. (12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la
art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 şi se depun la societate cu 48
de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. (13) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale),
de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile
art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017. Documentele şi materialele informative precum şi proiectele de hotărâri vizând problemele
înscrise pe ordinea de zi a Adunării
Generale a Acţionarilor vor fi
disponibile acţionarilor la sediul
societăţii în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00–16.00 şi pe
pagina de web a societăţii www.
mpifma.ro, începând cu data de
04.10.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în orice zi
lucrătoare, la telefon–
021/312.31.81 sau e-mail: office@
mpifma.ro. Prezentul convocator se
va completa cu prevederile legale
aplicabile. Preşedinte Consiliu
Administraţie Boniu Adrian
Virgiliu.
l INTEC S.A. Bucureşti, sectorul
4 , Ş o s . O l t e n i ţ e i , n r. 1 0 5 ,
J40/6664/1991, C.U.I. 369270. Nr.
221/02.10.2019, Convocare: În
conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi,
având în vedere prevederile din
Actul Constitutiv al societăţii pe
acțiuni INTEC S.A. (denumită în
continuare şi “Societatea” sau
“INTEC” ), cu sediul social în
Bucureşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei,
nr.105, Preşedintele Consiliului de
Administraţie al INTEC S.A,
convoacă în ziua de 07.11.2019, ora
12:00, la sediul societăţii din Bucureşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei,
nr.105, Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acţionarilor, pentru toţi
acţionarii INTEC S.A înscrişi în
registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 01.11.2019 (data de referinţă), cu următoarea Ordinea de zi
a Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor: 1. Dezbaterea şi
aprobarea Raportului preliminar al
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii privind
centralizarea rezultatelor punerii în
executare a Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor INTEC S.A. din data de
23.07.2019, privind majorarea
valorii nominale a acțiunilor emise
de Societate, fără modificarea
valorii capitalului social, hotărâre
publicată în Monitorul Oficial al
Romaniei, partea a IV-a, nr.
3604/28.08.2019, raportat la efectele acestei hotarari asupra capitalul social al INTEC S.A. 2.
Constatarea împrejurării că,
urmare a centralizării rezultatelor
punerii în executare a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor INTEC S.A. din data
de 23.07.2019, nu s-a produs nicio
modificare a valorii capitalului
social al Societăţii, aprobarea plăţii
contravalorii Compensării pentru
Rotunjire în Minus (ȋn conformitate cu dispoziţiile pct.5 ultimul
alineat din Anexa 1 la Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor INTEC S.A. din data
de 23.07.2019), precum şi aprobarea înregistrării efectelor implementarii Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor INTEC S.A. din data de
23.07.2019 în Registrul Acţionarilor
Societatii, structura acţionariatului
INTEC S.A. fiind cea mai jos
prezentată: BG Management
Consultants S.R.L.- 323 Acţiuni
Consolidate; AGAM Development
S.R.L.- 1 Acţiune Consolidată, ------------Total: 324 Acţiuni Consolidate. 3. Constatarea finalizării
procedurii de majorare a valorii
nominale a acţiunilor emise de
Societate, de la valoarea nominală
curentă de 2,5 lei, pentru fiecare
acţiune, la valoarea nominală de
25.000 lei pentru fiecare acţiune, ca
urmare a punerii în executare a
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INTEC
S.A. din data de 23.07.2019. 4.
Ratificarea aprobarii modificării
articolelor 3.1. şi respectiv 3.2. (de
la Art. 3.Capitalul social) din Actul
Constitutiv al INTEC S.A. actualizat, care vor avea următorul
continut: Articolul 3. Capitalul
social. 3.1 Capitalul social subscris
este ȋn valoare de 8.100.000 lei, din
care aport ȋn natura 10.810 lei şi
aport ȋn numerar 8.089.190 lei.
Capitalul social este integral vărsat.
3.2 Capitalul social este ȋmpartit
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@jurnalul.ro
ȋn 324 de acţiuni nominative,
fiecare acţiune având o valoare
nominală de 25.000 lei.” şi
respectiv, aprobarea modificării
Art.4 din Actul Constitutiv, care va
deveni: Articolul 4. Structura capitalului social. Contribuţia Acţionarilor la capitalul social este
următoarea: BG Management
Consultants S.R.L., deţine un
număr total de 323 acţiuni nominative cu o valoare nominală de
25.000 lei per acţiune, reprezentând
un aport total de 8.075.000 lei la
capitalul social al INTEC SA şi
avand un procent de participare la
beneficii şi pierderi de 99,691 %;
aportul sau la capital este integral
vărsat; AGAM Development
S.R.L., deţine un total de 1 acţiuni
nominative cu o valoare nominala
de 25.000 lei, reprezentând un
aport total de 25.000 lei la capitalul
social al INTEC SA şi având un
procent de participare la beneficii şi
pierderi de 0,309%; aportul sau la
capital este integral varsat; 5. Aprobarea versiunii actualizate a
Actului constitutiv al societății. 6.
Împuternicirea Preşedintelui
Consiliului de Administraţie al
INTEC S.A., dl. Bezerghianu
Niculai, pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare pentru
ducerea la îndeplinire a hotărârii
AGEA, incluzând, dar fără a se
limita la, semnarea actului constitutiv actualizat al Societăţii şi a
oricăror alte documente necesare,
chiar nemenţionate în prezenta,
îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărarilor la
Registrul Comerţului şi în Registrul
Acționarilor, precum şi la orice alte
autorităţi competente. Preşedintele
Consiliului de Administraţie poate
delega oricare dintre atribuţiile sale
conferite în acest sens. *****
Completarea ordinii de zi: În cel
mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, unul sau mai multi acţionari
reprezentând, individual sau
ȋmpreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot înainta
Consiliului de Administraţie al
Societăţii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Ordinea de zi
completată cu punctele propuse de
acţionari, ulterior convocării, se va
publica în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, cu cel
puţin 10 zile înaintea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la şedința
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor: La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pot participa şi pot vota, direct sau
prin reprezentare, în baza unei
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procuri speciale, toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor
INTEC SA la data de 01.11.2019
stabilită ca dată de referinţă; acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi
în adunarile generale decât prin
alţi acţionari. Acţionarii îndreptăţiţi pot participa şi pot vota în
cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pe baza
actului de identitate, buletin de
identitate/carte de identitate,
pentru cetățenii români sau, după
caz, cu paşaport /legitimație de
şedere pentru cetățenii străini, în
cazul acționarilor persoane fizice,
respectiv pe baza actului de identitate al reprezentantului legal însoțit
de un document oficial, în original,
care îi atestă aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul
Comerţului competent cu cel mult
10 zile înainte de data şedinței), în
cazul acționarilor persoane juridice.
Mandatarii acționarilor persoane
fizice pot participa şi pot vota în
cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pe baza
actului de identitate însoțit de
procura specială semnată de acționarul persoană fizică şi depusă în
prealabil la sediul Societății.
Mandatarii acționarilor persoane
juridice pot participa şi pot vota în
cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pe baza
actului de identitate al mandatarului, însoțit de procura specială
semnată de reprezentantul legal şi
de certificatul constatator emis de
Registrul Comerţului competent
care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului procurii
speciale, ambele depuse în prealabil
la sediul Societății. În cazul în care
nu se vor îndeplini condiţiile legale
privind ținerea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor la
data primei convocări, se reprogramează şedința pentru data de
08.11.2019, la aceeasi ora, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi, iar
data de referință, stabilită pentru
identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în
cadrul Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor, ramane aceeasi.
Preşedintele Consiliului de Administrație al INTEC S.A. Niculai
Bezerghianu.

LICITAŢII
l În data de 15.10.2019, ora 10.00,
Ministerul Apărării Naţionale, prin
U.M. 02574, cu sediul în Bucureşti,
B-dul Drumul Taberei nr. 7B,
sectorul 6, organizează o selecţie de
oferte de preţ cu colectorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de
colectare, dezmembrare şi/sau
tratare a vehiculelor scoase din uz,
în conformitate cu prevederile
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l Anunţ de licitaţie. Primăria
Municipiului Mediaș, cod fiscal
4240677, P-ţa Corneliu Coposu, nr.
3, telefon/fax 0269/803817, patrimoniu@primariamedias.ro,
persoană de contact Mihaela
Morariu, organizează licitație
publică pentru închirierea imobilului situat în Mediaș str. Greweln
nr.1. Obiectul licitației publice:
teren cu construcții situat în
Mediaș str. Greweln nr.1 - ”Hanul
Căprioarei” și dotările aferente
reprezentând mijloace fixe, proprietatea privată a municipiului
Mediaș, identificat în CF nr.
101089 Mediaș nr. cad 101089,
fiind compus din: restaurant, bar, și
pensiune. Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la
Centrul de Informare Cetățeni din
cadrul Primăriei municipiului
Mediaș, telefon 0269/803803,
contracost la valoarea de 200,00 lei
/documentație, care se achită în
numerar la caseria Direcției Fiscale
Locale Mediaș (din holul Primăriei
Mediaș), sau în contul organizator u l u i
R O 8 0 T R E Z
57721360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Mediaș, data limită
pentru solicitarea clarificărilor
fiind 14.10.2019. Ofertele se depun
la Primăria municipiului Mediaș,
P-ța Corneliu Coposu nr.3, la
Centrul de Informare Cetățeni,
într-un singur exemplar, în plic
închis, până la data de 28.10.2019,
ora 15,30 și până la data de
22.11.2019, ora 13,00, în caz de
neadjudecare, la primul termen.
Locul desfășurării licitaţiei este

sediul Primăriei municipiului
Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu nr.3,
sala mică de ședinţe, în data de
30.10.2019, ora 10,00 și în data de
25.11.2019, ora 10,00 în caz de
neadjudecare, la primul termen.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10,
cod. 551025, județul Sibiu, telefon:
0269/ 845048, fax: 0269/ 846707,
email: jud.medias@just.ro. Data
transmiterii anunțului de licitație
în vederea publicării: 04.10.2019.
l Debitorul SC Mecanoenergetica
SA , cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Calea Timișoarei, nr.22, jud. Mehedinţi, CIF RO 1605469,
J25/348/1991, aflata în procedură
de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în dosar nr. 7395/101/2015
prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata
de Popescu Emil, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str.Zăbrăuţului,
nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: -bunurile mobile de tipul
stocuri *materii prime, produse
finite, piese de schimb si obiecte de
inventar *, localizate in Mun.
Dr.Tr. Severin, Calea Timișoarei nr.
22 (Gura Vãii), Judeţul Mehedinţi
(conform listelor ce se pot studia la
biroul administratorului judiciar
din loc. Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti) la
pretul de 43.075 euro, exclusiv
TVA (pret ce se va plăti în lei la
cursul BNR din ziua plății). Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile descrise
anterior debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 43 din data
de 30.05.2018 de confirmare a
planului de reorganizare modificat
pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.
7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de
11.10.2019 orele 14:00. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al
licitaţiei și să achiziționeze caietul
de sarcini in cuantum de 100
lei+TVA. Contul unic de insolvență
al debitoarei SC Mecanoenergetica
SA este deschis la BCR Dr.Tr.
S e v e r i n
RO66RNCB0179034575100001.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la ședinţa de licitaţie din
data de 11.10.2019 să depună
oferte de cumpărare și documen-

tele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția
de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 100 lei
până la data de 11.10.2019 orele
11,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
Activului functional al debitoarei
SC Mecanoenergetica SA sa
anunțe administratorul judiciar
înainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Raportat la
dispozitiile art. 91 din Legea
85/2014, bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC Mecanoenergetica SA se vind libere de orice
sarcini, precum privilegii, ipoteci,
gajuri, sau drepturi de retentie,
sechestre, de orice fel. Relaţii la
sediul administratorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr.7A, jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax: 0252354399
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site
www.consultant-insolventa.ro.
Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL
l Compania Energopetrol SA,
societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, vinde prin licitatie publica,
teren in suprafata de aproximativ
2.000 mp, (suprafata exacta
urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea terenului), situat in
Campina, Str. Industriei, nr. 3,
Judet Prahova. Pretul de pornire al
licitatiei este de 60.000 euro, fara
TVA. Licitatia se va organiza la
sediul administratorului judiciar in
data de 09.10.2019 ora 12:00, iar in
cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata
pentru data de 11.10.2019,
14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019,
21.10.2019, 23.10.2019, 25.10.2019,
28.10.2019, 30.10.2019, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in
original la sediul administratorului
judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de
vanzare. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii, precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot
obtine de la administratorului judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Anunt la procedura competitiva
de atribuire a contractului de
furnizare echipamente pentru

➤ alege ziua apariţiei

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

Ordinului viceprim-ministrului,
ministrul mediului nr.661 din
24.04.2017 pentru aprobarea
„Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 2017-2019”,
cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii condiţiilor contractuale pentru predarea a
41 autovehicule uzate. Autovehiculele uzate se vor prelua dintr-o
locaţie aflată în București. Caietul
de sarcini aferent procedurii de
selecţie de oferte de preţ poate fi
procurat de la sediul U.M. 02574,
în zilele lucrătoare din perioada
07.10.2019 - 11.10.2019, între orele
08.30 – 15.30. Intenţia de participare la procedură a colectorilor
validaţi, precum și datele de identitate ale persoanelor împuternicite
de către aceștia să le reprezinte
interesele, vor fi transmise la fax
nr. 021.310.15.65, până la data de
14.10.2019, ora 15.00. În caz de
neadjudecare procedura se va
repeta în data de 22.10.2019.
Persoană de contact: Bogdan
Manta telefon 021.319.58.58, 2445

VII

➤ plătește cu cardul

injectare mase plastice • Sursa de
finantare prin POR 2014-2020 AP.2
-PI.2.2 -Cod SMIS 110654. Procedura se realizeaza in conformitate
cu Ordinul MFP nr. 1284/2016.
Achizitor SC Serplast SRL
-Oradea str. E.M. Chitul nr. 12
-Judetul Bihor. Obiectul contractului: Furnizare si punere in functiune echipamente pentru injectare
mase plastice -etapa 2, Masina de
injectat mase plastic 2 culori Tipul
si durata contractului: Contract de
furnizare 12 luni. Valoarea estimata a contractului: 604.053,55 lei
fara TVA. Locul de furnizare:
sediul achizitorului. Depunerea
ofertelor: termen limita 11.10.2019
ora 16:00, la sediul Achizitorului.
Detalii suplimentare si specificatiile tehnice referitoare la obiectul
achizitiei, se pot obtine la www.
fonduri-ue.ro/anunturi si prin
mobil +40728.086.432 sau e-mail:
tamas.rozsa@serplastsrl.ro de la
d-l ROZSA Tamas.
l SC Neturom SRL, prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul societatii, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 09.10.2019, 10.10.2019,
11.10.2019, 14.10.2019, 16.10.2019,
18.10.2019, 22.10.2019, 24.10.2019,
04.11.2019, 06.11.2019, 08.11.2019,
12.11.2019, 14.11.2019, 18.11.2019,
21.11.2019, 25.11.2019, 02.12.2019,
05.12.2019, 10.12.2019, 12.12.2019,
orele 12.00 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Comunei Zănești, cu sediul în
comuna Zănești, str.Națională,
nr.562, județul Neamț, telefon/fax:
0233.383.470, e-mail: primariazanesti@yahoo.com, cod fiscal:
2612952. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 4 suprafețe
de teren, proprietatea privată a
Comunei Zănești, identificate
astfel: -teren intravilan în suprafață de 216mp, situat în strada
Privighetorii, având număr cadastral 51415, conform HCL
37/30.09.2019; -teren intravilan în
suprafață de 2.978mp, situat în
strada Bâlciului, având număr
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cadastral 51678, conform HCL
59/30.09.2019; -teren intravilan în
suprafață de 2.980mp, situat în
strada Energiei, având număr
cadastral 52331, conform HCL
62/30.09.2019; -teren intravilan în
suprafață de 2.965mp, situat la
intersecția străzilor Energiei și
Amurgului, având număr cadastral 52694, conform HCL
63/30.09.2019 și temeiul legal:
OUG 57/03.09.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției,
Registratură sau se poate consulta
pe site-ul: www primariazanesti.ro,
secțiunea Licitații. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului de la care pot obține
un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul Registratură
din cadrul Primăriei Comunei
Zănești, str. Națională, nr. 562,
județul Neamț. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 100Lei/exemplar, ce se
achită la casierie. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
21.10.2019, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor:
28.10.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Zănești, str.
Națională, nr.562, județul Neamț,
serviciul Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 28.10.2019,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Zănești, str.Națională,
nr.562, județul Neamț, Sala de
ședințe. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail aIe instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Neamț, Piatra Neamț, Bulevardul
Decebal, nr.5, cod poștal: 610012,
județul Neamț, telefon:
0233.212.294, fax: 0233.235.655,
e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 03.10.2019.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
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codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Petricani, str.Principală, sat
Petricani, judeţul Neamț, telefon:
0233.785.006, fax: 0233.785.006,
e-mail: primariapetricani@yahoo.
com. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
imobil -tip apartament, situat la
etajul 2 din clădirea „Casa specialistului”, nr.38, în suprafață totală de
65mp, cât şi dependințe: garaj,
anexe, curte, în suprafață totală de
253mp, aparținând domeniului
privat al Comunei Petricani, județul
Neamț, conform HCL nr.48 din
27.09.2019 şi OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: poate fi
cumpărată de la sediul Primăriei
Comunei Petricani, Birou Secretariat, la cerere. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Birou
Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Petricani, sat Petricani, str.
Principală, judeţul Neamț.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 50Lei, se achită la
casieria Primăriei Comunei Petricani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2019, ora
09.00. 4.Informaţii privind ofertele:
la sediul Comunei Petricani, str.
Principală, județul Neamț.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.10.2019, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Petricani,
sat Petricani, str.Principală, judeţul
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
2 exemplare original+copie. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.11.2019, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Petricani, sat
Petricani, str.Principală, judeţul
Neamț. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Neamț, Sectia Contencios Administrativ, B-dul Decebal,
nr. 5, Piatra Neamţ, județul Neamț,
cod poştal: 61001, telefon:
0233.212.717, fax: 0233.235.655,
e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 03.10.2019.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Gârbova, cu sediul în localitatea Gârbova, str.Văii, nr.452, județul
Alba, telefon: 0258.748.118, fax:
0258.748.101, e-mail: girbova@
ab.e-adm.ro, cod fiscal: 4562044. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie vândut: 2
imobile, proprietate privată a
Comunei Gârbova, identificate astfel:
-cabană şi teren aferent, 1.000 mp, nr.
cadastral: CF 76263, situată în extravilan, cu acces direct la drum,
conform HCL 48/30.08.2019, -casă şi
teren, 250 mp, nr.cadastral: CF 71448,
situată în intravilan, zona străzii Ion
Creangă, nr.509, cu acces direct la
drum, conform HCL 49/30.08.2019 şi
temeiului legal: OUG 57/2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Secretariat.
3.2.Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Secretariatul Comunei
Gârbova, str.Văii, nr.452, județul Alba.
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 150 Lei /exemplar, ce se achită
la casierie. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.10.2019,
ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 25.10.2019, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Gârbova, str.Văii,
nr.452, județul Alba, birou Secretariat.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: în două exemplare, în două plicuri sigilate. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
28.10.2019, ora 10.00, Primăria
Comunei Gârbova, str.Văii, nr.452,
județul Alba, Sala de şedințe, la parter.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Alba, Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu,
nr.24, cod poştal: 510111, județul
Alba, telefon: 0258.813.510, fax:
0258.811.184, e-mail: tribunalul.alba@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.10.2019.

l Centrul Chinolog Sibiu, cu sediul
in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157,
tel. 0269-23.51.81, fax
0269.24.00.90, cod fiscal 4240928,
cont RO42 TREZ 5765 005X XX00
0209, deschis la Trezoreria Sibiu,
organizeaza cedarea cu titlu
gratuity a 2 caini de serviciu.
Animalele pot fi vazute la sediul
Centrului Chinologc Sibiu. Transmiterea fara plata va avea loc in
perioada 04.10.2019-18.10.2019, la
sediul Centrului Chinologic Sibiu.
Lista complete a bunurilor si relatii
suplimengtare se obtin la telefon
(40) 0269-235.181; fax (40) 026924.00.90 www.centrulchinologic.ro/
interespublic/licitatiipublice/, sau la
sediul centrul: Sibiu, Calea
Dumbravii nr. 157.
l Licitaţie: 1. informaţii generale
privind autoritatea contractantă
precum: denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
persoana de contact: Primăria
oraşului Bragadiru, cu sediul în
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei
nr.249, judeţul Ilfov, cod fiscal
4992998, telefon 021.4480795,
persoana de contact: Matei Gina. 2.
Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 25mp,
situat în domeniul public al oraşului
Bragadiru, județul Ilfov, amplasat
în oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei– colţ cu str. Smardan cu destinaţia “amenajare construcţie
provizorie pentru activităţi comerciale”. Închirierea se face conform
art. 333 şi art. 335 din OUG
nr.57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Bragadiru nr.169/29.08.2019. 3. informaţii
privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1
modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de
la sediul instituţiei, Compartiment
Administraţie Publică Locală. 3.2
costul obţinerii unui exemplar este
de 100lei/exemplar al documentaţiei şi se achită în numerar la Casieria Centrală din cadrul instituţiei;
3.3 Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 23.10.2019. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 Data
limită de depunere a ofertelor:
29.10.2019 ora 09.00. 4.2 Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov. 4.3 Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi
locul la care se va desfăţura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
30.10.2019, ora 11.00 la sediul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Primăriei oraşului Bragadiru, sala
de şedinţe, etaj 2. 6. Denumirea
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul
Ilfov. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 03.10.2019.
l Licitaţie: 1. informaţii generale
privind autoritatea contractantă
precum: denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
persoana de contact: Primăria
oraşului Bragadiru, cu sediul în
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei
nr.249, judeţul Ilfov, cod fiscal
4992998, telefon 021.4480795,
persoana de contact: Matei Gina. 2.
informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 11mp,
situat în domeniul public al oraşului
Bragadiru, județul Ilfov, amplasat în
oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei–
aleea Zambilelor cu destinaţia
“amenajare construcţie provizorie
pentru desfăşurarea unor activităţi
comerciale”. Închirierea se face
conform art. 333 şi art. 335 din OUG
nr.57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Bragadiru nr.168/29.08.2019. 3. informaţii
privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1
modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la
sediul instituţiei, Compartiment
Administraţie Publică Locală. 3.2
costul obţinerii unui exemplar este
de 100lei/exemplar al documentaţiei
şi se achită în numerar la Casieria
Centrală din cadrul instituţiei; 3.3
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.10.2019. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1 Data limită de
depunere a ofertelor: 29.10.2019 ora
09.00. 4.2 Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov.
4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 30.10.2019, ora 13.00 la
sediul Primăriei oraşului Bragadiru,
sala de şedinţe, etaj 2. 6. Denumirea
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute: Tribunalul Ilfov. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 03.10.2019.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Pierdut Atestat transport marfă
pe numele Pia Ionuţ Laurenţiu,
domiciliat în comuna Călineşti, jud.
Argeş, eliberat de A.R.R. Argeş. Se
declară nul
l Pierdut Certificat constatator nr.
35724/24.09.2013, apartinand SC
Harmonie Lilia Style Srl. Il declar
nul.
l Studenta Niţoiu Diana din
cadrul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza” -Bucureşti
a pierdut carnetul de student. Îl
declar nul.
l Pierdut carnet de student şi legitimația Vintilă Silviu-Florin, Facultatea de Fizică, Bucureşti.
0722.922.657.
l Subsemnata, Danis Beatrice-Simona, in calitate de administrator al Pofticeria S.R.L., CUI
16461086, declar pierdut Certificat
de Inregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti al societatii
Pofticeria S.R.L cu sediul social in
str. Sfantul Constantin, nr. 26, et. 1,
ap. 2, camera 2, sector 1, Bucuresti,
numar de ordine in Registrul
Comertului J40/8624/2010, Cod
Unic de Inregistrare 16461086. Il
declar nul.
l Subsemnata, Danis Beatrice-Simona, in calitate de asociat
unic al Les Mains Blanches S.R.L.,
CUI 27215966, declar pierdut
Certificat de Inregistrare emis de
Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti al
societatii Les Mains Blanches S.R.L
cu sediul social in Bucuresti, Sector
1, str. Sfantul Constantin, nr. 26, et.
1, ap. 2 , numar de ordine in Registrul Comertului J40/7133/2010,
Cod Unic de Inregistrare 27215966.
Il declar nul.
l Societatea Camerson Ro SRL,
persoană juridică cu sediul în Timişoara, Piața Unirii, nr.3, etaj 3,
cam.5, jud.Timiş, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J35/2907/2012, CUI:
30949253, declară pierdute Certificatul constatator de autorizare şi
Certificatul de înregistrare, motiv
pentru care le declară nule.

PIERDERI

l Declar pierdute şi nule legitimaţia şi carnetul de student emise
de Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” pe numele
Stoian Charleen Alexandra.

l Pierdut carnet de student pe
numele Manole Ștefania - Antonia,
eliberat de Universitatea Bucureşti.
Îl declar nul.

l Pierdut atestat manager transport marfă nr. 36453 eliberat de
ARR Mehedinţi pe numele Firan
Alexandru Valerian. Se declară nul.

