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OFERTE SERVICIU
l Primăria Berceni -Ilfov organi-
zează în data de 04.04.2019 
concurs recrutare pentru 1 
muncitor necalificat. Detalii la 
021.365.19.68.

l Consola Grup Construct SRL 
angajează muncitori în construcții 
pentru șantiere din București și 
Germania (se asigură cazare). 
R e l a ț i i  l a  t e l e f o n : 
021.321.36.39/021.327.10.50 
/021.327.10.51 sau la sediul firmei 
din București, Sector 3, str.
Zborului, nr.6.

l Gradinita nr.137 din Bucuresti 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe perioada nedetermi-
nata a functiei contractuale de 
executie vacante, de ingrijitor. 
Conditiile specifice necesare in 
vederea participarii la concurs si 
a ocuparii functiei contractuale 
sunt: -studii gimnaziale/ studii 
medii. Concursul se va organiza 
conform calendarului urmator: 
-22 martie 2019: termenul limita 
pentru depunerea dosarelor; -29 
martie 2019, ora 09:00: proba 
scrisa; -29 martie 2019, ora 11:00: 
proba practica; -29 martie 2019, 
ora 12:00: proba interviu. Relatii 
suplimentare se obtin la sediul 
Gradinitei nr.137, cu sediul in 
Bucuresti, Str. Plumbuita, nr.5, 
sectorul 2, telefon 021.240.75.81, 
e-mail gradinita137@yahoo.com.

l Centrul de Pregătire pentru 
Personalul din Industrie (CPPI) 
Bușteni, județul Prahova, organi-
zează, în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru postul 
vacant contractual de execuție pe 

perioadă nedeterminată: -referent 
(agent compensare), 1 post. 
Condiții specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în muncă: 5 ani. 
Concursul  se  va desfășura 
conform calendarului următor: 
-termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor: 27.03.2019; 
- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
04.04.2019, ora 11.00; -interviul în 
data de 04.04.2019, ora 14.00. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul CPPI din Bușteni, str.
Paltinului, nr.16, județul Prahova, 
la telefon: 0244.321.034, Compar-
t i m e n t u l  R e s u r s e  U m a n e , 
persoană de contact:  Aroiu 
Mihaela și pe site-ul: www.cppi-
busteni.weebly.com, Secțiunea 
Carieră.

l Liceul cu Program Sportiv 
„Nadia Comăneci”, cu sediul în 
strada Perchiului, nr.4, municipiul 
Onești, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de îngrijitor, pe 
perioadă nedeterminată,  cu 
respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
t a t ă  d e  H G  n r. 1 0 2 7 / 2 0 1 4 . 
Concursul va avea loc în data de 
04.04.2019, ora 9.00 (proba scrisă), 
05.04.2019, ora 10.00 (proba prac-
tică). Dosarele candidaţilor se 
depun la sediul unităţii în peri-
oada 14-27.03.2019, între orele 
08.00-14.00. Condiţii de înscriere: 
Îngrijitor: studii medii/liceale, 
cunoștinţe și abilităţi privind acti-
vitatea de igienizare, fără condiții 
vechime în muncă. Informaţiile 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 0234.317.743, 
secretar Manea Rodica. 

l Primăria Comunei Cașin, 
județul Bacău, cu sediul în sat 

Cașin, comuna Cașin, judeţul 
Bacău, organizează concurs 
p e n t r u  o c u p a r e a  f u n c ţ i e i 
contractuale vacante de șofer 
(buldoexcavatorist), 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 4 aprilie 
2019, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 4 aprilie 2019, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
5 aprilie 2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: cel 
puțin 10 clase cu diplomă sau 
echivalent; -vechime: minim 5 
ani în domeniu; -permis de 
conducere categoria C; -atestat 
sau diplomă pentru mașini și 
utilaje terasamente. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Cașin, 
județul Bacău. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăria Comunei 
Cașin, județul Bacău, sat Cașin, 
persoană de contact: Popescu 
Monica-Flor inela ,  te lefon: 
0733.691.005, fax: 0234.331.030, 
e-mail: primaria_casin@yahoo.
com.

l Casa Artelor “Dinu Lipatti” 
-serviciu public de interes local al 
Municipiului Bucuresti, cu sediul 
în  Bucureș t i ,  Bdul  Lascar 
Catargiu, nr. 12, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
de execuţie vacante: În cadrul 
Compartimentului Administrativ: 
-3 posturi: 1-Inspector de Specia-
litate grad profesional IA -nivel 
studii -S. 1-Știinţe inginerești; 
Ingineria instalaţiilor, Inginerie 
electrica, Inginerie mecanică;  
vechime în specialitatea studiilor 
-minimum 2 ani; 1-Referent  grad 
profesional IA -nivel studii -M; 
-vech ime  în  admin i s t ra ţ i e 
-minimum 4 ani. 1-Magaziner 
-nivel studii -G și școală profesio-
nală sau M; În cadrul Comparti-
mentului “Financiar-Contabil”: 
-1 post: -Inspector de Specialitate 
grad profesional  IA -nivel studii 
-S. -Știinte sociale -Știinţe econo-
mice; Contabilitate, Finanţe; 
- v e c h i m e  î n  s p e c i a l i t a t e 
-minimum 2 ani. Concursul va 
consta în trei etape succesive, 
după cum urmează: •selecția 
dosarelor; •proba scrisă; •inter-

viul. Dosarele de concurs  se pot 
d e p u n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
27.03.2019, între orele  10 :00 
-16.00, la sediul Casei Artelor 
Dinu Lipatt i ,  Bdul  Lascar 
Catargiu, nr. 12, sector 1; Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n  
0753.57.53.67; email: office@
casaartelordinulipatti.ro. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 
08.04.2019, ora 11:00 la sediul 
Casei Artelor Dinu Lipatti, Bdul 
Lascar Catargiu, nr. 12, sector 1. 
Interviul se va desfășura într-un 
termen de maximum 4 zile lucra-
toare de la data sustinerii probei 
scrise.

l Grădinița nr. 191, cu sediul în 
București, str. Cozla, nr.1, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următorului post contrac-
tual vacant -1 post îngrijitoare. 
1.Condiții specifice necesare în 
vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
vacante necesare: -Studii medii și 
de specialitate; -Cunoașterea 
normelor PSI și SSM; -Cunoaș-
terea și respectarea condiţiilor 
igenico -sanitare; -Abilități pentru 
munca în echipă; -Disponibilitate 
la program flexibil. Notă: Dosa-
rele se vor depune la sediul 
unității –str.Cozla, nr. 1, sector 3, 

București. Relații suplimentare se 
pot obține la numerele de telefon: 
021 340 3046 sau 0723008685 sau 
e-mail: gradinita191sector3@
gmail.com. 2.Calendar probe: 
-Depunerea dosarelor de concurs 
la sediul instituției: 27.03.2019, 
ora 16.00 (termen limită). -Proba 
practică: 04.04.2019, ora 09.00, la 
sediul instituției. -Proba interviu: 
04.04.2019, ora 11.00, la sediul 
instituției. Relații suplimentare se 
pot obține la numerele de telefon: 
021 340 3046 sau 0213401059 sau 
e-mail: gradinita191sector3@
gmail.com.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările 
și completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea și 
Înregistrarea Soiurilor organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarei funcţii publice 
de stat de execuţie vacantă: 
-consilier, gradul profesional asis-
tent - Serviciul juridic, adminis-
trativ 
și patrimoniu - Compartiment 
patrimoniu. Condiţii specifice 
prevăzute în fișa postului: -Studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: Minimum 1 an. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăști nr. 61, 
Sector 1, București, în data de 15 
aprilie 2019, ora 10:00 -proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului, 
respectiv în perioada 13.03.2019 
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-01.04.2019. Persoana de contact 
este doamna Damian Roxana 
-consilier în cadrul Comparti-
mentului resurse umane, tel: 
0213184380, fax: 0213184408, 
e-mail: secretariat@istis.ro. Bibli-
ografia, condiţiile specifice de 
participare, precum şi actele soli-
citate candidaţilor la înscriere vor 
fi publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la locul de desfăşurare a 
concursului.

l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Sf Ecate-
rina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs 1 post contractual vacant 
de Şef Serviciu gr. II. Proba scrisă 
se va desfăşura în data de 
04.04.2019, iar proba de interviu 
în data de 10.04.2019. Termenul 
limită de înscriere va fi data de 
29.03.2019, orele 14:00, dosarul 
de concurs urmând să fie depus la 
secretariatul Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale 
Bucureşti. Informaţii suplimen-
tare privind înscrierea şi partici-
parea candidaţilor la concurs se 
pot obţine de la sediul instituţiei 
la Serviciul Resurse Umane, pe 
site-ul instituţiei www.assmb.ro 
sau la telefon 021.310.10.59 int. 
207.

CITAŢII
l Numita Florea (Ionescu) 
Carmen, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in comuna Cocorastii 
Colt, sat Persunari nr. 163, 
judetul Prahova, este chemata in 
calitate de intimata in dosarul nr. 
6391/105/2015*, in data de 
16.05.2019, ora 9.00, la Curtea de 
Apel Ploiesti - Sectia I Civila, cu 
sediul in str. Emile Zola nr. 4, 
judetul Prahova.

l Numiti i  Kondrat Maria, 
Condrat Simion sunt citati la 
Judecatoria Dragomiresti in 
dosar nr. 718/224/2018 in data de 
20.03.2019 in proces cu Caia 
Vasile si Caia Simina Anca, 
avand ca obiect uzucapiune.

l Pârâţii Foldi Mihail, Foldi 
Elisabeta, Kelemen Karolina, 
Kelemen Antal şi Benko Poli-
xenia, cu domiciliul necunoscut 
sunt citaţi la Judecătoria Târgu 
Secuiesc la data de 21.03.2019, 
ora  9 :00 ,  în  dosaru l  c iv i l 
2843/322/2018, având ca obiect 
uzucapiune de către reclamanta 
Rancz Eva, moştenitoarea recla-
mantei Keresztes Maria.

l Se citează numitul Aioanei 
Mihai în calitate de pârât în data 
de 17 aprilie 2019, ora 9:00, sala 
J2, Complet c20, la Judecătoria 
B r a ş o v  î n  d o s a r u l  n r. 
22321/197/2018 în proces cu 
numita Aioanei Mara Elena în 

calitate de reclamant pentru 
declararea judecătorească a 
morţii.

l Sunt citați la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe pentru data de 
11 aprilie 2019, în calitate de 
pârâți: Piroska Landry sen, 
Piroska Landry jun şi Francisc 
Landry, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în SUA, în dos. nr. 
6699/305/2017 în procesul cu 
Bogdan Gyorgy, având ca obiect 
dezbaterea succesiunii  def. 
Bogdan Gheorghe şi Bogdan 
Maria.

l Zigler Margareta, nascuta 
Ferenczi se citeaza in 14.03.2018 
la Judecatoria Turda in dosar 
civil nr. 6385/328/2018 pentru 
uzucapiune.

l Numitul Babiac Sorin Nicolae, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
3009 Zulette Avenue Bronx New 
York 10461-5619 Statele Unite 
ale Americii, este citat în calitate 
de pârât la Judecătoria Craiova, 
în dosarul nr.1454/215/2018, cu 
termen de judecată la 08.04.2019, 
completul civil 15, în proces cu 
reclamantul Babiac Călin Mihai, 
în acțiunea ce are ca obiect partaj 
suplimentar după autorul Babiac 
Vladimir.

l Subscriul  CREDIDAM - 
Centru Român pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi, cu sediul în str. C.A. 
Rosetti nr.34, sector 2, Bucureşti, 
reprezentat prin director general 
Ştefan Gheorghiu, în calitate de 
r e c l a m a n t  î n  d o s a r u l  n r. 
21664/3/2018, af lat pe rolul 
Secţiei a V-a Civilă a Tribunalului 
Bucureşti, având ca obiect drep-
turile conexe datorate artiştilor 
i n t e r p r e ţ i ,  c i t ă m  p â r â t a , 
CRASDOM SRL, cu sediul social 
în Municipiul Târgu Jiu, Str. 
Vasile Alecsandri Nr. 24, Județ 
Gorj, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului sub numărul 
J18/38/1997, CUI 9115640, să se 
prezinte la termenul de judecată 
din data de 04.04.2019, cam. 101, 
PI 1, ora 8:30.

DIVERSE
l Anunt de intentie cu privire la 
elaborarea planului urbanistic de 
detaliu. Subsemnatul Bigcons 
Design S.R.L., in calitate de bene-
ficiar, solicita reglementarea 
modului de construire pe terenul 
situat in Bucuresti, sector 6, Str. 
Ion Nonna Otescu nr. 10, in 
suprafata de 422,00mp. Planul 
Urbanistic de Detaliu se va 
realiza in scopul: “Desfiintare 
constructii existente, construire 
imobil cu functiunea de locuinte 
colective cu regim de inaltime 
S+P+3E+Et. 4-5 retrase, amena-

jare incinta, organizare executari 
lucrari si imprejmuire teren” 
Observatiile si propunerile pot fi 
transmise in termen de 15 zile 
calendaristice prin posta la sediul 
Primariei Sectorului 6 cu sediul 
in Calea Plevnei nr.147-149, 
municipiul Bucuresti.

l SC Rewe România SRL, cu 
sediul în comuna Ştefăneştii de 
Jos, str. Buşteni, nr. 7, județul 
Ilfov, anunță public solicitarea de 
obţinere (reînnoire) a autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul 
„Penny Market” amplasat în 
municipiul Vaslui, strada Călugă-
reni, nr. 80, județul Vaslui. Even-
tualele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activi-
tatea menţionată vor fi transmise 
în scris şi sub semnătură la sediul 
Agenţ i e i  pent ru  Pro tec ț ia 
Mediului Vaslui din municipiul 
Vaslui, strada Călugăreni, nr. 63, 
județul Vaslui, în zilele de luni - 
joi, între orele 8.00 - 16.30 şi 
vineri între orele 8.00 – 14.00, în 
termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

l S.C. Piramid Tehno Construct 
S.R.L., titular al proiectului 
Modificare de soluție la A.C. nr. 
188/07.05.2018 - supraetajare a 
corpului B de la D+P+4E+E 
retras la D+P+6E, propus a fi 
realizat în municipiul Baia Mare, 
str. Victor Babeş, Fn, judeţul 
Maramureş, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul mai 
sus menţionat. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
l a  s ed iu l  Agenţ i e i  pent ru 
Protecţia Mediului Maramureş, 
cu sediul în localitatea Baia Mare, 
str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în 
zilele de luni – joi între orele 8.00 
- 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 
14.00 precum şi la următoarea 
adresă de internet   http: / /
apmmm.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Adămuş, din județul Mureş, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.81 şi 82 
începând cu data de 18.03.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-

cările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Valplast Industrie SRL, pct.de 
lucru: bulevardul Preciziei, nr.9-
11, sector 6, Bucureşti, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a auto-
r i z a ț i e i  d e  m e d i u  p e n t r u 
activitate. Informațiile privind 
potenț ia lu l  impact  asupra 
mediului al activității pot fi 
consultate la sediul APM Bucu-
reşti, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, tel./fax: 
021.430.66.77/021.430.66.75, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-12.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Bucureşti.

l Subscrisa Team Insolv IPURL, 
în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu al debitorului SC All 
Blinds Rolletes  SRL, conform 
î n c h e i e r i i  1  d i n  d a t a  d e 
10.01.2019 pronunţată de Tribu-
nalul Gorj, Secţia a II-civilă, în 
dosarul  3786/95/2018 în temeiul 
art.117 al.2) lit.f) din Statutul 
UNPIR anunță: organizarea 
procedurii de selecţie a ofertan-
tului de servicii de arhivare 
pentru arhivarea documentelor 
debitoarei. Menționăm că socie-
tatea falită deține aprox. 0,30 ml 
arhivă neselecționată. Oferta 
trebuie să conțină un preț total 
pentru toate operațiunile, precum 
şi prețul pentru operaţiunile de 
verificare, selecţionare, inventa-
riere şi legare, respectiv depozi-
tare per ML, astfel încât să 
corespundă standardelor de cost 
prevăzute de Statutul UNPIR. 
Oferta se poate comunica până la 
data de 22.03.2019, ora 12.00, pe 
e-mail: officeteaminsolv@yahoo.
com.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Gogoşu, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sector cadastral nr.23 începând cu 
data de 21.03.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Gogoşu, 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.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu în 
dosarul nr. 3806/111/2016 aflat pe 

rolul Tribunalului Bihor, Secția a 
II-a Civilă, privind pe debitoarea 
Super IT Consulting SRL, CUI 
30518820, număr de înregistrare 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J05/1284/2012, îi notifică pe toți 
creditorii debitoarei privind 
f a p t u l  c ă  p r i n  h o t ă r â r e a 
n r. 2 5 2 / 2 0 1 9  d i n  d a t a  d e 
27.02.2019 pronunțată de Tribu-
nalul  Bihor,  în dosarul  nr. 
3806/111/2016 s-a dispus înce-
perea procedurii falimentului 
față de societatea debitoare mai 
sus menționată, în temeiul art.145 
alin.(2) lit.F din Legea 85/2014. 
Prin hotărârea amintită s-a fixat 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanțelor născute în cursul 
procedurii la data de 15.04.2019, 
termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea şi publi-
carea tabelului suplimentar la 
data de 26.04.2019, termenul 
limită de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat la data de 
22.05.2019. Lichidatorul judiciar 
provizoriu a convocat şedința 
adunării creditorilor pe data de 
04.04.2019, la ora 14:00, la sediul 
acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: confir-
marea lichidatorului judiciar 
provizoriu, aprobarea onorariului 
acestuia şi desemnarea comite-
tului creditorilor.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de admi-
nistraţie al SC Fabrica de Scule 
Râşnov SA, cu sediul în Râşnov, 
str. Câmpului nr. 1, judeţul. 
Braşov, înregistrată la ORC 
Braşov sub nr. J08/354/1991, CUI 
RO 1121175, având în vedere 
prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, Legii nr. 24/2017, 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi 
statutul societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Fabrica de Scule 
Râşnov SA, pentru data de 
19.04.2019, ora 10:00 la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la registrul acţiona-
r i lor  la  data  de  refer in ţă 
08.04.2019, care au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării Generale, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
raportului de gestiune al consi-
liului de administraţie pentru 
anul 2018; 2. Prezentarea rapor-
tului auditorului financiar pentru 
anul financiar 2018; 3. Aprobarea 
situaţiei financiare anuale, a 
contului de profit şi pierderi şi 
repartizării profitului pe anul 
2018; 4. Aprobarea raportului 
anual pe anul 2018, întocmit în 
conformitate  cu  Legea nr. 
297/2004 şi Regulamentul CNVM 
nr. 1/2006. 5. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a 
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programului de investiţii pentru 
anul 2019; 6. Aprobarea plafo-
nului de credite bancare pentru 
activitatea curentă şi a creditelor 
pentru invest i ţ i i  ( insclusiv 
leasing) pentru anul 2019; 7. 
Aprobarea implicării societăţii în 
proiecte de investiţii cu compo-
nenta de finanţare nerambursa-
bilă, în funcţie de programele 
existente; 8. Aprobarea datei de 
10.05.2019 ca dată de înregistrare 
şi 09.05.2019 ca ex date. În situ-
aţia în care, la data şi ora convo-
cării nu se întruneşte cvorumul 
prevăzut de lege, este convocată 
din nou Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 22.04.2019, ora 
10:00, la sediul societăţii, cu 
aceeaşi ordine de zi. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
s e d i u l  s o c i e t ă ţ i i ,  t e l e f o n : 
0268/257.776.

l SC Dimbovita SA, Târgovişte, 
jud.Dâmbovița, str.Cooperației, 
nr.5, RC: J15/352/1991, CUI: 
RO916564. Convocator. Preşedin-
tele Consiliului de Administrație 
al SC Dimbovita SA, în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  L e g i i 
nr.31/1990, republicată, şi ale 
Actului Constitutiv al Societății, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, care va 
avea loc la sediul societății din 
Târgovişte, județul Dâmbovița, 
strada Cooperației, nr.5, în data 
de 17.04.2019, ora 10.00, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea Raportului Consiliului de 
administrație pentru anul 2018, 
raport întocmit pe baza bilanțului 
la  31.12.2018.  2.Aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2018. 3.Aprobarea 
bilanțului, a contului de profit şi 
pierderi, a anexelor pentru anul 
2018 şi repartizarea profitului. 
4.Aprobarea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli pe anul 2019. 
Data de referință pentru acțio-
narii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi 
şi să voteze în cadrul adunărilor 
generale este data de 03.04.2019. 
În cazul în care cvorumul de 
şedință nu va fi întrunit în data 
de 17.04.2019, se convoacă 
adunarea generală pe data de 
18.04.2019, la aceeaşi adresă, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Începând cu data convocării, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la ordinea de zi 
se pot consulta şi/sau procura 
contra cost de la sediul societății. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul societății sau la 
numărul de telefon: 0245.612.165. 
Acționarii persoane fizice pot 
participa la adunarea generală a 
acționarilor direct sau prin repre-
zentanți, conform prevederilor 
legale, pe baza unor procuri 
speciale. Acționarii pot obține 
modele de procură specială de la 

sediul societății începând cu data 
convocării. Procurile speciale vor 
fi depuse/transmise la sediul 
soc ietăț i i  până la  data  de 
15.04.2019, ora 16.00; procurile 
depuse după această dată nu vor 
fi luate în considerare. Acționarii 
persoane juridice pot participa la 
adunarea generală a acționarilor 
prin reprezentantul lor legal sau 
prin persoana căreia i s-a delegat 
competența de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri, care va 
conține toate elementele de iden-
tificare ale persoanei juridice şi 
ale persoanei împuternicite. 
Preşedinte al Consiliului de 
Administrație, Vasile Valerica.

l SC Legume Fructe Militari SA, 
sediul: Bucureşti, sector 6, strada 
Murguța, nr.2, bloc 7, parter, 
CUI: 457704, J40/2159/1991. 
Convocator. Preşedintele Consi-
liului de Administrație al SC 
Legume Fructe Militari SA Bucu-
reşti -domnul Vasile Valerica, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, republicată, şi a 
Actului Constitutiv al Societății, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, care va 
avea loc la sediul societății din 
Bucureşti ,  sector 6,  strada 
Murguța, nr.2, bloc 7, parter, în 
data de 15.04.2019, la ora 12.00, 
cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului Consiliului 
de administrație pentru anul 
2018, raport întocmit pe baza 
bilanțului la 31.12.2018. 2.Apro-
barea Raportului Comisiei de 
Cenzori pentru anul 2018. 3.
Aprobarea bilanțului, a contului 
de profit şi pierderi, a anexelor 
pentru anul 2018 şi repartizarea 
profitului. 4.Aprobarea Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2019. 5.Alegerea/realegerea 
membrilor Comisiei de Cenzori şi 
s t a b i l i r e a  i n d e m n i z a ț i e i 
membrilor Comisiei de Cenzori şi 
a membrilor Consiliului de Admi-
nistrație. Data de referință 
pentru acționarii îndreptățiți să 
fie înştiințați şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale este data de 
02.04.2019. În cazul în care 
cvorumul de şedință nu va fi 
întrunit în data de 15.04.2019, se 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru 
data de 16.04.2019, la aceeaşi 
adresă, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Începând cu data 
convocării, documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
ordinea de zi se pot consulta şi/
sau procura contra cost de la 
sediul societății. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
societății sau la numărul de 
telefon: 021.410.54.43. Acționarii 
persoane fizice pot participa la 
adunarea generală a acționarilor 
direct sau prin reprezentanți, 
conform prevederilor legale, pe 

baza unor procuri speciale. Acțio-
narii  pot obține modele de 
procură specială de la sediul 
societății începând cu data convo-
cării. Procurile speciale vor fi 
depuse/transmise la sediul socie-
tății până la data de 12.04.2019, 
ora 13.00; procurile depuse după 
această dată nu vor fi luate în 
considerare. Acționarii persoane 
juridice pot participa la adunarea 
generală a acționarilor prin repre-
zentantul lor legal sau prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competența de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri, care va 
conține toate elementele de iden-
tificare ale persoanei juridice şi 
ale persoanei împuternicite. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistrație, ing.Valerica Vasile.

LICITAŢII
l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata de 
1.859 mp, situat in Campina, Str. 
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul 
Prahova, la pretul total de 74.360 
euro, fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administrato-
r u l u i  j u d i c i a r  i n  d a t a  d e 
18.03.2019 ora 13:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 20.03.2019, 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  2 5 . 0 3 . 2 0 1 9 , 
2 7 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  2 9 . 0 3 . 2 0 1 9 , 
0 1 . 0 4 . 2 0 1 9 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 9 , 
05.04.2019, 08.04.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
administratorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 32, Judetul Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, teren in suprafata 416 
mp, impreuna cu cladirea de 
birouri C1, amplasata pe acesta, 
situate in Craiova, Str. Teilor, nr. 
101B, Judet Dolj. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 60.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administrato-
r u l u i  j u d i c i a r  i n  d a t a  d e 
18.03.2019 ora 11:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-

cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 20.03.2019, 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  2 5 . 0 3 . 2 0 1 9 , 
2 7 . 0 3 . 2 0 1 9 ,  2 9 . 0 3 . 2 0 1 9 , 
0 1 . 0 4 . 2 0 1 9 ,  0 3 . 0 4 . 2 0 1 9 , 
05.04.2019, 08.04.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la numerele 
d e  t e l e f o n 
0761132931/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l C.N.T.E.E. „Transelectrica” 
S.A. - S.T. Piteşti organizează în 
data de 09.04.2019, ora 10.00, 
licitaţie deschisă, cu oferta de 
preţ  în pl ic  închis ,  pentru 
„vânzarea la pachet, pe trei 
loturi, a deşeurilor sortate prove-
nite din lucrări în instalaţiile 
CNTEE Transelectrica - S.T. 
Piteşti.” Valoarea de pornire a 
licitaţiei: Lotul 1 - 183.841,27 lei; 
Lotul 2 - 56.241,94 lei; Lotul 3 – 
39.749,58 lei. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este de 10% din 
valoarea de pornire. Pentru parti-
cipare la licitaţie, solicitanţii vor 
depune la sediul vânzătorului, 
până în ziua licitaţiei, ora 9.00, 
garanţia de participare la licitaţie 
pentru lotul la care participă şi 
documentele solicitate prin 
„documentaţia privind vânzarea 
la pachet, pe trei loturi, a deşeu-
rilor sortate provenite din lucrări 
în instalaţiile CNTEE Transelec-
trica - S.T. Piteşti.” Documentaţia 
se poate procura, gratuit şi numai 
în baza unei solicitări scrise, de la 
sediul Sucursalei de Transport 
Piteşti situat în Piteşti, str. Fraţii 
Goleşti nr. 25B, jud. Argeş.

l Consiliul Local al Comunei 
Beştepe, județul Tulcea, anunță 
organizarea licitației publice 
deschise pentru concesionarea 
canalului HC 393, T 35, în supra-
față de 13.712mp, situat în extra-
vilanul localității Băltenii de Sus, 
comuna Beştepe, județul Tulcea, 
pentru activitatea de: irigarea 
incintei agricole, în localitatea 
Băltenii de Sus, comuna Beştepe, 
jud.Tulcea. Durata concesiunii 
este de 20 de ani cu drept de 
prelungire. Documentele de atri-
buire se pot procura de la sediul 
concedentului, Compartiment 
Secretariat. Data-limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
31.03.2019, ora 16.00. Ofertele se 
depun până la data de 04.04.2019, 
ora 16.00, la sediul Primăriei 
Beştepe, telefon: 0240.545.335, 

cod fiscal: 16363398. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 05.04.2019, 
sediul Primăriei Beştepe, ora 
10.00.

l Subscrisa, SC Gardian Grup 
CDSG SRL - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul 
în Dr.Tr. Severin, str. Crisan nr.87, 
jud.Mehedinţi, CIF:27394217, 
J25/270/2010, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Mun. Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI: 38704372, inregistrata 
in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu,  numit prin 
Sentinta nr. 15/2018 din data de 
21.02.2018, pronunţată de către 
Tribunalul Mehedinți, Secţia a II 
– Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
1586/101/2014, scoate la vanzare 
bunuri mobile: *Autoturism 
Daewoo Cielo, caroseria Berlina, 
4 usi, tip TF19V Cielo Executive, 
an de fabricatie 2003, culoare gri 
metal izat ,  nr.  imatriculare 
MH-26-GRI*, la pretul de 342,50 
Euro – pret diminuat cu 50% fata 
de evaluare. Preturile nu includ 
TVA (echivalentul in lei la pretul 
BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunuri lor  mobi le  
descrise anterior o reprezinta 
Sentinta nr. 15/2018 din data de 
21.02.2018 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către Tribunalul Mehedinti in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
1586/101/2014. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 26.03.2019, orele 
14:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al lici-
taţie si caietul de sarcini in suma 
de 50 lei, cu cel putin 2 ore 
inainte de ora licitatiei. Nr. cont: 
RO75BRMA0260034164700000 
deschis la Banca Romaneasca - 
Sucursala Dr. Tr. Severin. 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 din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr.7A, judetul 
Mehedinti, telefon 0756482035, 
tel./fax: 0252354399, sau la 
adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, prin Serban 
Valeriu.
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l Licitaţie  publică. Debitorul SC 
Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 
73, judeţul Mehedinţi, înregistrată 
în Registrului Comerţului sub nr. 
J25/173/1996, având cod fiscal nr. 
8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 5772/101/2013 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de 
asociat coordonator Popescu Emil, 
cu sediul procesual ales în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, 
scoate la vânzare: - proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial 
compusa din casă cu regim de înăl-
ţime S+P nr. cadastral 1272-C1, în 
suprafaţă construită de 467,88 mp 
si suprafata utila in suprafata de 
339.47 mp formată din subsol 
avand 2 camere, 2 debarale, hol si 
casa scării in suprafata utilă de 
65,05 mp, parter:4 camere, 
vestibul, salon, 2 debarale, hol, 
cămară, bucătărie, logie, birou, 
degajament şi 2 grupuri sanitare, şi 
teren in suprafata de 758,00 mp, 
situată în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul 
Mehedinţi;  Carte Funciara nr. 
52433 – Dr. Tr. Severin, nr. cadas-
tral 1272, Nr. CF vechi 9476. 
Creditori bugetari prioritari : 
Statul Roman prin Agentia Natio-
nala de Administrare Fiscala – 
AJFP Mehedinti, conform Deciziei 
penale nr. 751/17.05.208 pronun-

tata in dosaurl nr. 7078/101/2015 
de Curtea de Apel Craiova. Credi-
tori garantati: Serraghis Loan 
Management LTD, prin reprezen-
tant  Asset Recovery Debts SRL 
(succesor de drept a Intesa 
Sanpaolo Bank - Sucursala Dr. Tr. 
Severin). Preţul de pornire al licita-
ţiei publice cu strigare este de 
975.375,00 lei, pret neafectat de 
TVA. Pretul de vanzare este dimi-
nuat cu 15% față de prețul initial 
(al primei licitatii), stabilit prin 
hotararea adunarii creditorilor din 
data de 27.06.2014. Titlurile execu-
torii în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial * 
descris anterior: -decizia penala nr. 
751/17.05.208 pronuntata in 
dosaurl nr. 7078/101/2015 de 
Curtea de Apel Craiova. - sentinta 
nr. 21/2019 pronuntata de Tribu-
nalul  Mehedinti  la data de 
0 6 . 0 2 . 2 0 1 9  i n  d o s a r u l  n r. 
5772/101/2013/a51. - sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență 
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti ; Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 
12.04.2019 orele 11:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-

gaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul 
de sarcină în suma de 1000,00 lei. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei  SC Ortoptimed SRL 
Drobeta Tr. Severin este: RO11 
BRMA 0999 1000 8382 9142 deschis 
la Banca Romaneasca SA Sucursala 
Dr. Tr. Severin. - Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie din data de 12.04.2019 să 
depună oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină până la data de 
11.04.2019 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv loca-
litatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Precizăm faptul că bunul 
imobil descris mai sus se vinde 
conform dispozițiilor art. 53 din 
Legea 85/2006 privind procedura 
insolventei - “Bunurile instrainate 
de administratorul judiciar sau 
lichidator, in exercitiul atributiilor 
sale prevazute de prezenta lege, 
sunt dobandite libere de orice 
sarcini, precum ipoteci, garanții 
reale mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii, cu exceptia masurilor 

asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal”. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţu l  Mehedinţ i ,  t e l e fon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin asociat coor-
donator ec. Emil Popescu.

PIERDERI
l Subsemnatul Lorincz Zsolt 
Adrian am pierdut atestat AD 
emis de Autoritatea Rutieră 
Română în luna mai anul 2014. Se 
declară nul.

l Varză Cristinel, Alexandria, 
județ Teleorman, pierdut atestat 
profesional CPC seria 0236831001. 
Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
al Beta Trans 2002 SRL, cu sediul 
în Bucureşti, sector 3, str. Drumul 
A r i n  n r.  4 ,  s e c t o r  3 ,  c u 
J40/10835/2002. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator al 
SC Sovirox SRL cu nr. 11641 din 
01.06.2005. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Niculae Cătălin Alexandru, 

emisă de CNAB, Direcţia Securi-
tate Aeroportuară, serie N0509706, 
valabilitate 26.08.2019.

l Pierdut  Certificat înregistrare 
seria B nr. 2044676  eliberat de 
ONRC Tulcea la data de 23.07.2009  
pe numele SC Perca Fluviatius  
SRL, CUI 25797469, J36/285/2009. 
Se declară nul.

l Pierdut  Certificat înregistrare 
seria B nr. 1945431 eliberat de 
ONRC  Tulcea  la  da ta  de 
25.03.2009 pe numele  Serghei C. 
Condrat -P.F.A., CUI 20113349, 
F36/149/2007. Se declară nul.

l Pierdut certificat de Medic Specia-
list pe numele Lazăr I. Virginia 
Cornelia, specialist în Obstretică –
Ginecologie, nr. 1339/2012, eliberat la 
data de 03.01.2013 cu numărul 14839, 
eliberat de Ministerul Sănătăţii.

l Pierdut legitimatie de biblioteca 
emisa de ASE Bucuresti, Facultatea 
de Marketing, pe numele Panait 
Andreea Diana. O declar nula.

l  Pierdut portofel cu acte/ 
permis de conducere/ certificat 
de competenta profesionala 
CPC marfa/ certificat de compe-
tenta profesionala ADR colete/ 
cisterne -pe numele Negria Ioan 
Petru domiciliat in Oncesti 
Nr.168- Jud. Maramures.


