
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 6 martie 2019

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
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OFERTE SERVICIU
l SC PROFI RESTAURARE SRL, cu 
sediul în Oradea, Str.Louis Pasteur, 
Nr.181, angajează muncitori necalificați, 
instalatori rețele termice și sanitare. 
Informații: 0259.267.821, 0722.689.301.

l Apa Nova București angajează insta-
lator alimentări apă, canal. Candidatul 
ideal: Studii: învățământ minim obiliga-
toriu/medii. Calificare: Instalator alimen-
tări apă. Experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: realizarea unor lucrări 
de întreținere și mentenanță în rețeaua de 
apă potabilă/rețeaua de canalizare, 
execută lucrări de remediere disfunctio-
nalități din cadrul rețelei de alimentare 
cu apă/rețeaua de canalizare, înlocuirea 
branșamentelor pe rețeaua de apă pota-
bilă/rețeaua de canalizare. Descrierea 
Companiei: societate furnizoare de 
servicii publice în domeniul alimentării 
cu apă și canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/telefon: 
0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează electri-
cian. Candidatul ideal: studii: învăță-
mânt minim obil igatoriu/medii . 
Calificare: electrician. Experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: efectuarea 
de manevre în instalațiile electrice și 
electromecanice pentru asigurarea func-
ționării stațiilor de pompare, executarea 
de lucrări de întreținere specifice instala-
țiilor de la stațiile de pompare, efectuarea 
de intervenții pentru restabilirea para-
metrilor de funcționare a stațiilor de 
pompare. Descrierea Companiei: Socie-
tate furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și canalizare 
a Municipiului București. Puteți contacta 
la adresa de e-mail: ro.anb.recrutare@
veolia.com telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează lăcătuș 
mecanic. Candidatul ideal: Studii: învă-

țământ minim obligatoriu/medii 
(tehnice). Experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: efectuează repararea, 
întreținerea și înlocuirea rețelelor de apă 
și canalizare, asigură operațiuni de încăr-
care/descărcare a materialelor, curăță 
zona de intervenție/balizează zona de 
lucru, securizează operațiunile de terasa-
ment ale lucrărilor, realizarea mente-
nanței și/sau întreținerea curentă a 
materialelor și echipamentelor rețelei de 
apă potabilă, efectuează reparațiile nece-
sare pe rețeaua de apă potabilă sau 
canalizare. Descrierea Companiei: Socie-
tate furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și canalizare 
a Municipiului București. Puteți contacta 
la adresa de e-mail:  ro.anb.recrutare@
veolia.com/telefon: 0374.39.81.67.

l Primăria Comunei Nereju, cu sediul în 
localitatea Nereju, judeţul Vrancea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de paznic la Compar-
t i m e n t u l  P a z ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
28.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 01.04.2019, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
generale (școală generală absolvită cu 
diplomă de 8 clase); -să fie atestat profesi-
onal conform Legii nr.333/2003, privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
(certificat de calificare profesională -agent 
pază, atestat agent pază); -fără vechime în 
muncă. 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 
Primăriei Comunei Nereju, județul 
Vrancea. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Nereju, persoană de contact: 
Sbîrciog Cristian-Eduard, telefon: 
0237.266.200, fax: 0237.266.149, e-mail: 
primarianereju@yahoo.com.

l La Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, nr.214 din 27.02.2019, la 
anunţul cu numărul de înregistrare 
197.782 al Primăriei Comunei Nereju, 
adresă: comuna Nereju, județul Vrancea, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector, clasa I, gradul profesional 
superior, la Biroul Financiar-Contabil și 
Achiziții  Publice, conform Legii 
nr.188/1999, se face următoarea rectifi-
care: -în loc de: „Condiții pentru ocupare: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă -științe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minimum 
9 ani” se va citi: „Condiții pentru 
ocupare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
-științe economice; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 7 ani”. (Prezenta 
rectificare nu se datorează Redacţiei 
Monitorului Oficial al României, Partea a 
III-a).  Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Orașului Recaș, cu sediul în 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă determinată 
a unor funcţii publice de execuție 
temporar vacante: consilier, clasa I, grad 
profesional superior, la Serviciul 
Economic -Compartimentul Impozite și 
Taxe, Executare Silită și Casierie, și 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent, la Serviciul Urbanism, Construcții, 
Patrimoniu și Protecția Mediului din 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Orașului Recaș, astfel: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice 
pentru funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă -speci-

alizarea contabilitate, finanțe; -cunoștințe 
de programare/operare pe calculator 
(necesitate și nivel): Microsoft Office 
-nivel mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani. Condiţii specifice 
pentru funcția publică de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă -speci-
alizarea Protecția Mediului; -cunoștințe 
de operare pe calculator: Word, Excel 
-nivel mediu; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Condiţii de desfășu-
rare: concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Orașului Recaș, Calea Timi-
șoarei, nr.86, județul Timiș, astfel: -Proba 
scrisă se va desfășura în data¬ 
19.03.2019, ora 10.00; -Ora și data probei 
interviu se vor anunța odată cu afișarea 
rezultatelor la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 8 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Orașului Recaș, judeţul Timiș, 
și trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din HG 
611/2008. Bibliografia, atribuțiile prevă-
zute în fișa postului, precum și alte date 
necesare desfășurării concursului se 
afișează la locul de desfășurare a concur-
sului și pe site-ul primăriei: www.primari-
arecas.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0356.177.278, fax: 
0356.177.279, Compartiment Resurse 
Umane.

l Școala Gimnazială „I.G.Duca” Petro-
șani, județul Hunedoara, organizează în 
perioada 25.03.2019-29.03.2019 concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant: 1 post bibli-
otecar- perioadă determinată, conform 
HG nr.286/2011. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Pentru ocuparea 
funcţiei de bibliotecar trebuie îndeplinite 
următoarele: 1.Absolvenți de învățământ 
liceal, postliceal sau învățământ superior, 
conform art.250 din Legea 1/2011; 2.
Calificare atestată prin diplomă/adeve-
rinţă curs de biblioteconomie; 3.Cunoș-
tinţe de operare PC (MS Office, operare 

baze de date, navigare internet); 4.Nu se 
solicită vechime în specialitate. Organi-
zarea și desfășurarea concursului are loc 
la sediul Școlii Gimnaziale „I.G.Duca” 
Petroșani, str.Șt.O.Iosif, nr.4, după urmă-
torul calendar: -Proba scrisă: 25.03.2019, 
ora 9.00; -Interviul: 27.03.2019, ora 9.00. 
Dosarelor de înscriere la concurs se 
depun la secretariatul Școlii Gimnaziale 
„I.G.Duca” Petroșani, str.Șt.O.Iosif, nr.4, 
persoană de contact: Florea Ramona, 
telefon: 0254.542.342 în perioada 
07.03.2019-13.03.2019, în intervalul orar 
8.00-14.00. Relații suplimentare se pot 
obține la secretariatul Școlii Gimnaziale 
„I.G.Duca” Petroșani, str.Șt.O.Iosif, nr.4, 
telefon: 0254.542.342.  

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, 
modificat de art.1 din OMS nr.954/2017, 
Spitalul Orășenesc Zimnicea, cu sediul în 
localitatea Zimnicea, str.Împăratul Traian, 
nr.68-72, jud.Teleorman, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcției 
specifice de director medical din cadrul 
Comitetului Director al Spitalului Orășe-
nesc Zimnicea. La concurs/examen se pot 
înscrie candidații care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale și specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnați definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt 
absolvenți de învățământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul medicină, specia-
lizarea medicină; 2.sunt confirmați cel 
puțin medic specialist; 3.au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respectivă. 
Concursul/examenul pentru ocuparea 
funcției specifice de director medical din 
cadrul Comitetului Director al unității se 
va organiza în data de 03.04.2019, ora 8.30 
-proba scrisă, respectiv 04.04.2019, ora 9.00 
-susținere orală a proiectului de speciali-
tate, ora 13.00 -interviul de selecție, la 
sediul unității. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 22.03.2019. Bibliografia 
pentru concurs/examen și temele-cadru 
pentru proiectul de specialitate se afișează 
la sediul Spitalului Orășenesc Zimnicea și 
se publică pe site-ul spitalului: www.
spital-zimnicea.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la telefonul: 0247.366.995 
-Biroul Resurse Umane.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, str.
Coloniei, nr.106, județul Argeș, organi-
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zează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 post 
infirmieră în cadrul Secției PNF II, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unității, astfel: 1.Proba scrisă: 28.03.2019, 
ora 10.00; 2.Interviul: 02.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: Criterii la angajare: 
-școală generală; -curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenților Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România sau de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale, cu aprobarea Minis-
terului Sănătății -Direcția Generală 
Resurse Umane și Certificare; -vechime 
minimă în muncă: 6 luni vechime ca 
infirmieră. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 20.03.2019, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Leor-
deni. Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului de Pneumoftiziologie Leordeni, 
persoană de contact: referent Safta Gina 
Mirela, telefon: 0248.653.695, fax: 
0248.653.690, e-mail: runos@spitalleor-
deni.ro

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
rești, str.Italiană, nr.22, Sector 2, organi-
zează concurs de ocupare a trei posturi 
vacante de execuţie pentru funcţia de 
expert evaluare examinare la Serviciul 
Suport Specializat Aplicații și Conținut 
din cadrul Direcției Dezvoltare și Suport 
Tehnic E-Guvernare, personal contrac-
tual, normă întreagă de 8 ore /zi și 40 ore/ 
săptămână, perioadă nedeterminată, cu o 
perioadă de probă de 90 zile calendaris-
tice. Etapele concursului: 1.Selecţia 
dosarelor: 13.05.2019, ora 09.00. Afișarea 
candidaţilor admiși: 13.05.2019, ora 
16.00. 2.Proba scrisă: 16.05.2019, ora 
10.00. Afișarea rezultatelor: 20.05.2019, 
ora 16.00. 3.Interviul: 23.05.2019, ora 
10.00, va putea fi susţinut doar de acei 
candidaţi care au obţinut la proba scrisă 
un punctaj minim de 50 de puncte 
dintr-un maxim de 100 de puncte. Afișare 
rezultate: 27.05.2019, ora 16.00. Afișarea 
rezultatelor finale: joi, 30.05.2019, ora 
15.00. Condiţii specifice: a)Studii univer-
sitare absolvite cu diplomă de licenţă; b) 
Licențiat în domeniul IT sau certificări în 
domeniul IT; c)Cunoștințe avansate 
programare (HTML /JavaScript/ Ajax/
PHP/ Asp.net); d) Cunoștințe avansate de 
scripting specific operării bazelor de date; 
e) Cunoștințe minime de VMWare ESX/
Oracle VM și sisteme tip server; f)
Vechime în domeniul IT: minim 1 an. 
Ultima zi de înscriere: vineri, 10.05.2019, 
ora 13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul 
AADR: www.aadr.ro/cariere sau la nr.de 
telefon: 021.305.27.20.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (AADR), cu sediul în Bucu-
rești, str.Italiană, nr.22, Sector 2, organi-
zează concurs de ocupare a două posturi 
vacante de execuţie pentru funcţia de 
expert evaluare examinare la Serviciul 
Suport Specializat Hardware și Rețele 
din cadrul Direcției Dezvoltare și Suport 
Tehnic E-Guvernare, personal contrac-
tual, normă întreagă de 8 ore/ zi și 40 ore 
/săptămână, perioadă nedeterminată, cu 
o perioadă de probă de 90 zile calendaris-
tice. Etapele concursului: 1.Selecţia 
dosarelor: 13.05.2019, ora 09.00. Afișarea 
candidaţilor admiși: 13.05.2019, ora 
16.00. 2.Proba scrisă: 16.05.2019, ora 
10.00. Afișarea rezultatelor: 20.05.2019, 
ora 16.00. 3.Interviul: 23.05.2019, ora 
10.00, va putea fi susţinut doar de acei 
candidaţi care au obţinut la proba scrisă 
un punctaj minim de 50 de puncte 
dintr-un maxim de 100 de puncte. Afișare 
rezultate: 27.05.2019, ora 16.00. Afișarea 
rezultatelor finale: joi, 30.05.2019, ora 
15.00. Condiții specifice pentru înscriere: 

a)Au studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă; b)Licențiat în dome-
niul IT sau certificări în domeniul IT; c)
Cunoștințe de networking nivel avansat 
(L2, L3, aplicații); d)Cunoștințe avansate 
sisteme tip server; e)Cunoștințe avansate 
de VMWare ESX constituie un avantaj; 
f)Securitate informatică nivel avansat 
(cunoștințe despre soluțiile de securitate 
oferite de Fortinet sau Juniper constituie 
un avantaj); g)Cunoștințe hardware 
server și stații de lucru; h)Vechime în 
domeniul IT: minim 1 an. Ultima zi de 
înscriere: vineri, 10.05.2019, ora 13.00. 
Dosarul de înscriere se depune la sediul 
AADR, la Compartiment Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare pe site-ul 
AADR: www.aadr.ro/cariere sau la nr.de 
telefon: 021.305.27.20.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, 
Str. Morilor, nr. 51A, scoate la concurs, în 
data de 08.04.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional supe-
rior -  Punct de lucuru Agnita, Agenția 
Locală Sibiu; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual; Data de desfășu-
rare a concursului: 08.04.2019 - ora 10:00 
- proba scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 06.03.2019-
25.03.2019, la sediul AJOFM Sibiu. 
Persoană de contact: secretariatul 
AJOFM Sibiu, tel. 0269.210.882, email 
ajofm@sb.anofm.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în locali-
tatea București, str. Dr. Calistrat Grozo-
vici, nr. 1, în conformitate cu prevederile 
HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractual temporar vacante, pe durată 
determinată: -1 (un) post îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică IX -Boli Infecţioase Copii; 
-1 (un) post infirmieră (G) -Secţia Clinică 
VII -Terapie Intensivă Adulți. Concursul 
se va desfășura la sediul institutului, 
după următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 13.03.2019, ora 
13.00; -Testarea psihologică: în data de 
21.03.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 25.03.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 29.03.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru funcţia de îngrijitoare 
(G): -școală generală; -fără vechime. 
Pentru funcţia de infirmieră (G): -școală 
generală; -curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia Generală Resurse Umane și 
Certificare; -6 luni vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, 
persoană de contact: referent Ştefan 
A l e x a n d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în Mun. 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, jud. 
Constanța organizează, în temeiul H.G. 
nr. 286/2011, modificată și completată, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant, încadrare pe perioadă nedetermi-
nată corespunzător funcțiilor contrac-
tuale de execuție, după cum urmează: 
-Serviciul Publicitate Imobiliară, Birou de 
Relații cu Publicul Hârșova: -1 post asis-
tent registrator principal gradul IA.  
Cerinţele postului: -studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă, specializarea 
drept; -vechime  în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 6 ani și 
6 luni; -cunoștințe operare PC. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 20.03.2019 
inclusiv, ora 16,30 la sediul OCPI 
Constanța, secretariat. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă: - 
28.03.2019, ora 10.00;  -Interviul: 
-03.04.2019, ora 10.00. Relații suplimen-
tare: la sediul OCPI  Constanța, Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B,    
telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro 
și pe site-ul www.ocpict.ro.

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiștilor, 
Nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov scoate 
la concurs următoarele posturi: -1 post de 
cercetător știinţific gradul II, Domeniul 
fundamental Matematică îi Ştiinţele 
Naturii, Domeniul arondat Fizică, 
conform Ordinului  MENCS nr. 
4106/2016. Locul desfășurării concur-
sului: la sediul INOE 2000 din str. 
Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, 
Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 zile de la data publicării 
anunţului în ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000 din 
str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, 
Jud.Ilfov. Relaţii la telefon: -021/ 
457.45.22.

CITAŢII
l Numitul Imperato Umberto este 
chemat la Judecătoria Slobozia, la 
termenul din 23 mai 2019, din dosarul 
5221/312/2018, in proces Albu Mariana.

l Gradinaru Alina-Ionela cheamă în 
judecată la Judecătoria Hârlău, str. 
Gheorghe Doja, nr.1, pe Gradinaru Vasile 
în dosar nr. 3057/239/2018, având ca 
obiect divort cu minori. Termen 26 martie 
2019.

l Asultanei Elena cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1, pe Huc Vasile în dosar nr. 
199/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral. Termen 10 aprilie 2019.

l Ţigău Mariea cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1, pe Plescăciuc Elena în dosar nr. 
658/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral, ieșire din indiviziune. Termen 
02 aprilie  2019.

l Varzari Mariana, Boldan Florin și 
Boldan Ioan cheamă în judecată la Jude-
cătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, 
pe Vacaru Iulian, Vacaru Ioan, Vacaru 
Maricel-Alexandru în dosar nr. 
802/239/2016, având ca obiectpartajsuc-
cesoral, ieșire din indiviziune. Termen 
12.03.2019.

l Stimate domn Tănase Sorin, sunteţi 
chemat la Judecătoria Brașov , în dosarul 
nr. 10685/197/2018, materia: contencios 
administrativ și fiscal, stadiul procesual 
al dosarului: fond, obiectul dosarului: 
înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunităţii, camera Sala J1, complet c34, 

în data de 28.03.2019, ora 9:00, în calitate 
de intimat, în proces cu Unitatea Admi-
nistrativ – Teritorială Municipiul Codlea, 
Serviciul Impozite și Taxe Locale, prin 
primar. În caz de neprezentare a părţilor, 
se va putea trimite un inscris, judecata 
urmând a se face în lipsă. Prin înmâ-
narea citaţiei, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant legal sau 
convenţional ori prin funcţionarul sau 
persoană însărcinată cu primirea cores-
pondenţei pentru un termen de judecată, 
cel citat este prezumat că are în cunoș-
tinţă și termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmâ-
nată.

l Subsemnaţii Crăciun Aurel și Crăciun 
Victoria din Orașul Întorsura Buzăului, 
str. Înv. Gh. Zaharia, nr. 42, jud. Covasna 
anunţăm deschiderea procedurii de 
declararea judecătorească a morţii numi-
ţilor Burlacu N. Vasile, Olteanu Traian și 
soţie Olteanu Margareta toţi cu domici-
liul cunoscut în loc. Întorsura Buzăului. 
Cererea de deschidere a procedurii face 
obiectul dosarului nr. 105/248/2019 aflat 
pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului. 
Rugăm transmiterea eventualelor relaţii 
despre persoanele sus menţionate la 
dosarul indicat.

l SE citează pârâta Briciu Elena Liliana, 
la Judecătoria Pașcani, în dosarul 
nr.110/866/2018, termen 28 martie 2019, 
ora 09.00, C9 mf obiect partaj judiciar 
contradictoriu cu reclamanții Măriută 
Vasile, Bunduc Ana, Iordachi Elena, 
Costea Iuliana Maria.

l Ciaușu Cătălin, domiciliat în Iași, este 
chemat la Judecătoria Botoșani la data 
d e  2 2 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r  N r. 
4084/193/2016, având ca obiect partaj 
judiciar, în calitate de pârât.

l Bulgariu Vasile, domiciliat în Iași, este 
chemat la Judecătoria Botoșani la data 
d e  2 2 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r  N r. 
4084/193/2016, având ca obiect partaj 
judiciar, în calitate de pârât.

DIVERSE
l Administrator judiciar C.I.I. Nicolau 
Florin cu sediul in Ploiesti, Str. Ion Maio-
rescu nr. 12, bl. 33S1, et. 6, ap. C, jud. 
Prahova, notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei a SC ISYS Electro-
nics Serv SRL, J29/985/2009, CUI 
25648858, dosar nr. 5562/105/2018, Tribu-
nalul Prahova. Termen inregistrare 
creante: 22.02.2019. Termen tabel preli-
minar: 13.03.2019. Termen tabel definitiv: 
05.04.2019. Adunarea creditorilor: 
18.03.2019.

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judi-
ciar Al INTAKT TRADING SRL 
desemnat prin hotararea nr.1193 din data 
de 04.03.2019, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 30352/3/2018, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Intakt 
Trading SRL, cu sediul social in Bucu-
rești Sectorul 3, Calea Vitan, Nr. 164, 
CUI  24948296, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/10829/2012. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Intakt 
Trading SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
30352/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 18.04.2019; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-

minar de creante 08.05.2019; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 03.06.2019; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
13.05.2019, ora 14.00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 15.03.2019, 
ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

l SC Rewe (Romania) SRL avand  
sediul in loc.Stefanestii de Jos, str.
Busteni, nr.7, jud.Ilfov, CUI RO 
13348610, J23/884/2005, in calitate de 
titular al activitatii cod CAEN 4711-
comert cu amanuntul  in magazine 
nespecializate cu vanzare predomi-
nanta de produse alimentare, bauturi si 
tutun supermarket si cod CAEN 4724-
comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, 
desfasurate  pe amplasamentul situat in 
loc.Alba Iulia, str.Ferdinand I, nr.85, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii documentatiei de mediu pentru 
obtinerea autorizatiei de mediu. Infor-
matiile privind potentialul impact 
asupra mediului a activitatilor desfasu-
rate pot fi consultate la sediul APM.
Alba, loc.Alba Iulia, str.Lalelelor, nr.7B, 
jud.Alba, in zilele de luni-joi intre orele 
8:00-16:00, vineri intre orele 8:00-14:00. 
Observatiile publicului se primesc in 
scris  zilnic, la sediul APM.Alba in 
termen de 10 zile lucratoare de la data 
publicarii prezentului.

l S.C. Roka-Flex SRL proprietar al 
terenului situat în orașul Măgurele, 
judeţul Ilfov, str. Turturelelor, nr. 142, nr. 
cad. 62933, în suprafaţă de 1800,00 mp, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a  Avizului 
Favorabil pentru documentaţia PUD 
-Construire hală producţie și birouri, 
împrejmuire, anexe, utilităţi. Documen-
taţia a fost depusă pentru consultare la 
Consiliul Judeţean Ilfov la data 
07.03.2019. Observaţii/comentarii se 
primesc în scris la Direcţia de Urbanism 
din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 
București, sector 6, strada Ernest Juvara, 
nr. 3-5, (tel. 021.212.56.93), în termen de 
18 zile de la publicarea prezentului 
anunţ. 

l S.C. Roka-Flex SRL proprietar al 
terenului situat în orașul Măgurele, 
judeţul Ilfov, str. Turturelelor, nr. 142, nr. 
cad. 62933, în suprafaţă de 1800,00 mp, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a  Avizului 
Favorabil pentru documentaţia PUD 
-Construire hală producţie și birouri, 
împrejmuire, anexe, utilităţi. Documen-
taţia a fost depusă pentru consultare la 
Consiliul Judeţean Ilfov la data 
07.03.2019. Observaţii/comentarii se 
primesc în scris la Direcţia de Urbanism 
din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 
București, sector 6, strada Ernest Juvara, 
nr. 3-5, (tel. 021.212.56.93), în termen de 
15 zile de la publicarea prezentului 
anunţ. 

l S.C. Iva Bestial SRL proprietar al 
terenului situat în orașul Măgurele, 
judeţul Ilfov, str. București, nr. 240, nr. 
cad. 62962, în suprafaţă de 7028,00 mp, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a Avizului 
Favorabil pentru documentaţia PUD 
-Construire hală producţie și depozitare, 
birouri, împrejmuire, anexe, utilităţi. 
Documentaţia a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Judeţean Ilfov la 
data 07.03.2019. Observaţii/comentarii se 
primesc în scris la Direcţia de Urbanism 
din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 
București, sector 6, strada Ernest Juvara, 
nr. 3-5 (tel. 021.212.56.93), în termen de 
18 zile de la publicarea prezentului 
anunţ.
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NOTIFICĂRI
l anuntul public pentru inceperea proce-
durii  de autorizare S.C. Frileu Prod SRL, 
cu sediul in Urlati, str. 1 MAI, nr. 140, 
judetul PRAHOVA, anunţa publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
autorizaţie de mediu, in scopul desfasu-
rarii activităţii Servicii pentru mecani-
zarea, chimizarea si protectia fitosanitara 
a agriculturii, cod. CAEN- 0111,pe 
amplasamentul din sat. Inotesti, com. 
Colceag, Jud. Prahova. Informaţii 
privind impactul asupra mediului al 
activităţii pentru care se solicita autori-
zaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de 
luni pana joi, intre orele 8.30 - 16.00 si 
vineri intre orele 8.30 - 13.30,  la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino NR. 
306,  judetul Prahova. Observatiile, 
sugestiile si/sau propunerile publicului se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Prahova. 

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
369/246/2019. Petenţii   Belean Traian  şi  
Belean Mariana  solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra imobilului din c.f. 305680 
Bocsig (provenit din c.f. 2614  Bocsig)   
nr. top. 1149/218  intravilan în supr. de 
1439 mp. imobil asupra căruia figurează 
ca proprietar  întabulat sub B.1  Boc 
Adrian  care a decedat în data de 29 
ianuarie 1937 Petenţii susţin că folosesc 
acest imobil de peste 30 de ani de la 
moartea proprietarului în mod continuu, 
paşnic ,public şi sub nume de proprietar. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună 
de îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi 
faptul că reclamantul Bedo Mihail, domi-
ciliat în loc.Belin, nr.563, jud. Covasna, 
solicită dobândirea prin uzucapiune 
extratabulară, conform prevederilor 
art.28 raportat la art. 130 din Decretul 
Lege nr.115/1938, a dreptului de proprie-
tate în favoarea defunctei Bedo Elisa-
beta, asupra imobilului teren în suprafaţă 
de 1.080mp înscris în CF nr.23736 (Cf 
vechi nr.3336 Belin) nr. top 2268/8, 
proprietatea tabulară a defunctului 
Păcurar Ioan, decedat la 05.01.1952. Toţi 
cei interesaţi pot face opoziţie în termen 
de de 1 lună de la afişare la Judecătoria 
Sf.Gheorghe, în dos. Nr.7165/305/2018.

ACHIZIŢII PUBLICE
l Electrica Furnizare SA, cel mai mare 
furnizor de energie electrică şi gaze natu-
rale, având sediul în Bucureşti, sector 1, 
Șos.Ștefan cel Mare, nr.1A, organizează 
procedura de achiziție pentru atribuirea 
acordului cadru de prestare “Servicii 
poştale de distribuire a corespondenței, a 
coletelor şi servicii de arhivare compute-
rizată a documentelor rezultate după 
distribuirea preavizelor de deconectare”. 
Participarea operatorilor economici inte-
resați la procedura de achiziție este 
condiționată de semnarea în prealabil a 
unui Acord de confidențialitate cu Elec-
trica Furnizare SA. Formularul “Acord 
de confidențialitate” poate fi consultat şi 
descărcat de pe site-ul nostru la adresa 
http://electricafurnizare.ro/eAchizitii, 
accesand secțiunea “Servicii poştale de 
distribuire a corespondenței, a coletelor şi 
servicii de arhivare computerizată a 
documentelor rezultate după distribuirea 
preavizelor de deconectare”. Data limită 
pentru înscrierea la procedura de achi-
ziție prin transmiterea Acordului de 
confidențialitate semnat este 08.03.2019, 
ora 12.00.

l Electrica Furnizare SA, cel mai mare 
furnizor de energie electrică şi gaze natu-
rale, având sediul în Bucureşti, sector 1, 
Șos.Ștefan cel Mare, nr.1A, organizează 
procedura de achiziție pentru atribuirea 
acordului cadru de prestare “Servicii de 
tipărire, împlicuire şi servicii de transmi-
tere prin poşta electronică a facturilor de 
energie electrică/gaze naturale şi a altor 
documente”. Participarea operatorilor 
economici interesați la procedura de 
achiziție este condiționată de semnarea în 
prealabil a unui Acord de confidențiali-
tate cu Electrica Furnizare SA. Formu-
larul “Acord de confidențialitate” poate fi 
consultat şi descărcat de pe site-ul nostru 
la adresa http://electricafurnizare.ro/
eAchizitii, accesând secțiunea “Servicii 
de tipărire, împlicuire şi servicii de trans-
mitere prin poşta electronică a facturilor 
de energie electrică/gaze naturale şi a 
altor documente”. Data limită pentru 
înscrierea la procedura de achiziție, prin 
transmiterea Acordului de confidențiali-
tate semnat, este 08.03.2019, ora 12.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Către toţi membrii Federaţiei Române 
de Golf. Prin prezenta vă aducem la 
cunoştinţă următoarele: -în baza Art.28, a 
Art.40 şi a Art.42 din Statutul Federaţiei 
Române de Golf, urmare a consultărilor 
avute, se convoacă Adunarea Generală 
Ordinară de alegeri a Federaţiei pe data 
de 06 aprilie 2019, ora 11.00, la sediul 
federaţiei din comuna Breaza, str.Cari-
erei, nr.44, jud.Prahova; -Adunarea 
Generală va avea următoarea ordine de 
zi: -alocuţiunea preşedintelui; -alegerea 
comisiei de redactare a procesului-verbal; 
-prezentarea bilanțului contabil pe anul 
precedent şi aprobarea prin vot a aces-
tuia; -raportul financiar şi descărcarea de 
gestiune pe anul 2018; -alegerea Preşe-
dintelui şi a membrilor Biroului federal; 
-aprobarea programului de activitate 
pentru anul 2019; -alte probleme organi-
zatorice ce ţin de optimizarea activităţii 
de perspectivă. La Adunarea Generală 
vor participa câte un reprezentant cu 
drept de vot din partea fiecărui membru, 
care va avea asupra sa o împuternicire 
scrisă, ce va fi anexată la procesul-verbal. 
Numele reprezentantului va fi comunicat 
până cel târziu pe 01 aprilie a.c. la adresa 
de e-mail: masanche@yahoo.com şi s.ge-
neralfrg@gmail.com. La Adunarea 
Generală va fi invitat să participe şi un 
reprezentant al MTS. Mircea Asanache, 
Preşedinte demisionar.

l Consiliul de Administraţie al SC PAN 
GROUP SA, prin Preşedinte Consiliu 
Administrație, CONVOACĂ Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor SC 
PAN GROUP SA, în data de 10.04.2019, 
ora 10.00, la sediul societății din Craiova, 
Bdul.Dacia, nr.1A, jud.Dolj, România, 
pentru toți acționarii înscrişi în Registrul 
Acționarilor la data de referință 
20.03.2019. Dacă adunarea nu se va 
putea ține la data, ora şi locul menționat 
mai sus, a doua convocare va avea loc în 
data de 11.04.2019, ora 10.00, la aceeaşi 
adresă. Adunarea va avea următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea renunțării la 
mandatul/funcția de Preşedinte al Consi-
liului de Administrație a dlui Popescu 
Dumitru. 2.Descărcarea de gestiune a 
dlui Popescu Dumitru, Preşedinte al 
Consiliului de  Administrație. 3.Apro-
barea numirii prin vot secret a noului 
membru al Consiliului de Administrație, 
durata mandatului fiind de 4 ani cu înce-
pere de la data numirii. 4.Aprobarea 
numirii prin vot secret a dl Popescu 
Nicolae, propus pentru funcția de preşe-
dinte al Consiliului de Administrație. 5.
Stabilirea remunerației noului membru al 
Consiliului de Administrație. Lista 
cuprinzând informații cu privire la loca-
litatea de domiciliu şi cu privire la califi-

carea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcția de administrator se află la 
dispoziția acționarilor, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia. Participarea 
la Adunarea Generală a Acţionarilor. 
Data de referinţă este 20.03.2019. Numai 
acţionarii înscrişi la această dată în 
Registrul Acţionarilor al Societăţii vor 
putea participa şi vota în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor. Acţionarii pot 
participa la Adunarea Generală  Acţiona-
rilor fie personal, fie reprezentaţi de o altă 
persoană în baza unei procuri speciale. 
Acţionarii care vor participa ei înşişi la 
Adunarea Generală  a Acţionarilor vor 
atesta identitatea lor pe baza actului de 
identitate. În cazul acţionarilor care vor 
participa la Adunarea Generală  a Acţio-
narilor prin reprezentare, dovada calităţii 
de reprezentant se va face pe baza 
procurii speciale emise de acţionar şi a 
actului de identitate al reprezentantului. 
Procura specială. Începând cu data de 
20.03.2019 formularele de procuri 
speciale vor putea fi ridicate de la sediul 
din Craiova, Bdul.Dacia, nr.1A. Un 
exemplar original al procurii speciale va 
trebui să parvină Societăţii cu 48 ore 
pana la ora de începere a AGOA, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot în Adunarea Generală a Acţiona-
rilor, conform prevederilor legale. 
Procura va fi transmisă în original, pe 
suport de hârtie, la  sediul din Craiova, 
bdul.Dacia, nr.1A, judeţul Dolj.

l Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al S.C Bega Utilaje Construcţii S.A. 
cu sediul în str. Nicolae Pascu nr. 61 -63, 
sector 3 Bucureşti, înregistrată la ORC 
sub nr. J40/25415/1993, C.U.I. 4929117, 
atribut fiscal RO, convoacă la sediul 
societăţii, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 09.04.2019 ora 
12.00, prima convocare, la sediul social, 
în conformitate cu prevederile art. 117 
din Legea nr. 31/1990 republicată, pentru 
toţi acţionarii  Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Emitentului la 
sfârşitul zilei de 26.03.2019 care este dată 
de referinţă conform dispoziţiilor legale. 
În cazul neîndeplinirii conditiilor statuare 
sau a oricăror alte condiții legale de vali-
dare, Adunarea Generală Ordinară a 
Actionarilor se va ține în data de 
10.04.2019, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare aferente exercițiului 
financiar al anului 2018 pe baza rapor-
tului de gestiune al Consiliului de Admi-

nistraţie pentru anul 2018 şi al raportului 
auditorului financiar. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administrație  pentru 
operațiunile aferente exercițiului finan-
ciar al anului 2018. 3. Aprobarea Buge-
tului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2019. 4. Aprobarea Planului de Investiţii 
pe anul 2019. Accesul în sala de şedință a 
acționarilor îndreptățiți să participe la 
adunarea generală a acționarilor este 
permis prin simpla proba a identității 
acestora, în cazul acționarilor persoane 
fizice, iar în cazul acționarilor persoane 
juridice şi a acționarilor persoane fizice 
reprezentați, cu procura specială dată 
persoanei fizice care le reprezintă. Acțio-
narii pot obține de la sediul societății 
informații suplimentare referitoare la 
ordinea de zi, iar formularul de procură 
specială de reprezentare se poate procura 
de la sediul social de către acționarii care 
îşi dovedesc această calitate începând cu 
data publicării prezentului convocator şi 
până la data de 08.04.2019. Până la data 
de 07.04.2019, ora 12.00, pot fi depuse la 
sediul societății procurile speciale de 
reprezentare a acționarilor. Consiliul de 
Administraţie Preşedinte Ing. ION 
CROITORU.

l Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație al FAUR SA, cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, 
număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/13/1991, C.U.I. RO339474, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor FAUR SA pentru data de 05.04.2019 
ora 12.00, prima convocare, la sediul 
social, în conformitate cu prevederile art. 
117 alin. 1 -3 din Legea nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, republi-
cată, pentru toți acționarii Societății 
înregistrați în Registrul Acționarilor 
Emitentului la sfârşitul zilei de 
22.03.2019, care este considerată data de 
referință conform dispozițiilor legale. În 
cazul neîndeplinirii condițiilor statutare 
sau a oricăror alte condiții legale de vali-
dare, Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor se va ține în data de 
08.04.2019, la aceeasi oră şi în acelaşi loc, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare aferente exercițiului 
financiar al anului 2018 pe baza rapor-
tului de gestiune al Consiliului de Admi-
nistraţie pentru anul 2018 şi al raportului 
auditorului financiar. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administrație  pentru 

operațiunile aferente exercițiului finan-
ciar al anului 2018. 3. Aprobarea Buge-
tului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2019. 4. Aprobarea Planului de Investiţii 
pe anul 2019. Accesul în sala de şedință a 
acționarilor îndreptățiți să participe la 
adunarea generală a acționarilor este 
permis prin simpla proba a identității 
acestora, în cazul acționarilor persoane 
fizice, iar în cazul acționarilor persoane 
juridice şi a acționarilor persoane fizice 
reprezentați, cu procura specială dată 
persoanei fizice care le reprezintă. Acțio-
narii pot obține de la sediul societății 
informații suplimentare referitoare la 
ordinea de zi, iar formularul de procură 
specială de reprezentare se poate procura 
de la sediul social de către acționarii care 
îşi dovedesc această calitate începând cu 
data publicării prezentului convocator şi 
până la data de 03.04.2019. Până la data 
de 03.04.2019, ora 12.00, pot fi depuse la 
sediul societății procurile speciale de 
reprezentare a acționarilor. Consiliul de 
administrație, Presedinte C.A. Popescu 
Ecaterina.

l Consiliul de Administraţie al SC 
REPACOM OBOR SA, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Baicului nr. 31, sector 2, 
înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr J40/299/1991, CUI: RO 892, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în ziua de 09.04.2019, ora 
14:00, la punctul de lucru din Comuna 
Brăneşti, str. Industriilor IV nr 3, judeţ 
Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 29.03.2019, cu urmă-
toarea ordine de zi: -Aprobarea rapor-
tului de gestiune al Administraţiei; 
-Aprobarea Raportului Auditorului; 
-Aprobarea Bilanţului Contabil, a 
Contului de Profit şi Pierdere şi reparti-
zarea profitului şi stabilirea dividendului 
pe 2018; -Aprobarea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli pe anul 2019. În situaţia 
în care la data convocării nu se realizează 
cvorumul prevăzut de lege, Adunarea 
Generală se reconvoacă la data de 
10.04.2019, ora 14:00, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Documentele care 
vor fi puse în discuţia AGOA pot fi 
consultate la punctul de lucru al socie-
tăţii, începând cu data de 01.04.2019. 
Informaţii suplimentare la tel: 0722 779 
458.

l Convocator: Consiliul de Conducere 
al Fundaţiei pentru Tineret a Munici-
piului Bucureşti, în conformitate cu 

NR.CRT.  NUME ȘI PRENUME SUPRAFAŢA OBS. 

1. VLAD BITA  1,50  

2. PETCU NEAGA  1,10  

3. PREDA GHITA  1,75  

4. PUNGA ANTON, PUNGA STAN  0,69  

5. VASILE NITA  1,00  

6. ILIE ORTANSA, MICU VALENTINA  2,58 
 

 

7. MARIN ZAHARIA 7,13  

8. BĂNICĂ ZAHARIA  5,18  

9. PURICE MARIA 1,50  

10. KELES TONE 0,37  

11. MILEA MARIOARA  4,75  

12. MORARU NECULAE  2,00  

13. SOCOL PARASCHIV  0,14  

14. TRUFAS RADA   0,25  

15. DODU CORNELIA, STANCIU COSTICA, BATOGU CONSTANTA, 
STANCIU MARIA, STANCIU LIVIU, STACIU ROMEO 

3,75  
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prevederile legale în vigoare şi cu art. 11 
alin.(1) din Regulamentul Intern de 
Organizare şi Funcţionare (RIOF) al 
FTMB, convoacă, în data de 27.03.2019 
orele 18.00, la sediul FTMB din Bucu-
reşti, Calea Şerban Vodă nr. 213, sector 
4 –Tehnic Club, Adunarea Generală 
Ordinară a Organizaţiilor de/ pentru 
Tineret a FTMB cu următoarea Ordine 
de Zi: (1) Admiterea de noi organizaţii 
de/ pentru tineret ca membri în cadrul 
Adunării Generale a FTMB şi implicit 
modificarea şi completarea RIOF-ului; 
(2) Raport de activitate al Consiliului de 
Conducere al FTMB pentru perioada 
01.01- 31.12.2018; (3) Aprobarea Situa-
ţiilor Financiare anuale la 31.12.2018, 
ce includ bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, repartizarea rezulta-
tului exerciţiului financiar, situaţia acti-
velor imobilizate, însoţite de Raportul 
de Gestiune şi Raportul Comisiei de 
Cenzori; (4) Aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a 
Calendarului de proiecte proprii şi în 
parteneriat ale FTMB pe anul 2019. În 
cazul în care la data şi ora stabilite nu se 
întruneşte cvorumul necesar, Adunarea 
Generală Ordinară a Organizaţiilor de/ 
pentru Tineret a FTMB este reconvo-
cată pentru data de 28.03.2019, orele 
18.00 la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Organizaţiile membre în 
Adunarea Generală a Organizaţiilor de/ 
pentru Tineret a FTMB vor delega 
reprezentanţi pentru participarea la 
şedinţa Adunării Generale, printr-un 
mandat scris ce va fi înaintat pentru 
înregistrare până la data prezentării 
pentru participarea la şedinţă. Relaţii 
suplimentare la tel.: 021.335.13.72; 
021.410.70.72; 0752.190.705 –Roxana 
Elena Ionita– Secretar General FTMB; 
e-mail. office@ftmb.ro.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară compusă din constructia 
C3 Hala turnatorie in regim de P+1E cu 
Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 
938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 517.312 lei (scutit de TVA). 
Terenul intravilan pe care se af lă 
amplasată construcția este proprietate 
de stat şi nu face obiectul vânzării. Lici-
taţia va avea loc în 14.03.2019, ora 14/00 
la sediul administratorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele 
interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei + TVA 
de la sediul administratorului judiciar şi 
vor depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei.

l Servicii Apa-Canal Ceptura SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare în bloc prin 
licitaţie publică pompa submersibila, 
placa compactoare MS100-3, taietor 
beton MF20-1S cu disc, contor Wolthan 
DN100 la prețul de evaluare de 2.143 lei 
+ TVA. Licitaţia va avea loc în data de 
15.03.2019, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 22.03.2019, aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Dosar lichidare O.R.C. Prahova nr. 
96209/2017. Potrivit art. 237 din Legea 
nr. 31/1990 privind societatile, art. 761 
C. pr. civ., Cabinetul Individual de 
Insolventa Nicolau Florin, prin lichi-
dator Florin Nicolau, aduce la cunos-
tinta generala urmatoarele: in data de 
12 martie 2019, orele 15:30, va avea loc 
la sediul Cabinetului Individual de 

Insolventa - Nicolau Florin din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 6, 
ap. 6C, judetul Prahova, vanzarea la 
licitatie publica a bunului mobil: autotu-
rism marca Fiat, tip Doblo - an fabri-
catie 2005, numar inmatriculare 
PH-11-EIN, numar identificare 
7FA22300005365883, combustibil moto-
rina, capacitate cilindrica 1910 cmc, 
culoare galbena. Pret de incepere al 
licitatiei: 3.700,00 lei (plus TVA). Toţi 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunului de mai sus sunt invitaţi să-l 
aducă la cunostinţă lichidatorului, în 
scris, inainte de data stabilita pentru 
vanzare. Persoanele care doresc să 
cumpere bunul mobil mentionat mai 
sus trebuie să se prezinte la termenul de 
vanzare, la locul desfasurarii licitatiei, si 
pana la acel termen sa depuna la sediul 
C.I.I. Nicolau Florin oferte de cumpă-
rare însoţite de dovada achitării unei 
garantii de participare reprezentând 
10% din preţul de începere al licitaţiei, 
asa cum a fost mentionat mai sus, 
pentru bunurile pe care intentioneaza sa 
le cumpere. Garantia va fi consemnată 
la orice unitate a Băncii Alpha Bank, pe 
numele şi la dispoziţia Florin Nicolau – 
Cabinet Avocat, Cabinet Individual De 
Insolventa, în contul deschis la Alpha 
Bank Ploiesti, cod IBAN RO59 BUCU 
1811 3042 49202 - lei.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: Inchirierii teren în 
suprafață de 51 mp la baza stâlpului de 
nocturnă a Stadionului Municipal 
Ceahlăul, Poarta 1, din Piatra-Neamț, 
str. Eroilor, nr.18, în vederea amplasării 
unor echipamente şi stații destinate 
telefoniei mobile, în conformitate cu 
HCL nr.254 din 31.08.2018. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 102,48 lei/mp/
an,   conform HCL nr.254 din 
31.08.2018. Licitaţia  va avea loc în data 
de 29 martie 2019, ora 14,00 în sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Piatra-
Neamţ,  cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile şi depunerea ofertelor 
se fac până la data de 28 martie 2019, 
ora 16,30, inclusiv, la Primăria munici-
piului Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8, Direcția Patrimoniu, 
luni-joi între orele 8,00-16,30, vineri 
între orele 8,00-14,00 de unde se poate 
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 0233/ 
218991, interior 152, zilnic între orele 
8,00 - 16,30.

l Debitorul SC Barocco Fleish SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare mijloace fixe de 
carmangerie. Prețul de pornire al licita-
ției este diminuat cu 60% față de 
valoarea stabilită în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte 
exclusiv TVA. Participanții la licitație 
vor trebui sa achiziționeze până la data 
şi ora licitației Caietul de Sarcini. Prețul 
Caietului de sarcini reprezintă 1% din 
valoarea bunurilor pentru care se lici-
tează şi va fi achitat în numerar pe 
seama lichidatorului judiciar. Partici-
parea la licitație este condiționată de 
c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO68PIRB4207709668001000 deschis 
la Piraeus Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel 
târziu până la data şi ora şedinței de 
licitație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației pentru fiecare bun 
pentru care se licitează. Prețul Caietului 
de sarcini poate fi achitat în contul lichi-
datorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK 
– Sucursala Dorobanți sau în numerar 
la sediul acestuia din Bucureşti str. 
Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1. Listele cu 
bunurile scoase la licitație poate fi obți-
nută de la lichidatorul judiciar. Prima 
şedință de licitație va avea loc în data de 

20.03.2019 ora 14.00. Dacă bunurile nu 
se adjudecă la aceasta dată, următoa-
rele şedințe de licitație vor avea loc în 
data de: 27.03.2019, 03.04.2019, 
10.04.2019, 17.04.2019, 24.04.2019, 
08.05.2019, 15.05.2019, 22.05.2019 si 
29.05.2019, ora 14.00, prețul de pornire 
rămânând acelaşi. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 
1, Bucureşti. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul Societatea de Construcții 
Poduri ARPOM SA - in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: -Dreptul 
litigios asupra imobilului - teren situat 
în str. Aeroportului FN, sector  1. Prețul 
de pornire al licitației este de 118.280 
euro exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini este de 1.000 lei + TVA. Prima 
şedință de licitație va avea loc în data de 
21.03.2019, ora 15:00. Dacă imobilul nu 
se adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor avea loc în 
data de: 28.03.2019, 04.04.2019, 
11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019, 
02.05.2019, 09.05.2019, 16.05.2019 şi 
23.05.2019 ora 15:00, Prețul de pornire 
ramânând acelaşi. Toate şedințele de 
licitație se vor desfăşura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 5, cam. 502 - 505, 
sector 1. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în contul 
nr. RO64 BSEA 0070 0000 0175 8962 
deschis la Credit Agricole Bank, Sucur-
sala Victoriei pe seama debitoarei 
ARPOM SA, până la data şi ora stabi-
lită pentru desfăşsurarea licitației, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației şi de achiziționarea până la 
aceeaşi dată şi oră a Caietului de 
sarcini. Prețul Caietului de sarcini poate 
fi achitat în contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank - Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la sediul 
acestuia din Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 
71, et. 5, cam. 502 - 505, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon/
fax: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul: Consiliul Județean Ialomița, cod 
fiscal: 4231776, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul 
Ialomița, tel.0243.230.200, fax: 
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii: obiectul concesiunii îl 
reprezintă suprafața de 255,50ha teren 
cu destinație agricolă -categoria de 
folosință neproductiv, proprietate 
publică situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, înscris în CF 20149 şi supra-
fața de 1.744,9934ha teren cu destinație 
agricolă -categoria de folosință nepro-
ductiv, proprietate publică situat în 
extravilanul comunei Gura Ialomiței, 
înscris în CF 20390. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
conform caietului de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire 
intrând pe: cji@cicnet.ro, descărcând un 
exemplar, sau în urma unei cereri către 
Compartimentul Patrimoniu Public şi 
Privat, contra cost. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul 
Patrimoniu Public şi Privat, situat la 
etajul 3, camera 52, al Consiliului Jude-
țean Ialomița. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 

potrivit prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.54/2006: 
Contravaloarea caietului de sarcini este 
de 20,00Lei şi se depune la casierie; 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 20.03.2019, ora 16.30. 4.Infor-
mații privind ofertele: Ofertele vor fi 
formulate conform caietului de sarcini; 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.03.2019, ora 16.30; 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi 
depuse la sediul Consiliului Județean 
Ialomița,  registratură,  parter ; 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va 
fi depusă în două exemplare. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
28.03.2019, ora 11.00, la sediul Consi-
liului Județean Ialomița, parter, în sala 
de şedințe; 6.Denumirea, adresa, nr.de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, 
municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, 
nr.12, cod poştal: 920030, județul 
Ialomița, tel.0243.236.952, fax: 
0 2 4 3 . 2 3 2 . 2 6 6 ,  e - m a i l :  t r- i a -
lomița-pgref@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05.03.2019.

l 1. Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Giur-
gița, cu sediul în comuna Giurgița, 
strada Calea Dunării, nr.123, telefon: 
0251.357.122, fax: 0251.357.122, cod 
fiscal: 5077595, persoană de contact: 
Spânu Corina Diana, e-mail: primaria-
giurgita@yahoo.com. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: terenuri intravilane în suprafețe 
de 400mp, 1500mp, aparținând Lot.2, 
în suprafață totală de 1900 mp situate 
în Tarlaua 90, Parcela 179/1, comuna 
Giurgița, județul Dolj. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei Giur-
gița, județul Dolj. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: prin 
cerere, de la sediul Primăriei Giurgița, 
județul Dolj. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartiment 
Secretariat al Primăriei Comunei Giur-
gița, județul Dolj. 3.3. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
20.03.2019, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Comunei Giurgița, județul Dolj. 
4.1.Data-limită pentru depunerea ofer-
telor: 27.03.2019, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Giurgița, județul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare (un 
exemplar în original şi un exemplar în 
copie). 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 27.03.2019, ora 14.00, 
la sediul Primăriei Comunei Giurgița, 
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția Contencios Administrativ şi 
Fiscal a Tribunalului Dolj, str. Brestei, 
nr. 12, localitatea Craiova, județul Dolj, 
e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro, 
t e l e f o n :  0 2 5 1 . 4 1 8 . 6 1 2 ,  f a x : 
0251.410.140. 7.Data transmiterii 

anunțului de licitație catre instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
05.03.2019.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, CIF: 
17939392, J25/531/2005, scoate la 
vanzare: Proprietate imobiliara 
compusa din: • Teren intravilan, 
amplasat in Dr.Tr. Severin, calea Targu 
Jiului, jud. Mehedinti, avand ST=1.256 
mp - 184 mp, Nr.cadastral 5291/1, Nr. 
Carte Funciara 14784; • clădire P+1E 
(spatiu comercial) cu Sc la sol = 183,52 
mp, Scd = 362 mp si Su =318,92 mp, 
numar cadastral 5291/1-C1, formata 
din C1 - compus din P+1 - parter 
compus din magazin, hala schimb ulei, 
baie, casa scarii, platforma, avand SC - 
183,52 mp si Su - 161,68 mp; - etaj 
compus din 3 birouri, 3 camere, buca-
tarie, 2 holuri, 2 bai si casa scarii avand 
Su - 150,29 mp+terasa cu S - 6,95 mp. 
Valoarea totala : 135.150 euro exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului imobil  descris 
anterior, o reprezinta hotararea nr. 14 
din data de 01.02.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4650/101/2016. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
18.03.2019 orele 14:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la 
sedinta de licitaţie faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie si 
sa achiziționeze caietul de sarcini. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Relatii la 
sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0756482035, tel./fax : 0252354399, sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut card şi atestat CPC (tir) 
emise de ARR Dolj pe numele Anino-
iu-Şocâte George-Daniel. Se declară 
nule.

l Pierdut carnet expert contabil 
membru CECCAR filiala Ilfov pe 
numele Deciu Geta cu numărul 16647. 
Îl declar nul.

l Declar pierdute şi nule: card condu-
cător auto şi Atestat CPC marfă elibe-
rate  de  ARR Dol j  pe  numele 
Constantinescu Dumitru Tită.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
seria B, nr.3544699/17.07.2017 şi Certifi-
cate Constatatoare nr. 35775/28.06.2018 
şi respectiv 38950/25.07.2018 ale socie-
tății Power Standard Central, CUI: 
35787292, J24/367/2016. Le declar nule.

l Subsemnatul Gavrilescu Ionuț 
Cătălin, CNP1770922035012, declar 
pierdut Atestatul persoană desemnată 
cu seria AMMI14581 din data de 
23.11.2013.

l Pierdut Certificat de Înregistrare 
emis de ONRC Bucureşti al societății 
Sosofresh SRL-D, cu sediul social în 
B-dul.1 Decembrie 1918, Nr.43, nr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/10207/2015, Cod Unic de Înregis-
trare 34902520 din data de 18.08.2015. 
Îl declarăm nul.


