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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l Dem Galaxy Brasov Invest  srl anga-
jeaza muncitor necalificat x 20. Salariu 
atractiv, card sanatate privat, cazare si 
masa asigurate de firma. Telefon 0730 
779886

l Nascent Concept  srl angajeaza 
secretara x 2 Salariu atractiv, card 
sanatate privat, cazare si masa asigu-
rate de firma.  Telefon 0730 444789

l Resort Hanul Muresenilor SRL 
angajeaza Ingrijitor Spatii Hoteliere 10 
posturi. Salariu atractiv, card sanatate 
privat, cazare si masa asigurate de 
firma. Telefon 0730 324789.

l Primăria Comunei Ştefăneștii de Jos 
organizează în data de 15.05.2019 
concurs recrutare pentru 1 post de 
muncitor necalificat. Detalii la 
021/361.35.29.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 2 
posturi experți în cadrul Proiectului 
INO-PRO -INOvație și PROgres 
pentru o educație școlară de calitate și 
incluzivă, în județul Dâmbovița, ID 
104753. Informații suplimentare pe 
pagina web: http://www.isj-db.ro/ și la 
sediul ISJ Dâmbovița.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC scoate la concurs următoarele 
funcţii contractuale de execuţie vacante 
pe perioadă nedeterminată: -1 post 
expert, gradul II, la Compartimentul 
Registratură, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Giurgiu -Inspectoratul 
Regional în Construcţii Sud-Muntenia; 
-1 post expert debutant la Comparti-
mentul Registratură, Inspectoratul 
Regional în Construcţii București 
-Ilfov; -3 posturi expert, gradul II, la 
Compartimentul Registratură, Inspec-
toratul Regional în Construcţii Bucu-
rești -Ilfov; -1 post expert, gradul II, la 
Compartimentul Secretariat -Registra-
tură,  Inspectoratul de Stat în 
Construcţii -ISC -Aparatul Central; -1 
post expert, gradul l, la Comparti-
mentul Secretariat -Registratură, 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC -Aparatul Central. Proba scrisă a 

concursului se va desfășura în data de 
03.06.2019, ora 10.00, la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcţii -ISC, 
din București, str.C.F.Robescu, nr.23, 
sector 3. Data și ora interviului se 
afișează obligatoriu odată cu rezultatele 
la proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IIl-a, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcţii 
-ISC, etajul 5, camera 3. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
vor afișa la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii -ISC și pe site-ul ISC 
(www.isc.gov.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Primăria Orașului Băile Herculane, 
cu sediul în localitatea Băile Herculane, 
str.M.Eminescu, nr.10,  județul 
Caraș-Severin, organizează în baza HG 
nr.286/2011 concurs pentru ocuparea 
unor funcții contractuale vacante din 
cadrul Serviciului Public de Gospo-
dărie Comunală al Orașului Băile 
Herculane. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -rReferent 
II -1 post în cadrul Compartimentului 
Contabilitate, Gestiune, Achiziții 
Publice: -studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -condițiile 
minime de vechime necesare partici-
pării la concursul de recrutare: 5 ani; 
-Referent II -½ normă -1 post în cadrul 
Compartimentului Prestări Servicii: 
-studii medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -condițiile minime de 
vechime necesare participării la 
concursul de recrutare: minim 5 ani; 
-Şofer II -1 post în cadrul Comparti-
mentului Măturat Stradal: -studii 
medii/gimnaziale atestate cu diplomă; 
-condițiile minime de vechime necesare 
participării la concursul de recrutare: 5 
ani; -permis de conducere categoria B, 
C și E; -Muncitor calificat I (electrician) 
-1 post în cadrul Compartimentului 
Iluminat Public: -studii medii finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; -cursuri de 
calificare în meseria de electrician; 
-legitimație de electrician autorizată de 
ANRE (Autoritatea Națională de Regle-
mentare în domeniul Energiei); -condi-
țiile minime de vechime necesare 
participării la concursul de recrutare: 5 
ani. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 15.05.2019, ora 

10.00; -proba interviu în data de 
20.05.2019, ora 10.00. -Muncitor necali-
ficat -1 post în cadrul Compartimen-
tului Spații Verzi. Pentru participarea 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii 
generale, profesionale atestate cu 
diplomă; -condițiile minime de 
vechime: 2 ani. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba practică în data 
15.05.2019, ora 13.00; -proba interviu 
în data de 20.05.2019, ora 13.00. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor este 07.05.2019, ora 15.30, la 
sediul Primăriei Orașului Băile Hercu-
lane. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Orașului Băile Herculane, 
Compartiment Resurse Umane, 
persoană de contact: Puie Monica, 
telefon: 0255.560.439.

l Comuna Creaca, cu sediul în locali-
tatea Creaca, nr.179/B, judeţul Sălaj, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, în cadrul 
Compartimentului „Buget, Finanțe, 
Contabilitate- Impozite și Taxe” din 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Creaca 
astfel: -proba scrisă în data de 
21.05.2019, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 23.05.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
lege pentru a ocupa o funcţie publică 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Creaca. Relaţii 

suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs 
la sediul instituției: Comuna Creaca, 
persoană de contact: Puscas Avram 
Adrian,  secretar,  te le fon/ fax: 
0260.646.557, e-mail: primaria_
creaca2017@yahoo.com.

l Primăria Comunei Petricani, cu 
sediul în localitatea Petricani, str.Princi-
pală, județul Neamț, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Juridic. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Petricani, județul Neamț, 
astfel: -proba scrisă în data de 
20.05.2019, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 24.05.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţelor juridice; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei Primăriei Comunei Petricani, 
județul Neamț, respectiv până la data 
de 06.05.2019, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției Primăria 
Comunei Petricani, județul Neamț, 
telefon/fax: 0233.785.006, e-mail: 
primariapetricani@yahoo.com, 
persoană de contact: Ambrose-Dominte 
Florin, secretar Primăria Comunei 
Petricani.

l Autoritatea Națională de Reglemen-
tare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice -ANRSC, cu sediul în 
strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale, de conducere, vacante, pe 
durată nedeterminată: 1.Director 
general, gradul profesional II, la 

Direcția Generală Monitorizare: -studii 
de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul economic, tehnic, 
juridic etc., vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani; 2.Director 
general, gradul profesional II, la 
Direcția Generală Control: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul economic, tehnic, 
juridic etc.; vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani. Concursul se 
organizează în data de 21.05.2019, ora 
10.00, proba scrisă, și în data de 
24.05.2019, ora 10.00, interviul, la 
sediul ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
ANRSC, până la data de 07.05.2019, 
inclusiv, după următorul program: de 
luni până vineri, între orele 9.00-13.00. 
Condițiile de participare, bibliografia și 
actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afișează la sediul 
instituției și pe pagina de internet: 
www.anrsc.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul ANRSC și la 
numărul de telefon: 021.317.97.51, 
int.167.

l Institutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în loca-
litatea București, str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractual temporar vacante, 
pe durată determinată: -1 (un) post 
asistent medical debutant generalist 
(PL) -Secția Clinică IV Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post infirmieră (G) 
-Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți. Concursul se va desfășura la 
sediul institutului după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 24.04.2019, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
06.05.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 08.05.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 10.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
pentru postul de asistent medical debu-
tant generalist (PL), candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-diplomă de școală sanitară sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind echi-
valarea studiilor absolvenților liceelor 
sanitare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 
-fără vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru participarea la concurs pentru 
postul de infirmieră (G), candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -curs de infirmiere, organizat 
de Ordinul Asistenților Medicali Gene-
raliști, Moașelor și Asistenților Medicali 
din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătății -Direcția Generală Resurse 
Umane și Certificare: -diplomă de 
școală generală; -6 luni vechime în 
activitate; -concurs pentru ocuparea 
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postului. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”. 
Relații suplimentare la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, persoană de contact: 
economist Marin Maria, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, în baza Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante pentru funcţiile publice: 
Direcția Buget Finanțe- Serviciul Buget 
Contabilitate, Programare și Urmărire 
Venituri, Compartiment Programare și 
Urmărire Venituri: Un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
științe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-cunoștinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -17.04.2019 -publicitate 
concurs; -21.05.2019, ora 11.00, susţi-
nere probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -23.05.2019, ora 11.00, proba 
scrisă. Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii interviului 
se afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 
17.04.2019, ora 8.00, și până în data de 
06.05.2019, ora 16.30. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int.234, 
cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, în baza Legii nr. 
188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările și comple-
tările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții și Servicii Publice- Serviciul 
Management de Proiect: 2 (două) 
posturi funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, într-unul din 
domeniile: științe inginerești sau științe 
sociale; -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoștinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -17.04.2019- 
publicitate concurs; -16.05.2019, ora 
11.00, susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor în domeniul IT 
-nivel mediu; -20.05.2019, ora 11.00, 
proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data de 
17.04.2019, ora 8.00, și până în data de 
06.05.2019, ora 16.30. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int.234, 
cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de natură 
contractuală la Compartimentul medi-
atori sanitari. 1. mediator sanitar - 1 
post. Condiții de participare: • studii - 
10 clase; • curs mediator sanitar; • 
recomandare societatea civilă romă 
Ploiești; • fără vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, după cum urmează: • 
înscrierile se fac în perioada 17.04.2019 
– 03.05.2019 intre orele 9.00 - 14.00; • 
proba scrisă va avea loc în data de 
14.05.2019 ora 9.30; • proba interviu va 
avea loc în data de 16.05.2019 ora 9.30. 
Dosarele de înscriere se depun la regis-
tratura instituției și trebuie să conțină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de participare 
sunt afișate la sediul instituției și pe 
site-ul www.asscploiesti.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la comparti-
ment Resurse Umane - tel. 0740178780 
sau 0244511137 tasta 120.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă București, 
cu sediul în București, Str. Spătaru 
Preda, nr. 12, sector 5, scoate la 
concurs, în data de 23.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic, grad profesional asistent - 
Compartiment Monitorizare proiecte 
finanţate din FSE și Managementul 
Bazelor de Date. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ramura de 
știinţă: știinţe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoașterea limbii engleze sau fran-
ceze: nivel mediu - dovada expertizei se 
va face pe baza unor documente care să 

ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștinţe 
operare PC: nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea compe-
tenţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 23.05.2019 - 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 17.04.2019-
06.05.2019, la sediul AMOFM Bucu-
rești. Contact: Secretariatul AMOFM 
București, tel. 021.316.09.23, email 
amofm@buc.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Caraș-Severin, cu 
sediul în Reșiţa, Str. T. Lalescu, nr. 17, 
scoate la concurs, în data de 21.05.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier 
juridic, grad profesional principal - 
Compartiment Juridic și Relaţii cu 
Publicul. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de știinţă: 
știinţe juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, apti-
tudini de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concur-
sului: 21.05.2019 - 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 17.04.2019-
06.05.2019, la sediul AJOFM Caraș-Se-
verin. Contact: Secretariatul AJOFM 
Caraș-Severin, tel. 0255.212.160, email 
ajofm@cs.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, Str. Dunării, nr. 1, scoate 
la concurs, în data de 22.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional asistent - Punct de lucru 
Videle. Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual; Data 
de desfășurare a concursului: 
22.05.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv 
în perioada 17.04.2019-06.05.2019, la 
sediul AJOFM Teleorman. Contact: 
Secretariatul AJOFM Teleorman, tel. 
0247.310.115, email ajofm@tr.anofm.
ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Maramureș, cu sediul 
în Baia Mare, Aleea Școli, scoate la 
concurs, în data de 23.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior -  Compartiment 
Monitorizare proiecte finanțate din 
FSE, Informatică și Managementul 
Bazelor de Date; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze – nivel 
mediu - dovada expertizei se va face pe 
baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, apti-
tudini de comunicare și redactare 
foarte bune, disponibilitate la depla-
sări; Data de desfășurare a concur-
sului: 23.05.2019 - 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 17.04.2019-
06.05.2019, la sediul AJOFM Mara-
mureș .  Persoană  de  contac t : 
secretariatul AJOFM Maramureș, tel. 
0262.227.809; email ajofm@mm.
anofm.ro.

l Având în vedere prevederile art.58 
alin.(1) lit.c) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare, și art.21 din HG nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare, A.A.S.N.A.C.P. 
organizează concursuri de recrutare 
pentru următoarele funcţii publice de 
execuţie: 1. Consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Comparti-
mentul investiții și achiziții din Direcția 
Economică (1 post). Condiţii de desfă-
șurare a concursului: -depunerea dosa-
relor de înscriere: 17 aprilie– 06 mai 
2019 inclusiv (20 de zile calendaristice 
de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a); -selecția dosarelor de înscriere: 
07- 13 mai 2019 (în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor); -proba 
scrisă: 16 mai 2019, ora 10.00 la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3; -proba interviu: 
în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sectorul 3. Condiţii gene-
rale de participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.54 și art.55 din Legea 
nr.188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul ingi-
neria mediului. -minimum 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei. 2. Consilier, clasa 
I, grad profesional superior la Compar-
timentul dezvoltare tehnologică din 
Direcția tehnică (1 post). Condiţii de 
desfășurare a concursului: -depunerea 
dosarelor de înscriere: 17 aprilie– 06 
mai 2019 inclusiv (20 de zile calendaris-
tice de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a);  -selecția dosarelor de înscriere: 
07– 13 mai 2019 (în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor); -proba 
scrisă: 21 mai 2019, ora 10.00 la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3; -proba interviu: 
în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sectorul 3. Condiţii gene-
rale de participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.54 și art.55 din Legea 
nr.188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
științe economice; -minimum 7 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei. 3. Consilier, clasa 
I, grad profesional superior la Centrul 
Unic Integrat Antigrindină din cadrul 
C.Z.C. Moldova (4 posturi). Condiţii de 
desfășurare a concursului: -depunerea 
dosarelor de înscriere: 17 aprilie– 06 
mai 2019 inclusiv (20 de zile calendaris-
tice de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a); -selecția dosarelor de înscriere: 
07- 13 mai 2019 (în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor); -proba 
scrisă: 22 mai 2019, ora 10.00 la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3; -proba interviu: 
în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, B-dul 
Carol I nr.12, sectorul 3. Condiţii gene-
rale de participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.54 și art.55 din Legea 
nr.188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice:  -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul ingi-
nerie electronică, telecomunicații și 
tehnologii informaționale; -minimum 7 
ani vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei. 4. Consilier, 
clasa I, grad profesional principal la 
Centrul Unic Integrat Antigrindină din 
cadrul C.Z.C. Moldova (2 posturi). 
Condiţii de desfășurare a concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 17 
aprilie– 06 mai 2019 inclusiv (20 de zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a);  -selecția 
dosarelor de înscriere: 07– 13 mai 2019 
(în maximum 5 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere 
a dosarelor); -proba scrisă: 23 mai 
2019, ora 10.00 la sediul A.A.S.N.A.C.P. 
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din Bucureşti, B-dul Carol I nr.12, 
sector 3; -proba interviu: în maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul A.A.S.N.A.C.P. 
din Bucureşti, B-dul Carol I nr.12, 
sectorul 3. Condiţii generale de partici-
pare la concurs sunt cele prevăzute de 
art. 54 şi art. 55 din Legea nr.188/1999, 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul inginerie electro-
nică, telecomunicații şi tehnologii 
informaționale; -minimum 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Autorității 
pentru Administrarea Sistemului Nați-
onal Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitațiilor (A.A.S.N.A.C.P.) din 
Bucureşti, sector 3, bd-ul Carol I, nr.12. 
Persoană de contact: Secretarul comi-
siei concurs, consilier la Comparti-
mentul Management Resurse Umane şi 
Juridic, telefon 021.300.56.06/ int.18, 
e-mail: antigrindina@madr.ro.

l Având în vedere prevederile art.58 
alin. (1) lit.c) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art.21 din HG nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, A.A.S.N.A.C.P. 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării funcţiei publice de 
Auditor, grad profesional principal la 
Compartimentul Audit Public Intern. 
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 17 
aprilie– 06 mai 2019 (20 de zile calen-
daristice de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a);  -selecția dosarelor de 
înscriere: 07 -13 mai 2019 (în maximum 
5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor); 
-proba scrisă: 28 mai 2019,ora 10.00 la 
sediul A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, 
B-dul Carol I nr.12, sectorul 3; -proba 
interviu: în maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise, la 
sediul A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, 
B-dul. Carol I nr.12, sectorul 3. Condiţii 
generale de participare la concurs sunt 
cele prevăzute de art. 54 şi art. 55 din 
Legea nr.188/1999, (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
în domeniul ştiințe economice. 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină şi de 
C r e ş t e r e  a  P r e c i p i t a ț i i l o r 
(A.A.S.N.A.C.P.) din Bucureşti, sector 
3, bd-ul Carol I, nr.12. Persoană de 
contact: Secretar comisie concurs, 
consilier, grad profesional superior la 
Compartiment Management Resurse 
Umane şi Juridic, telefon 021.300.56.06/ 
int.18, e-mail: antigrindina@asnacp.ro.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu 
sediul în localitatea Suceava, str.
Universității, nr.48, județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător funcției 
contractuale de execuție: Economist 
gr.I A (studii superioare)- Comparti-
mentul salarizare. Condițiile de partici-
pare:  cetăţenie  română;  fără 
antecedente penale; cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; studii economice 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 6 ani şi 6 luni, 
conform  HGR 286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Centrului Cultural “Bucovina” din 
Suceava, str.Universității, nr.48, etajul 
III, după cum urmează: Proba scrisă în 
data de 14.05.2019, ora 10.00; Interviul 
se va susține în maxim 4 zile lucrătoare  
de la data susținerii probei scrise. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs la sediul institu-
ției, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afişării anunțului la sediul 
instituției şi pe site-ul acesteia). Relaţii 
suplimentare la sediul: din str.Universi-
tății, nr.48, telefon/fax: 0230.551.372, 
e-mail:  contact@centrulculturalbuco-
vina.ro

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante în cadrul Biroului 
Buget Finanțe, Achiziții Publice-Com-
partiment Achiziții Publice: consilier, 
clasa I, grad profesional asistent. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de  27 mai 2019, la ora 
11.00- proba scrisă şi 29 mai 2019 
-interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 20 
zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov.  Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afisează la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenṭă şi minim 1 an 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice. Relaţii 
suplimentare se  pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Cernica, judet Ilfov 
din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, telefon  
(021) 369.51.55- persoană contact 
Simion Claudia-Şef birou.

CITAŢII
l Toma Claudia Mirela, Toma Liliana 
Cristina, Toma Valentin şi Gavrilă 
Traian sunt chemaţi la Judecătoria 
Slobozia la termenul din 06 mai 2019 
de  Bucur  Nico lae  în  dosarul 
886/312/2013.

l Bulgariu Vasile, domiciliat în Iaşi, 
strada Vlădiceni, nr. 14, este chemat la 

Judecătoria Botoşani la data de 
09.05.2019, în dosar nr. 4084/193/2016, 
având ca obiect partaj judiciar, în cali-
tate de pârât.

l Numitul Gheorghica Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat Cris-
tian, str.III, nr.21, jud.Sibiu, este citat la 
Judecătoria Sebeş, pe data de 
14.05.2019, ora 09.00, în calitate de 
intervenient forțat în dosarul nr. 
2673/298/2018, în procesul având ca 
obiect pretenții cu reclamantul Giurcă 
Daniel Dumitru şi pârâta SC Euroins 
Romania Asigurare Reasigurare SA.

l Numita Deac Fibia, cu ultimul domi-
ciliu in Bata, nr. 125, jud Arad se 
citeaza la Curtea de Apel Timisoara, 
P-ta Tepes Voda, nr. 2A, in data de 
09.05.2019, ora 9.00 sala 282 in dosar 
civil 1304/59/2016* in proces cu Botco 
Vinesiu Adrian Marcel pentru 
L.10/2001-revizuire.

l Se citeaza toti mostenitorii defunctei 
Nicolin Maria CNP 2500322020083 
decedata la data de 30.10.2011 in 
Santana jud. Arad fosta cu ultimul 
domiciliu in Santana str. Poetului nr. 31 
conform Certificatului de deces seria 
DZ nr. 066390/31.10.2011 eliberat de 
Primaria Orasului Santana , pentru 
data de 06.05.2019, ora 12.00 la sediul 
Societatii Profesionale Notariale 
Toma-Cadariu din Santana, str. 
Muncii, nr. 146, jud. Arad.

l Sunt citaţi la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, pentru data de 16 mai 2019, 
în calitate de pârâţi: 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 defunc-
ţilor Bogdan Gheorghe şi Bogdan 
Maria.

l Alexa Iulian, cu domiciliul în munici-
piul Botoşani, Ale. Tiberiu Crudu, 
numărul 9, scara A, etaj 3, apartament 
16, judeţul Botoşani, este citat pentru 
data de 10.05.2019, ora 12:00, la sediul 
biroului notarului public Agachi 
Cornelia din Botoşani, România, 
strada Calea Naţională nr. 103A, în 
calitate de succesibil în dosarul privind 
succesiunea defunctei Alexa Lenta, 
decedată la data de 07.08.1994, cu ultim 
domiciliu în sat Orăşeni-Deal, comuna 
Curteşti, judeţul Botoşani şi defunc-
tului Alexa Ioan, decedat la data de 
03.12.2011, cu ultim domiciliu în sat 
Orăşeni-Deal, comuna Curteşti, judeţul 
Botoşani. Potrivit legii, succesibilul care 
nu se prezintă la notariat la termen sau 
nu trimite prin orice mijloace de comu-
nicare declaraţii de acceptare în 
termenul legal de la deschiderea aces-
teia, este prezumat că a renunţat la 
moştenire.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
in dosarul nr. 759/105/2019 Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. 369 din 
02.04.2019 privind pe SC Rodimar 
Cons Serv SRL, cu termenele: depu-

nere declarații creanță 20.05.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 10.06.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 05.07.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 14.06.2019, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l Willbrook Construct SRL, titular al 
planului P.U.Z.-,,modificare PUZ exis-
tent, in vederea construirii unui parc 
logistic, depozitare marfuri generale, 
birouri si utilitati’’, in localitatea  Stefa-
nestii de Jos,  anunta publicul interesat 
asupra deciziei  etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comitetului  
Special  constituit  din data de 
30.01.2019, urmand ca prima versiune 
a planului sa fie supusa procedurii  de 
adoptare de catre autoritatile compe-
tente, fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)  
in termen de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Proiect de buget local Bueşti pe anul 
2019 venituri total: 2366000 -venituri 
proprii: 792000; -sume defalcate din 
TVA pentru finanţare cheltuieli descen-
tralizate: 38000; -sume defalcate din 
TVA pentru echilibrare buget local: 
1331000; -sume defalcate din TVA 
pentru drumuri comunale: 200000; 
-subvenţie pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei: 5000. Chel-
tuieli total: 2366000. Cheltuieli de 
funcţionare: 1671000 -autorităţi 
publice (51.02.): 935000 -cheltuieli de 
personal: 740000; -bunuri şi servicii: 
195000; -ordine publică şi siguranţă 
naţională (61.02): 15000 -bunuri şi 
servicii: 15000; -învăţământ (65.02): 
53000 -bunuri şi servicii: 40000; -stimu-
lente grădiniţă, susţineri copii CES: 
13000;  -alte instituţii şi acţiuni sanitare 
(66.02): 6000 -bunuri şi servicii: 6000; 
-cultura, recreere şi religie (67.02): 
80000 -bunuri şi servicii 80000; -asis-
tenta sociala (68.02): 262000 -indemni-
zaţii lunare, încălzirea locuinţei: 
262000; -servicii dezvoltare publică şi 
locuinţe (70.02): 185000 -cheltuieli 
personal: 75000; -bunuri şi servicii: 
110000; -protecţia mediului (colectarea 
deşeurilor) (74.02): 55000 -bunuri şi 
servicii:  55000; -transporturi (84.02): 
80000 -bunuri şi servicii: 80000. Chel-
tuieli de dezvoltare: 695000 -Cultura, 
recreere, religie (67.02): 80000 -capela 
mortuara: 50000; -cabină vestiar 
stadion: 30000; -Locuinţe dezvoltare 
comunală (70.02): 275000 -alimentare 
cu apă: 180000; -stâlpi iluminat 
stradal: 50000; -realizare PUG: 20000; 
-staţii autobuz: 25000; -Protecţia 
mediului (74.02): 15000 -remorca 
tractor: 15000; -Transporturi (84.02): 
325000 -asfaltare DC 51: 200000; 
-reparaţii capitale -podeţ: 50000; -asfal-
tare străzi: 75000. Total cheltuieli 
-autorităţi publice: 935000; -ordine 
publică, situaţii de urgenţă: 15000; 
-învăţământ: 53000; -sănătate: 6000; 
-cultura, recreere, religie: 160000; 
-asigurări şi asistenţă socială: 262000; 
-servicii, dezvoltare publică: 460000; 
-protecţia mediului: 70000; -transpor-
turi 405000. Proiect buget autofinanţate 

2019. Venituri total: 80000 -venituri din 
prestări servicii (alimentare cu apă): 
80000. Cheltuieli total: 80000. Alte 
servicii în domeniul dezvoltării comu-
nale. Funcţionare: 80000 -cheltuieli de 
personal: 34000; -bunuri şi servicii 
pentru întreţinere alimentare cu apă: 
46000.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Xerom 
Servcom SRL desemnat prin hotararea 
nr.2108 din data de 11.04.2019, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila in dosar nr. 44282/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Xerom Servcom SRL, cu 
sediul social in Bucureşti Sectorul 2, 
Str. Delfinului, Nr. 6, Bloc 42, Scara 4, 
Etaj 4, Ap. 224, CUI  15333950, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/4448/2003. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Xerom Servcom 
SRL, vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 44282/3/2018, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 27.05.2019; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 17.06.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 12.07.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 24.06.2019, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data 
de 25.04.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Palcon Construct 
SRL desemnat prin hotararea nr.2106 
din data de 11.04.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr.41451/3/2016*, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Palcon Construct SRL, cu sediul 
social in Bucureşti Sectorul 2, Strada 
Traian, Nr. 177, demisol, Ap. 9, CUI  
15929104, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/15809/2003. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Palcon 
Construct SRL, vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
41451/3/2016*, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 27.05.2019; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 06.06.2019; 
c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului  definit iv  la 
01.07.2019; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
11.06.2019, ora 14.00; e) adunarea 
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generala a asociatilor la data de 
25.04.2019, ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Se aduce la cunoștință celor intere-
sați că petentul, Brotea Petre, a solicitat 
Judecătoriei Brașov să se constate că 
defuncții Brotea Ecaterina și Brotea 
Nicolae au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra cotei de 
1/2 din imobil situat în Vlădeni, str. 
Drumul Tantarului nr. 18, com. 
Dumbrăvița, jud. Brașov, înscris în CF 
nr. 538 Dumbrăvița, la A+1 top 538, 
casă de lemn și curte în suprafață de 
500,4 mp deținută de defunctul Nastea 
I. Toma. Persoanele interesate sunt 
invitate să facă opoziție la cererea 
formulată de petentul Brotea Petre la 
Judecătoria Brașov în termen de 30 de 
zile de la data afișării și publicării 
prezentei somații cu mențiunea că 
instanța va păși la judecarea cererii, în 
cazul în care nu se va formula opoziție. 
Somația face parte integrantă din 
încheierea pronunțată la data de 
01.04.2019 în dosarul civil  nr. 
1207/197/2019, cu termen de judecată 
la data de 03.06.2019. Prezenta se 
publică spre afișare la Primăria 
Dumbrăvița, jud. Brașov, la sediul 
Judecătoriei Brașov și al OCPI Brașov.  
Se va publica și într-un ziar de largă 
răspândire.

l Anunț public.  Sorgsir SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „amplasare 
linie de decorticare a semințelor de 
floarea soarelui”, propus a fi amplasat 
în localitatea Liești, comuna Liești, 
strada Fabricii de Zahăr nr. 10, județul 
Galați. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 și la 
sediul Sorgsir SRL din localitatea 
Liești, comuna Liești, strada Fabricii de 
Zahăr nr. 10, județul Galați, în zilele de 
luni-joi între orele 08.30-16.00 și vineri 
între orele 08.30-13.30. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, 
nr. 2, municipiul Galați.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Perieți, din județul lalomița, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.1, 2, 8, 9 gi 10, înce-
pând cu data de 17 aprilie 2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Comunei Perieți, strada Calea 
București, nr.25, județul lalomița, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
Cadastrului și Publicității lmobiliare 
nr.7/1996, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Publicarea se va face și 
pe site-ul primăriei: www.primaria-pe-
rieti.ro. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
lmobiliară.

l SC Conpet SA Ploiești, prin SC 
Ellis92 SRL, titular al proiectului 
„Construire rezervor pentru țiței 
(V=2500mc), stație de pompare Orlești-
Vâlcea”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei de încadrare, fără 

evaluare de impact și respectiv evaluare 
adecvată, de către APM Vâlcea. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului APM Vâlcea, 
str.Remus Bellu, nr.6, oraș Râmnicu 
Vâlcea, județul Vâlcea, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmvl.anpm.ro. 2.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Eremia Aurică anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Lucrări de amenajare și 
împrejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în comuna Cernica, sat Bălă-
ceanca, T 43, P 360/1, 2, 3, 4, 6, 8, NC 
3123, 3276, 3275, 3274, 3114, 3111. 
Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
din București, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, în zilele de luni-vineri, între 
orele 09.00-13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov.

l Admite cererea formulată de recla-
mantul Inspectoratul de Stat în 
Construcţii -ISC, pentru Inspectoratul 
Regional în Construcţii Nord-Est, cu 
sediul în Bacău, str.Pictor Aman, 
nr.94D, judeţul Bacău, în contradic-
toriu cu pârâtul Stănescu Ionuţ. Obligă 
pârâtul să achite reclamantului suma 
de 963,18Lei reprezentând cote legale și 
penalităţi de întârziere datorate în baza 
prevederilor Legii nr.50/1991 și Legii 
nr.10/1995 pentru investiţia realizată de 
acesta. În baza art.453 NCPC, respinge 
cererea reclamantului privind obligarea 
pârâtului la plata cheltuielilor de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 30 
zile de la comunicare. În cazul decla-
rării apelului, cererea se va depune la 
Judecătoria Huși. Pronunţată în 
ședinţă publică, azi, 25.02.2019. Docu-
ment: Hotărâre 217/2019 25.02.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. 
“Antrepriza de Construcţii Montaj Nr. 
1” (ACM 1) S.A., convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
ziua de 06.05.2019, ora 10,00 la sediul 
societăţii din Bdul Ion Mihalache Nr. 
323A, sector 1, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea și prezentarea situa-
ţiilor financiare anuale simplificate 
încheiate la 31.12.2018; 2. Raportul de 
gestiune al administratorului la situa-
ţiile financiare anuale simplificate 
încheiate la 31.12.2018; 3. Raportul 
comisiei de cenzori privind verificarea 
și centralizarea situaţiilor financiare 
anuale simplificate încheiate la 
31.12.2018; 4 .Diverse. În cazul în care 
nu se întrunește cvorumul, a doua 
A.G.O.A. va avea loc în ziua de  
09.05.2019 în același loc și la aceeași 
oră.

l Consiliul de Administraţie al ICPET 
ECO S.A. București -cu sediul social în 
București, sector 4, Sos. Berceni nr. 104 
C.U.I. RO16951894 Nr.Ord.Reg.Com 
J40/18841/2004 -convoacă conform Art. 
117 din Legea nr.31/1990 (cu modifică-
rile și completările ulterioare) 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor din ICPET ECO S.A. București, 
în data de 21 mai 2019 -ora 12:00 la 
sediul social din București, sector 4, Sos. 
Berceni nr. 104. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului, a doua convocare pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor din ICPET ECO S.A, va avea 
loc în data de 22 mai 2019 -ora 12:00  în 
același  loc.  Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor din ICPET ECO S.A. București 
este următoarea: 1. Prezentarea și 
aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie  pentru exerciţiul finan-
ciar  01 Ianuarie 2018 la 31 decembrie 
2018; 2. Prezentarea și aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori privind 
gestiunea societăţii pentru exerciţiul 
financiar  01 Ianuarie 2018 la 31 
decembrie 2018; 3. Prezentarea și apro-
barea situaţiilor financiare ale societăţii 
pentru exerciţiul financiar  01 Ianuarie 
2018 la 31 decembrie 2018; 4. Prezen-
tarea și aprobarea proiectului bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2019; 5. 
Prezentarea și aprobarea programului 
de investiţii și surse de finanţare pe anul 
2019; 6. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exerciţiul 
financiar  01 Ianuarie 2018 la 31 
decembrie 2018; 7. Aprobarea prescri-
erii plăţii dividendelor aferente exerciţi-
ilor financiare mai vechi de 3 ani 
(2005-2016), neridicate pana la data de 
21.05.2019 și scăderea lor în contabili-
tate. 8. Desemnarea reprezentantului 
legal al acţionarilor in vederea îndepli-
nirii tuturor procedurilor prevăzute de 
lege cu privire la înscrierea cuvenitelor 
menţiuni la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul București; 
9. Diverse.

l SC Iris Service Ciuc SA, Miercurea 
Ciuc, str.Vânătorilor, nr.4, judeţul 
H a rg h i t a ,  n r. î n re g i s t r a re :  A 
1/144/15.04.2019. Convocare. Consiliul 
de Administraţie al SC Iris Service Ciuc 
SA, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.
Vânătorilor, nr.4, judeţul Harghita, 
înregistrată la Registrului Comerţului 
sub nr.J19/195/1991, CUI: RO527397, 
în temeiul Legii 31 din 1990, actuali-
zată, și ale actelor constitutive ale socie-
tăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a acţionarilor societăţii, 
pentru data de 16 mai 2019, ora 08.00, 
la sediul din mun.Miercurea Ciuc, str.
Vânătorilor nr.4, jud.Harghita, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de 02.05.2019, 
considerată ca dată de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
și aprobarea raportului financiar de 
gestiune al consiliului de administraţie 
pe anul 2018. 2. Prezentarea și apro-
barea raportului comisiei de cenzori cu 
privire la activitatea societăţii în exerci-
ţiul financiar 01.01.2018-31.12.2018. 3.
Aprobarea bilanţului contabil pe exer-
ciţiul financiar 01.01.2018-31.12.2018. 
4.Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 

01.01.2019-31.12.2019. 5.Aprobarea 
programului de investiţii pentru anul 
financiar 2019. 6.Diverse. În cazul neîn-
deplinirii condiţiilor statutare de 
cvorum, următoarea adunare generală 
este convocată în data de 17 mai 2019, 
ora 08.00, la sediul din mun.Miercurea 
Ciuc, str.Vânătorilor, nr.4, jud.
Harghita. Acţionarii societăţii își pot 
exprima votul în adunarea generală 
ordinară a acţionarilor, personal sau 
prin mandatar cu procură specială cu 
semnătură legalizată. Miercurea Ciuc, 
la 15.04.2019. Președintele Consiliului 
de Administraţie, ing.Negru Petru.

l Convocator. Se convoacă, pentru 
data de 05.05.2019, ora 14.00, 
Adunarea Generală a membrilor 
Obștii Racovița Străchineasa. Lucră-
rile Adunării Generale vor avea loc la 
sediul Primăriei Racovița (sala de 
Ședințe) din comuna Racovița. 
Ordinea de zi va cuprinde următoarele 
puncte: 1.Raportul Consiliului de 
Administrație privind activitatea 
anului 2018 și discuții privind activi-
tatea anterioară; 2. Raportul Comisiei 
de Cenzori și descărcarea de gestiune; 
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2019; 4. Alegerea Consiliului de 
Administrație și a Comisiei de Cenzori, 
5. Modificare acte constitutive pe 
anumite articole din Statutul Obștii 
Racovița-Străchineasa; 6. Alegerea 
unui comitet din 3 membrii pentru 
actualizarea tabelei de dramuri; 7. 
Împuternicirea unei persoane din 
cadrul Consiliului de Administrație 
pentru reprezentarea Obștii Racovița 
Străchineasa în relația cu SC Hidroe-
lectrica SA, în legătură cu suprafețele 
obștii aflate în folosința acesteia; 8. Se 
va supune la vot strategia recuperării 
sumelor restante sau eliberarea supra-
fețelor ocupate de SC Hidroelectrica 
SA; 9. Discuții și dezbateri diverse pe 
alte teme de interes; Accesul în sala de 
ședințe este permis doar membrilor 
sau celor care vor prezenta: procură 
sau împuternicire notarială sau dovada 
de moștenitor a unei persoane din 
Anexa 54 a Obștii Racovița Străchi-
neasa.  

l Convocator al Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor PAJURA 
SA. Adminstratorul unic al PAJURA 
SA, o societate pe acțiuni organizată și 
funcționând în conformitate cu legile 
din România, având sediul social în 
București, Sectorul 1, Strada Izbiceni, 
Nr.117-119, înregistrată la Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr.J40/616/1991, având 
cod unic de înregistrare 3022933, Iden-
tificator Unic la Nivel European 
(EUID): ROONRC.J40/616/1991 
(„Societatea” sau „Pajura”), în temeiul 
articolului 11 din Actul Constitutiv al 
Societății coroborat cu dispozițiile 
art .119 din Legea societăți lor 
nr.31/1990, convoacă prin prezenta 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Pajura SA la ora 11.00, 
pentru data de 10.05.2019, la sediul 
Societății din București, str.Jiului, nr.8, 
sector 1, pentru toți acționarii înregis-
trați la sfârșitul zilei de 11.04.2019, 
stabilită ca dată de referință („Data de 
Referință”). Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acționarilor va avea înscrise 
următoarele chestiuni pe ordinea de zi: 
1.Aprobarea fuziunii prin absorbție 
(„Fuziunea”) dintre: a.Pajura SA, în 
calitate de societate absorbantă și b.
Unicomp SRL, în calitate de societate 
absorbită, o societate cu răspundere 
limitată organizată și funcționând în 
conformitate cu legile din România, 
având sediul social în București, 
Sectorul 1, Strada Izbiceni, nr.117-119, 
România, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul București sub nr.J40/5668/1991, 
cod unic de înregistrare 341032, Identi-
ficator Unic la Nivel European (EUID): 
R O O N R C .  J 4 0 / 5 6 6 8 / 1 9 9 1 , 
(„Unicomp”) în calitate de societate 
absorbită și, prin urmare, aprobarea 
Proiectului de Fuziune aprobat de către 
Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București prin rezoluția 
nr.4799 din data de 15.01.2019 în soluți-
onarea cererii nr.610500 înregistrată la 
data de 28.12.2018 și publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a VI-a, 
nr.610 din 12.02.2019, astfel cum a fost 
rectificat prin Actul rectificativ publicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr.1491 din 03.04.2019 
(„Proiectul de Fuziune”). 2.Aprobarea, 
în temeiul art.249 litera b) din Legea 
Societăților, ca Fuziunea să își producă 
efectele începând cu data de 30.12.2018 
(„Data Fuziunii”), astfel cum este 
prevăzut în clauza 3.2.2. din Proiectul 
de Fuziune. 3.Aprobarea, ca efect al 
Fuziunii, dar fără a se limita la: Dizol-
varea, fără a intra în lichidare, urmată 
de radierea din Registrul Comerțului a 
Unicomp, și transmiterea universală a 
patrimoniului Unicomp către Pajura, în 
schimbul atribuirii către acționarii 
Unicomp de acțiuni nou emise de Socie-
tate, în condițiile prezentate în Proiectul 
de Fuziune; Continuarea existenței de 
către Pajura în forma juridică actuală 
și desfășurarea în continuare a activi-
tății sale și a activității Unicomp; Să 
aprobe, ca efect al Fuziunii, preluarea 
integrală activelor și pasivelor Unicomp 
de către Societate, astfel cum rezultă 
din Proiectul de Fuziune; Majorarea 
capitalului social al Pajura ca efect al 
Fuziunii, potrivit Proiectului de 
Fuziune, respectiv la valoarea de 
9.428.690Lei; 4.Schimbarea denumirii 
Societății în Unicomp SA și modificarea 
în consecință a actului constitutiv al 
Societății astfel încât să reflecte noua 
denumire. 5.Aprobarea, ca urmare a 
Fuziunii, a actualizării actului consti-
tutiv al Societății astfel încât să reflecte 
modificările instituite prin Fuziune, în 
sensul de mai jos: Modificarea Art.1 
„Denumirea societății este Unicomp 
SA. În toate actele, facturile, anunțu-
rile, publicațiile etc, emanând de la 
societate, denumirea societății va fi 
urmată de cuvintele „SOCIETATE PE 
ACȚIUNI” sau inițialele „SA”, de capi-
talul social, numărul de înmatriculare 
la Registrul Comerțului, codul fiscal și 
sediul social. Societatea comercială 
Unicomp SA (fosta Pajura SA) a fost 
înființată prin HG nr.1353 din 
27.12.1990 și este înmatriculată în 
Registrul Comerțului sub nr.J/40/616 
din 19 februarie 1991, CUI:RO3022933 
din 04 februarie 1993.” Modificarea 
art.2- Forma juridică a societății. „Soci-
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etatea comercială Unicomp SA este 
persoană juridică română, având forma 
juridică de societate pe acțiuni (...)”. 
Suplimentarea Art.3- Sediul Societății. 
Suplimentarea punctelor de lucru cu 
următoarele: 8.Loc.Eforie Nord, oraş 
Eforie, Strada Tudor Vladimirescu, vila 
4, Judet Constanţa- CAEN 5520; 9.
Comuna Baloteşti, Tarla 126, Parcela 
A510/28-32, LOT 1, DN1-KM 19, Județ 
Ilfov- CAEN 5224, 5210; 10.Loc.Buftea, 
Oraş Buftea, Strada Industriei, Nr.1, 
Județ Ilfov- CAEN 5224, 5210. Supli-
mentarea Art.5- Obiect de Activitate. 
Suplimentarea obiectului secundar de 
activitate al Societății cu următoarele 
coduri CAEN: 1071- Fabricarea pâinii; 
fabricarea prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie; 1610- Tăierea şi 
rindeluirea lemnului; 1722- Fabricarea 
produselor de uz gospodăresc şi sanitar, 
din hârtie sau carton; 1723- Fabricarea 
articolelor de papetărie; 1812- Alte acti-
vităţi de tipărire n.c.a.; 2344- Fabricarea 
altor produse tehnice din ceramică; 
2599- Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a.; 2620- Fabricarea calculatoarelor 
şi a echipamentelor periferice; 2630- 
Fabricarea echipamentelor de comuni-
caţii; 2651- Fabricarea de instrumente şi 
dispozitive pentru măsură, verificare, 
control, navigaţie; 2711- Fabricarea 
motoarelor, generatoarelor şi transfor-
matoarelor electrice; 2740- Fabricarea 
de echipamente electrice de iluminat; 
2751- Fabricarea de aparate electrocas-
nice; 2790- Fabricarea altor echipa-
mente electrice; 2812- Fabricarea de 
motoare hidraulice; 2813- Fabricarea de 
pompe şi compresoare; 2841- Fabri-
carea utilajelor şi a maşinilor-unelte 
pentru prelucrarea metalului; 2899- 
Fabricarea altor maşini şi utilaje speci-
fice n.c.a.; 3020- Fabricarea materialului 
rulant; 3299- Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.; 3313- Repararea 
echipamentelor electronice şi optice; 
3314- Repararea echipamentelor elec-
trice; 3315- Repararea şi întreţinerea 
navelor şi bărcilor; 3600- Captarea, 
tratarea şi distribuţia apei, 4643- 
Comerţ cu ridicata al aparatelor elec-
trice de uz gospodăresc, al aparatelor de 
radio şi televizoarelor, 4647- Comerţ cu 
ridicata al mobilei, covoarelor şi a arti-
colelor de iluminat, 4648- Comerţ cu 
ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor, 
4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri 
de uz gospodăresc, 4651- Comerţ cu 
ridicata al calculatoarelor, echipamen-
telor periferice şi software-ului, 4669- 
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi 
echipamente, 4673- Comerţ cu ridicata 
al materialului lemnos şi al materialelor 
de construcţii şi echipamentelor sani-
tare, 4675- Comerţ cu ridicata al produ-
selor chimice, 4779- Comerţ cu 
amănuntul al bunurilor de ocazie 
vândute prin magazine; 5010- Transpor-
turi maritime şi costiere de pasageri; 
5030- Transporturi de pasageri pe căi 
navigabile interioare; 5811- Activităţi de 
editare a cărţilor; 5812- Activităţi de 
editare de ghiduri, compendii, liste de 
adrese şi similare; 5819- Alte activităţi 
de editare, 5821- Activităţi de editare a 
jocurilor de calculator; 5829- Activităţi 
de editare a altor produse software, 
6201- Activităţi de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client), 
6202- Activităţi de consultanţă în tehno-

logia informaţiei, 6209- Alte activităţi de 
servicii privind tehnologia informaţiei, 
6311- Prelucrarea datelor, adminis-
trarea paginilor web şi activităţi conexe, 
7420- Activităţi fotografice, 7430- Activi-
tăţi de traducere scrisă şi orală (inter-
preţi), 7721- Activităţi de închiriere şi 
leasing cu bunuri recreaţionale şi echi-
pament sportiv; 7734- Activităţi de 
închiriere şi leasing cu maşini şi echipa-
mente de transport pe apă; 7911- Activi-
tăţi 
ale agenţiilor turistice, 7912- Activităţi 
ale tur-operatorilor, 7990- Alte servicii 
de rezervare şi asistenţă turistică, 8211- 
Activităţi combinate de secretariat, 
8219- Activităţi de fotocopiere, de pregă-
tire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat, 9511- Repa-
rarea calculatoarelor şi a echipamen-
telor 
periferice. Modificarea Art.6- Capital 
Social. Capitalul social subscris şi vărsat 
al societății  Pajura SA este de 
9.428.689Lei. Capitalul social este 
devizat în 94.286.897 acțiuni nominative, 
cu o valoare nominală de 0,10Lei fiecare 
acțiune. Acțiunile sunt în formă demate-
rializată. (...). Pentru evitarea oricărei 
interpretări contrare, restul prevede-
rilor din cadrul Actului Constutitiv al 
Societății rămân neschimbate. 6.Apro-
barea, ca urmare a Fuziunii, a actuali-
zării Registrului acționarilor Societății. 
7.Încheierea unui act adițional la 
Contractul pentru facilitate de credit 
nr.199 din data de 29.08.2008 încheiat cu 
instituția de credit BRD- Groupe Société 
Générale SA („Banca”), prin care Socie-
tatea se obligă să preia obligațiile nefi-
nanciare prevăzute în cadrul capitolului 
V din “Termenii şi Condițiile Generale 
ale Facilității de Credit” şi de asemena 
constituirea în favoarea Băncii a unui 
dreptul de debitare automată a contu-
rilor Pajura pentru acoperirea ratelor 
restante. În acest sens, Societatea 
mandatează administratorul unic să 
semneze numele şi pe seama Societății 
contractul precum şi orice alte docu-
mente necesare. 8.Aprobarea constituirii 
unui drept de ipotecă mobiliară în 
favoarea BRD- Groupe Société Générale 
SA asupra conturilor Societății, prin 
încheierea unui Contract de garanție 
reală mobiliară pentru garantarea 
contractului pentru facilitate de credit 
menționat la punctul 7 de mai sus. În 
acest sens, Societatea mandatează admi-
nistratorul unic să semneze numele şi pe 
seama Societății contractul precum şi 
orice alte documente necesare. 9.Apro-
barea împuternicirii Reff & Asociații 
SCA, o societate civilă română de 
avocați, având sediul în Bucureşti, blvd.
Nicolae Titulescu, nr.4-8, clădirea 
„America House”, aripa de este, etaj 3, 
sector 1, România, înființată conform 
Deciziei Baroului nr.1110/13.03.2006, 
reprezentată prin oricare dintre avocații 
săi, să reprezinte Societatea în toate 
procedurile legate de aprobarea Fuzi-
unii de către Tribunalul Bucureşti şi 
înregistrarea valabilă a Fuziunii la 
Oficiul Registrului Comerțului şi la 
orice alte instituții şi autorități, inclu-
zând fără a se limita la: semnarea, în 
numele, a tuturor documentelor nece-
sare în scopul îndeplinirii mandatului, 
incluzând orice hotărâre/decizie a Socie-
tății, precum şi actul constitutiv actua-

lizat al Societății şi să rectifice orice 
potențiale erori materiale apărute în 
documentele privind Fuziunea; depu-
nerea, în numele Societății, la autorită-
țile competente, a oricăror documente 
necesare, precum şi achitarea taxele 
corespunzătoare; reprezentarea Socie-
tății în fața Tribunalului Bucureşti, a 
Oficiului Registrului Comerțului, a 
persoanei desemnate, a directorului 
instituției, precum şi în fața oricărei alte 
autorități, în toate procedurile legale, 
administrative sau de orice altă natură, 
având legătură cu mandatul acordat. 
Reff & Asociații SCA va fi împuternicită 
să delege puterile conferite prin hotă-
râre, în măsura în care apare ca necesar 
în scopul realizării Fuziunii. 10.Să 
aprobe madatarea administratorului 
unic al Societății, cu drept de subdele-
gare, pentru a lua toate măsurile şi a 
efectua toate operațiunile de ordin 
administrativ, economic, financiar sau 
juridic, considerate necesare sau adec-
vate de acesta pentru a implementa 
decizia de aprobare a Fuziunii şi să 
semneze, în numele şi pe seama Socie-
tății orice alte documente necesare 
pentru implementarea Fuziunii. În cazul 
în care la prima convocare nu se reali-
zează cvorumul legal şi statutar de 
prezenta, Adunarea Generală va avea 
loc în data de 11.06.2019, ora 10.00, la 
adresa menționată pentru prima convo-
care, cu aceeaşi ordine de zi şi cu aceeaşi 
dată de referință. 08.04.2019, Adminis-
trator unic, Dl. Victor-Ioan Ciuciu.

l Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţio-
nând în conformitate cu legislaţia 
romană, administrată în sistem dualist, 
cu sediul social în Ploieşti, str. Mihai 
Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, 
România, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod 
de identificare fiscală 1350659, având 
capital social subscris şi vărsat în 
valoare de 554.067.692,5 lei (denumită 
în cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1991 a societăţilor, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare şi 
cu dispoziţiile din Actul constitutiv al 
Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor Societăţii la data de 28.05.2019, 
ora 15,00, la sediul social al  Societăţii, la 
sala de şedinţe din Pavilionul Central, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare pentru anul 2018, 
inclusiv bilanţul anual şi contul de profit 
şi pierderi. Societatea a înregistrat profit 
net în valoare de 4.898.977 lei. 2. Apro-
barea repartizării din profitul net la 
rezerva legală a unei cote de 5% repre-
zentând suma de 244.949 lei (reparti-
zarea cotei de 5% urmând a continua 
până când rezerva legală va atinge a 
cincea parte din capitalul subscris şi 
vărsat conform art. 183 din Legea nr. 
31/1990 republicată), şi acoperirea pier-
derilor din exerciţiile financiare anteri-
oare (la 31.12.2018 pierderea reportată 
este de 2.879.292.877 lei) cu suma de 
4.654.028 lei. 3. Aprobarea propunerii 
Directoratului de a nu distribui divi-
dende pentru anul financiar 2018. 4. 
Aprobarea Raportului anual, care 
cuprinde Raportul Directoratului şi 

Raportul Consiliului de Supraveghere 
pentru anul financiar 2018. 5. Apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul financiar 2019. 6. 
Aprobarea planului de investiţii pentru 
exerciţiul financiar 2019. 7. Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Supraveghere, respectiv, 
dl. Rustem Gimaletdinov, dl. Ivan 
Odnolko şi dl. Andrey Andreev pentru 
activitatea desfăşurată de aceştia în 
perioada 01.01.2018- 31.12.2018. 8. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
membrilor Directoratului, respectiv, a 
dlui. Andrey Bogdanov, a dlui. Dan 
Dănulescu, a dnei. Olga Kuzina, a dlui. 
Alexey Vointsev şi a dnei. Elena Bobi-
cheva pentru anul financiar 2018, 
aferent perioadei 01.01.2018- 30.11.2018. 
9. Aprobarea descărcării de gestiune a 
membrilor Directoratului, respectiv, a 
dlui. Aleksei Kovalenko, a dlui. Dan 
Dănulescu, a dnei. Olga Kuzina, a dlui. 
Alexey Vointsev şi a dnei. Elena Bobi-
cheva pentru anul financiar 2018, 
aferent perioadei 01.12.2018- 31.12.2018. 
10. Stabilirea remuneraţiei membrilor 
Consiliului de Supraveghere pentru 
anul în curs, care să corespundă unei 
remuneraţii nete de 1.500 USD pe lună. 
11. Aprobarea împuternicirii acordata 
dnei. Adina Guţiu, ca în numele şi pe 
seama Acţionarilor, să semneze Hotă-
rârea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor. 12. Aprobarea împuterni-
cirii acordată dlui. Aleksei Kovalenko 
pentru a semna în numele Acţionarilor, 
şi îndeplini orice act sau formalitate 
cerută de lege pentru înregistrarea hotă-
rârii Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, dl. Aleksei Kovalenko 
putând delega toate sau o parte din 
puterile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente pentru a 
îndeplini acest mandat, în conformitate 
cu informaţiile şi materialul prezentat. 
La Adunarea Generală Ordinară pot 
participa şi vota acţionarii Societăţii 
care sunt  ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţi-
onarilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la data de referinţă din 
data de 20.05.2019. Participarea acţio-
narilor se poate face personal sau prin 
reprezentant, reprezentarea făcându-se 
ȋn temeiul unei procuri speciale. Formu-
larele de procură specială pot fi ridicate 
de la sediul Societăţii şi vor fi depuse ȋn 
original, după completare şi semnare, cu 
48 de ore ȋnainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Accesul Acţio-
narilor se face pe baza cărţii de identi-
tate,  a procurii  speciale sau a 
mandatului, ȋn cazul reprezentanţilor 
legali. Dacă la data de 28.05.2019, ora 
15,00, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor nu ȋndeplineşte condiţiile 
de ȋntrunire, ea se va reconvoca ȋn 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în 
data de 29.05.2019, la ora 09,00. Materi-
alele privitoare la punctele de pe ordinea 
de zi, se pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat ȋn Ploieşti, str. 
Mihai Bravu, nr.235, judeţul Prahova, 
România, la Oficiul Juridic (ȋntre orele 
9.00-15.00) de la data publicării convo-
cării Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, precum şi pe site-ul www.
petrotel.lukoil.com. La cerere, Acţiona-
rilor li se vor elibera la sediul Societăţii, 
copii de pe aceste documente. Sumele 
percepute pentru eliberarea de copii nu 

pot depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora. Direc-
toratul Petrotel-Lukoil S.A.

l Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o 
societate pe acţiuni ȋnfiinţată şi funcţio-
nând ȋn conformitate cu legislaţia 
romană, administrată ȋn sistem dualist, 
cu sediul social ȋn Ploieşti, str. Mihai 
Bravu nr. 235, judeţul Prahova, 
România, ȋnregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod 
de identificare fiscală 1350659, având 
capital social subscris şi vărsat ȋn 
valoare de 554.067.692,5 lei (denumită 
ȋn cele ce urmează “Societatea”), ȋn 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1991 a societăţilor, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare şi 
cu dispoziţiile din Actul constitutiv al 
Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 28.05.2019, ora 
16,00, la sediul social al Societăţii, la  
sala de şedinţe din Pavilionul Central, 
cu următoarea ordine de zi: 1) Luarea 
la cunostinţă şi aprobarea renunţării la 
mandat prin demisie a dlui. Andrey 
Andreev  din poziţia de membru al 
Consiliului de Supraveghere al Socie-
tăţii, începând cu data hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţi-
onarilor. 2) Aprobarea numirii dlui. 
Ilich Dmitrii în poziţia de membru al 
Consiliului de Supraveghere, începând 
cu data hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, pentru un 
mandat de 2 ani.  3) Aprobarea unei 
remuneraţii brute pentru anul în curs 
pentru dl. Ilich Dmitrii care să cores-
pundă unei remuneraţii nete de 1.500 
USD pe lună. 4) Aprobarea completării 
Actului Constitutiv al Societății, prin 
suplimentarea obiectului de activitate al 
Societăţii cu următoarele activități:  
•cod CAEN 3811 Colectarea deşeurilor 
nepericuloase;  •cod CAEN 3812 Colec-
tarea deşeurilor periculoase;  •cod 
CAEN 3822 Tratarea si eliminarea 
deseurilor periculoase. 5) Aprobarea 
modificării articolului 6.1 din Actul 
Constitutiv al Societății, după cum 
urmează: Aprobarea modificării art. 
6.1. din actul constitutiv al Societății, 
urmând ca modificările să producă 
efecte de la data hotărârii Adunării 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
după cum urmează: „Domeniul prin-
cipal de activitate: Fabricarea produ-
selor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului- Cod CAEN 192. Activitatea 
principală: Fabricarea produselor din 
prelucrarea ţiţeiului- Cod CAEN 1920. 
Activităţi secundare: A. Producție: 
-1910- Fabricarea produselor de 
cocserie; -2011- Fabricarea gazelor 
industriale; -2013- Fabricarea altor 
produse chimice anorganice, de bază; 
-2014- Fabricarea altor produse chimice 
organice, de bază; -2059- Fabricarea 
altor produse chimice n.c.a.; -2562- 
Operaţiuni de mecanică generală; 
-3811- Colectarea deşeurilor nepericu-
loase;  -3812- Colectarea deşeurilor 
periculoase;  -3821- Tratarea şi elimi-
narea deşeurilor nepericuloase; -3822- 
Tratarea şi eliminarea deseurilor 
periculoase; -3831- Demontarea (deza-
samblarea) maşinilor şi echipamentelor 
scoase din uz pentru recuperarea mate-
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rialelor; -3832- Recuperarea materia-
lelor 
reciclabile sortate; -3511- Producţia de 
energie electrică; -3512- Transportul 
energiei electrice; -3513- Distribuţia 
energiei electrice; -3514- Comerciali-
zarea energiei electrice; -3521- 
Producţia gazelor; -3522- Distribuţia 
combustibililor gazoşi, prin conducte; 
-3523- Comercializarea combustibililor 
gazoşi, prin conducte; -3530- Furni-
zarea de abur şi aer condiţionat; -3700- 
Colectarea şi epurarea apelor uzate; 
-4313- Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţi i ;  -4120- Lucrări  de 
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale; -4212- Lucrări de 
construcţii a căilor ferate de suprafaţă  
şi subterane; -4221- Lucrări de 
construcţii a proiectelor utilitare pentru 
fluide; -4299- Lucrări de construcţii a 
altor proiecte inginereşti n.c.a; -4399- 
Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a.; -4391- Lucrări de învelitori, 
şarpante şi terase la construcţii; -4291- 
Construcţii hidrotehnice; -4334- 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi 
montări de geamuri; B. Comerț: -4511- 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule 
uşoare (sub 3,5 tone); -4519- Comerţ cu 
alte autovehicule; -4531- Comerţ cu 
ridicata de piese şi accesorii pentru 
autovehicule; -4532- Comerţ cu 
amănuntul de piese şi accesorii pentru 
autovehicule; -4730- Comerţ cu 
amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate; 
-4612- Intermedieri în comerţul cu 
combustibili, minereuri, metale şi 
produse chimice pentru industrie; 
-4613- Intermedieri în comerţul cu 
material lemnos şi materiale de 
construcţii; -4614- Intermedieri în 
comerţul cu maşini, echipamente indus-
triale, nave şi avioane; -4615- Interme-
dieri în comerţul cu mobilă, articole de 
menaj şi de fierărie; -4616- Interme-
dieri în comerţul cu textile, confecţii din 
blană, încălţăminte şi articole din piele; 
-4619- Intermedieri în comerţul cu 
produse diverse; -4671- Comerţ cu 
ridicata al combustibililor solizi, lichizi 
şi gazoşi şi al produselor derivate; 
-4672- Comerţ cu ridicata al metalelor 
şi minereurilor metalice; -4675- Comerţ 
cu ridicata al produselor chimice; 
-4676- Comerţ cu ridicata al altor 
produse intermediare; -4677- Comerţ 
cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 
-4669- Comerţ cu ridicata al altor 
maşini şi echipamente; -4690- Comerţ 
cu ridicata nespecializat; -4779- Comerţ 
cu amănuntul al bunurilor de ocazie 
vândute prin magazine; -4799- Comerţ 
cu amănuntul efectuat în afara  magazi-
nelor, standurilor, chioşcurilor şi 
pieţelor; -4673– Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al materialelor 
de construcţie şi echipamentelor sani-
tare. C. Servicii: -4110- Dezvoltare 
(promovare) imobiliară; -4321- Lucrări 
de instalaţii electrice; -4931- Transpor-
turi urbane, suburbane şi metropoli-
tane  de  că lă tor i ;  -4939-  Al te 
transporturi terestre de călători n.c.a; 
-4941- Transporturi rutiere de mărfuri; 
-4950- Transporturi prin conducte; 
-5224– Manipulări; -5210– Depozitări; 
-5221- Activităţi de servicii anexe 
pentru transporturi terestre; -5229- 
Alte activităţi anexe transporturilor; 

-5811- Activităţi de editare a cărţilor; 
-5812- Activităţi de editare de ghiduri, 
compendii, liste de adrese şi similare; 
-5813- Activităţi de editare a ziarelor; 
-5814- Activităţi de editare a revistelor 
şi periodicelor; -5819- Alte activităţi de 
editare; -5829- Activităţi de editare a 
altor produse software; -6190- Alte 
activităţi de telecomunicaţii; -6110- 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele 
cu cablu; -6120- Activităţi de telecomu-
nicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv 
prin satelit); -6202- Activităţi de consul-
tanţă în tehnologia informaţiei; -6209- 
Alte activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei; -6399- Alte 
activităţi de servicii informaţionale 
n.c.a.; -6203- Activităţi de management 
(gestiune şi exploatare) a mijloacelor de 
calcul; -6311- Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web şi activităţi 
conexe; -6312- Activităţi ale portalu-
rilor web; -6201- Activităţi de realizare 
a soft-ului la comandă (software 
orientat client); -6420- Activităţi ale 
holdingurilor; -6810- Cumpărarea şi 
vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 
-6820- Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închi-
riate; -7010- Activităţi ale direcţiilor 
(centralelor), birourilor administrative 
centralizate; -7410- Activităţi de design 
specializat; -7740- Leasing cu bunuri 
intangibile (exclusiv financiare); -7490- 
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice n.c.a.; -7711- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu autoturisme şi autove-
hicule rutiere uşoare; -7712- Activităţi 
de închiriere şi leasing cu autovehicule 
rutiere grele; -7739- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu alte maşini, echipa-
mente şi bunuri tangibile n.c.a.; 
-7732- Activităţi de închiriere şi leasing 
cu maşini şi echipamente pentru 
construcţii; -7733- Activităţi de închi-
riere şi leasing cu maşini şi echipamente 
de birou (inclusiv calculatoare); -7021- 
Activităţi de consultanţă în domeniul 
relaţiilor publice şi al comunicării; 
-7022- Activităţi de consultanţă pentru 
afaceri şi management; -7211- Cerce-
tare- dezvoltare în biotehnologie; -7219- 
Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe 
naturale şi inginerie; -7220- Cercetare- 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 
-8560- Activităţi de servicii suport 
pentru învăţământ; -8230- Activităţi de 
organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor; -8292- Activităţi de amba-
lare; -8299- Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi n.c.a.; 
-8020- Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare; -8559- Alte 
forme de învăţământ n.c.a.; -8129- Alte 
activităţi de curăţenie; -9311- Activităţi 
ale bazelor sportive; -9312- Activităţi 
ale cluburilor sportive; -9319- Alte acti-
vităţi sportive; -9329- Alte activităţi 
recreative şi distractive n.c.a.; -9511- 
Repararea calculatoarelor şi a echipa-
mentelor periferice; -9512- Repararea 
echipamentelor de comunicaţii; -9601- 
Spălarea şi curăţarea (uscată) artico-
lelor textile şi a produselor din blană; 
-0910- Activităţi de servicii anexe 
extracţiei petrolului brut şi gazelor 
naturale;  -3311– Repararea articolelor 
fabricate din metal; -3312– Repararea 
maşinilor; -3314– Repararea echipa-
mentelor electrice; -3320– Instalarea 
maşinilor şi echipamentelor industriale; 

-4213– Construcţia de poduri şi tune-
luri; -4222– Lucrări de construcţie a 
proiectelor utilitare pentru electricitate 
şi telecomunicaţii; -4311– Lucrări de 
demolare a construcţiilor; -4312– 
Lucrări de pregătire a terenului; -4322– 
Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat; -4331– 
Lucrări de ipsoserie; -4332– Lucrări de 
tâmplărie şi dulgherie; -4333– Lucrări 
de pardosire şi placare a pereţilor; 
-4339– Alte lucrări de finisare; -7111– 
Activităţi de arhitectură; -7112– Activi-
tăţi de inginerie şi consultanţă tehnică 
legate de acestea.” 6) Aprobarea  
Actului  Constitutiv actualizat al Socie-
tăţii,  care va reflecta modificările 
prevăzute la punctul nr. 5 de mai sus. 7) 
Aprobarea împuternicirii acordata 
dnei. Adina Guţiu, pentru ca, în numele 
şi pe seama Acționarilor, să semneze 
Hotărârea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor. 8) Aprobarea 
ȋmputernicirii acordate dlui. Aleksei 
Kovalenko pentru a semna în numele 
Acţionarilor, Actul Constitutiv al Socie-
tăţii actualizat, precum şi pentru a 
semna şi ȋndeplini orice act sau forma-
litate cerută de lege pentru ȋnregis-
trarea Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, dl. 
Aleksei Kovalenko putând delega toate 
sau o parte din puterile conferite mai 
sus oricărei/ oricăror persoane compe-
tente pentru a ȋndeplini acest mandat, 
ȋn conformitate cu informaţiile şi mate-
rialul prezentat. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea profesi-
onală ale persoanelor propuse pentru 
funcţiile de membru al Consiliului de 
Supraveghere se află la dispoziţia Acţi-
onarilor, putând fi consultată de 
aceştia. La Adunarea Generală Extra-
ordinară pot participa şi vota acţionarii 
Societăţii care sunt ȋnregistraţi ȋn 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Depozitarul Central S.A., la data de 
referinţă din data de 20.05.2019. Parti-
ciparea Acţionarilor se poate face 
personal sau prin reprezentant, repre-
zentarea făcându-se ȋn temeiul unei 
procuri speciale. Formularele de 
procură specială pot fi ridicate de la 
sediul Societăţii şi vor fi depuse ȋn 
original, după completare şi semnare, 
cu 48 de ore ȋnainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Accesul Acţionarilor se face pe baza 
cărţii de identitate, a procurii speciale 
sau a mandatului, ȋn cazul reprezen-
tanţilor legali. Dacă la data de 
28.05.2019, ora 16.00, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor nu 
ȋndeplineşte condiţiile de ȋntrunire, ea 
se va reconvoca ȋn acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi, în data de 
29.05.2019, la ora 10,00. Materialele 
privitoare la punctele de pe ordinea de 
zi se pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat ȋn Ploiesti, str. 
Mihai Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, 
România, la Oficiul Juridic (ȋntre orele 
9.00-15.00) de la data publicării convo-
cării Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor, precum şi pe site-ul 
www.petrotel.lukoil.com. La cerere, 
Acţionarilor li se vor elibera la sediul 
Societăţii, copii de pe aceste documente. 
Sumele percepute pentru eliberarea de 
copii nu pot depăşi costurile adminis-

trative implicate de furnizarea acestora. 
Directoratul Petrotel-Lukoil S.A.

l Convocare a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor societăţii Muntenia 
Oil S.A.: Consiliul de Administraţie al 
societăţii Muntenia Oil S.A. („Socie-
tatea”), o societate pe acţiuni cu sediul 
în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu 
nr. 201, etaj 13, biroul nr. 4, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/13754/2016, având 
cod unic de înregistrare 403810, în 
temeiul dispoziţiilor statutare şi preve-
derilor articolului 117 din Legea Socie-
tăţilor nr. 31/1990, republicată şi 
modificată, prin prezenta, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor societăţii Muntenia  Oil S.A. 
pentru data de 27.05.2019, ora 9,00 a.m., 
la sediul Societăţii, la adresa indicată 
mai sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1) 
Aprobarea  raportului administratorilor 
pentru activitatea societăţii Muntenia 
Oil S.A. pe anul 2018. 2) Aprobarea 
raportului financiar al auditorului 
extern pe anul 2018. 3) Aprobarea bilan-
ţului contabil şi a contului de profit şi 
pierderi al societăţii Muntenia Oil S.A. 
pe anul 2018. 4) Aprobarea repartizării 
profitului net rezultat în exerciţiul finan-
ciar încheiat la 31 decembrie 2018, în 
valoare de 340.422 lei, prin includerea în 
alte rezerve. 5) Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al societăţii 
Muntenia Oil S.A. pe anul 2019. 6) 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor Societăţii, pentru 
exerciţiul financiar aferent anului 2018. 
7) Realegerea ca administrator, pentru 
un nou mandat de 4 ani, a dlui. Allard II 
George Putnam. 8) Diverse. 9) Emiterea  
de  autorizări  şi  împuterniciri  pentru  
parcurgerea  procedurilor  şi  formalită-
ţilor  legale  necesare  ducerii  la  înde-
plinire  a  hotărârilor  adoptate, 
incluzând, dar  fără  a  se  limita  la  
aceasta, transmiterea puterilor de a 
semna, de a depune şi ridica documente 
în numele societăţii Muntenia Oil  S.A. 
La Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 10.05.2019, stabilită ca data de 
referinţă. Registrul acţionarilor este 
ţinut de societatea Prima Limited S.R.L. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul 
şedinţei adunării generale a acţionarilor 
pe bază de procură specială  care va fi 
depusă în original la Societate cu 48 ore 
înainte de adunarea generală a acţiona-
rilor. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domi-
ciliu şi calificarea profesională a 
persoanei propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia acţio-
narilor, la secretariatul Societăţii, 
putând fi consultată şi completată de 
aceştia. Informaţii şi documente  privind 
punctele  aflate  pe  ordinea  de  zi  a  
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor pot fi obţinute de către acţionari de 
la secretariatul Societăţii începând cu 
data convocării adunării generale a 
acţionarilor.  Pentru ipoteza neîntrunirii 
cerinţelor de cvorum în data de 
27.05.2019, la ora şi locul stabilite, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor este reconvocată pentru data de 

28.05.2019, în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră. Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie, Shaleva Daswani Vesselina 
Miroliubova.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii  Inte-
roil Agritrading S.A.: Consiliul de 
Administraţie al societăţii Interoil 
Agritrading S.A. („Societatea”), o soci-
etate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, 
Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, et.13, 
biroul nr.6, sector 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/4464/2019, având cod unic de înre-
gistrare 54523, în temeiul dispoziţiilor 
statutare şi prevederilor articolului 117 
din Legea Societăţilor nr. 31/1990, 
republicată şi  modificată, prin 
prezenta, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii Inte-
roil Agritrading S.A. pentru data de 
27.05.2019, ora 10,00 a.m., la sediul 
Societăţii, la adresa indicată mai sus, 
cu următoarea Ordine de Zi: 1) Apro-
barea  raportului administratorilor 
pentru activitatea  societăţii Interoil  
Agritrading  S.A. pe anul 2018. 2) 
Aprobarea raportului financiar al 
auditorului extern pe anul 2018. 3) 
Aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierderi al socie-
tăţii Interoil  Agritrading S.A. pe anul 
2018. 4) Aprobarea reportării pierderii 
în valoare de 2.968.748 lei, înregistrate 
de Societate în exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2018, şi acope-
rirea acesteia din rezultatele exerciţi-
ilor financiare ulterioare. 5) Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al 
societăţii Interoil Agritrading S.A. pe 
anul 2019. 6) Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor Societăţii, 
pentru exerciţiul financiar aferent 
anului 2018. 7) Diverse. 8) Emiterea de 
autorizări şi împuterniciri pentru 
parcurgerea procedurilor şi formalită-
ţilor legale necesare ducerii la îndepli-
nire a hotărârilor adoptate, incluzând, 
dar fără a se limita la acestea, transmi-
terea puterilor de a semna, de a depune 
şi ridica documente în numele societăţii 
Interoil Agritrading S.A. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 10.05.2019, 
stabilită ca data de referinţă. Registrul 
acţionarilor este ţinut la societate.  
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul 
şedinţei adunării generale a acţiona-
rilor pe bază de procură specială care 
va fi depusă în original la Societate cu 
48 ore înainte de adunarea generală a 
acţionarilor. Informaţii şi documente 
privind punctele aflate pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor pot fi obţinute de către acţio-
nari de la secretariatul Societăţii 
începând cu data convocării adunării 
generale a acţionarilor. Pentru ipoteza 
neîntrunirii cerinţelor de cvorum în 
data de 27.05.2019, la ora şi locul stabi-
lite, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor este reconvocată pentru 
data de 28.05.2019, în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Shaleva Daswani Vesse-
lina Miroliubova.
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LICITAŢII
l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 10.05.2019, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, 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 
17.05.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

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 10.05.2019, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, 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 
17.05.2019, aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Corydob Impex SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator judi-
ciar mentioneaza ca din eroare la data 
de 28.03.2019 a aparut publicat in 
Jurnalul National anuntul privind 
vanzarea la licitatie a terenului intra-
vilan neproductiv in suprafata de 6400 
mp, inscris in CF nr. 20950 a loc. 
Poiana Campina cu pretul de pornire 
al licitatiei redus cu 25%. Prin 
prezentul anunt se arata ca pretul de 
pornire al licitatiei pentru terenul 
intravilan neproductiv in suprafata de 
6400 mp, inscris in CF nr. 20950 a loc. 
Poiana Campina este de 192.000 lei 
plus TVA, pret mentionat in anuntul 
din 06.02.2019 aparut in Jurnalul Nati-
onal si ca mai sunt stabilite urmatoa-
rele zile de licitatie: 24.04.2019, 
08.05.2019, 22.05.2019, 05.06.2019, 
19.06.2019 orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la telefon 
0344104525. 

l S.C Oaky Service SRL prin lichi-
dator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica bunul 
imobilul Motel P+E+M in suprafata 
construita desfasurata de 1.718,86 mp, 
situat in Comuna Telega sat Telega, str. 
Bailor nr. 1335 la pretul de 78.810 EUR 
plus TVA, pret redus cu 70%. Licita-
tiile vor avea loc in zilele de 23 si 30 
aprilie, 6 si 10 mai 2019, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47, jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l Debitorul Marisia Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Autoutilitara 
Volkswagen, tip/varianta Transporter, 
nr. inmatriculare BZ 08 PDG, an fabri-
catie 2004, pret pornire licitatie - 

1.700,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul 
Regulamentului de licitatie pentru 
autovehicul este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA.  -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoutilitara apartinand 
Marisia Construct SRL reprezinta 
50% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25.Participarea 
la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO19 
BREL 0002 0018 0223 0100 deschis la 
Libra Internet Bank - Suc. Ploiesti 
pana la orele 14 am din preziua  stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Regula-
mentului de licitatie pentru bunul din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru autove-
hicul, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 06.05.2019, ora 10:00, 
iar daca bunul nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 13.05.2019; 
20.05.2019; 27.05.2019; 03.06.2019, ora 
10.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l Debitorul SC Vigomarm SRL - in 
lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare urmatoarele: 1.Teren 499mp + 
1/100 cota indiviza teren 4,023 mp. 
situat in Com. Barcanesti, Sat Tatarani, 
Jud. Prahova. Pret pornire licitatie 
1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.Autouti-
litara Dacia Pick – up Double Cab, 
proprietatea SC Vigomarm SRL, pret 
pornire licitatie - 1.044,00 Lei exclusiv 
TVA;  3.Mijloace fixe si obiecte de 
inventar apartinand SC Vigomarm 
SRL  in valoare de 7.096,80 Lei exclusiv 
TVA. Pretul de pornire al licitatilor 
pentru teren, autoutilitara, mijloace 
fixe si  obiecte de inventar apartinand 
SC Vigomarm SRL  reprezinta 30% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -Consemnarea in 
contul nr. RO93 WBAN 0099 1V03 
1682 RO01 deschis la Intesa Sanpaolo 
Bank SA, pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru proprietatea imobiliara, 
autoutilitara, mijloacele fixe si obiectele 
de inventar prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 25.04.2019 ora 
16.00, iar daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 09.05.2019; 
16.05.2019; 23.05.2019; 30.05.2019, ora 

16.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44 A, Jud. Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare cu un telefon in prealabil dl 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site www.dinu-
urse.ro.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str. Cuza 
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod: 600274, 
tel.0234.541.646, fax: 0234.510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în zilele de 14, 15 şi 22 mai 
2019 a licitaţiilor publice cu ofertă în 
plic închis privind închirierea de 
bunuri imobile, terenuri situate în 
albiile minore ale râurilor, pe raza 
judeţelor Bacău, Suceava, Botoşani, 
Neamţ, Vrancea şi Buzău. Închirierea 
are ca scop exploatarea de agregate 
minerale în vederea regularizării şi 
reprofilării albiei, pentru asigurarea 
scurgerii optime în albie. Durata închi-
rierii este de 24 de luni. Garanţia de 
participare este de 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale. Valoarea 
minimă a chiriei anuale este de 0,62Lei/
mp/an, pentru fiecare dintre bunurile 
imobile. Licitaţiile se vor derula astfel: 
În data de 14 mai 2019: judeţul 
Vrancea, Râul Milcov, Aval staţie 
epurare/ Odobeşti: 25.867mp; Aval 
C â m p i n e a n c a  / C â m p i n e a n c a - 
44.770mp; Unirea/ Odobeşti şi Vârte-
şcoiu- 49.320mp; Râul Şuşiţa, Amonte 
Tişiţa/ Ţifeşti- 28.509mp; Tişiţa/ Ţifeşti- 
55.054mp; Aval Tişiţa /Mărăşeşti- 
34.359mp; Râul Siret, Adjud /Homocea 
şi Adjud- 127.408 mp; Bilieşti-Suraia/ 
Bilieşti şi Suraia- 25.480mp; Bilieşti 
aval SP /Bilieşti şi Movileni- 36.072mp; 
Suraia/ Suraia- 11.019 mp; Confluenţă 
Bârlad/ Suraia- 10.032mp; Amonte 
Suraia/ Suraia- 21.264mp; Amonte 
Vadu Roşca/Vulturu- 24.126mp; Aval 
Bereşti /Adjud şi Tătărăşti- 81.893mp; 
Amonte Vulturu/ Vulturu- 9.539mp; 
Amonte pod CF/Suraia- 22.057mp. În 
data de 15 mai 2019: Judeţul Vrancea, 
Râul Râmna, Dumbrăveni /Dumbră-
veni- 13.765mp; Râul Rm.Sărat, Dumi-
treşti 
/Dumitreşti şi Chiojdeni- 31.273mp; 
Râul Putna, Boloteşti/ Boloteşti şi 
Ţifeşti- 85.258mp; Judeţul Buzău, Râul 
Rm.Sărat ,  Tăbăcari /Podgoria- 
20 .374mp;  Băbeni /  Podgor ia - 
26.085mp; Aval Răduceşti /Podgoria şi 
Topliceni- 36.443mp; Judeţul Neamţ, 
Râul Moldova, Cordun-Horia/Cordun 
şi Horia- 41.04 5mp; Horia/Horia- 
17.000mp; Dulceşti-Cordun/Dulceşti şi 
Cordun- 35.560mp; Râul Bistriţa, 
Podoleni/Podoleni- 10.000mp; Piatra 
Şoimului/ Piatra Şoimului- 33.970mp; 
Săvineşti amonte 1 /Dumbrava Roşie şi 
Piatra Şoimului- 70.628mp; Râul Siret, 
Sagna aval/Sagna- 12.256mp; Hârleşti 
amonte 3 /Ion Creangă- 21.000mp; 
Tămăşeni-Doljeşti/  Tămăşeni şi 
Doljeşti- 25.890mp; Ion Creangă/Ion 
Creangă- 13.865mp. În data de 22 mai 
2019: Judeţul Suceava, Râul Suceava, 
Vicovu de Sus amonte punte Est/
Vicovu de Sus- 20.000mp; Dărmăneşti 

stâlp/ Dărmăneşti şi  Todireşti- 
9.700mp; Straja aval /Straja şi Vicovu 
de Sus- 23.370mp; Râul Siret, Corni 
Hruba staţia de sortare aval 2/ Fântâ-
nele- 9.000mp; Râul Suceviţa, Bădeuţi 
confluenţă/ Milişăuţi- 14.065mp; Râul 
Suha, Stulpicani aval/ Stulpicani- 
30.300mp; Râul Siret, Coada lacului 
acumulare Rogojeşti /Muşeniţa- 
61.600mp; Județul Botoşani, Râul 
Siret, Corni Hruba staţia de sortare 
aval 1/Corni- 8.400mp; Judeţul Bacău, 
Râul Siret, Cotu Grosu/ Filipeşti şi 
Dămieneşti- 10.000mp; Aval dig 
Hârleşti/ Filipeşti- 25.000mp; Tudora/ 
Săuceşti şi Prăjeşti- 10.000mp; Râul 
Trotuş, Amonte Plopu/ Dărmăneşti- 
33.000mp. Facem precizarea că: 
-pentru perimetrul situat în albia 
minoră a râului Siret pe raza judeţului 
Bacău, incluse în Situl Natura 2000 
ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, 
respectiv Tudora, în procesul de regle-
mentare a activităţii ce urmează a se 
desfăşura pe fiecare dintre aceste peri-
metre se impune respectarea condiţi-
ilor stabilite de Agenţia de Protecţia 
Mediului Bacău, respectiv a prevede-
rilor HG nr. 445/2009, privind evalu-
area impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, 
precum şi prevederile privind evalu-
area adecvată conform art. 28 alin. 2 
din OUG nr.57/2007, privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu completările şi modifică-
rile ulterioare; -pentru perimetrele 
situate în Situl Natura 2000 ROSCI 
0364 -Râul Moldova între Tupilaţi şi 
Roman, respectiv Cordun-Horia, 
Horia, Dulceşti-Cordun, conform 
prevederilor Regulamentului acestei 
arii protejate aprobat prin Ordinul 
MMAP nr. 1554/29.07.2016, este inter-
zisă activitatea de exploatare a agrega-
telor minerale, precum şi efectuarea de 
activităţi conexe în perioada 01 
aprilie-01 octombrie; -pentru perime-
trele situate în Situl Natura 2000 
ROSPA 0072 -„Lunca Siretului 
Mijlociu”, respectiv Cotu Grosu, 
Hârleşti Amonte 3, Sagna Aval, Tămă-
şeni-Doljeşti, Aval Dig Hârleşti, Ion 
Creangă, conform prevederilor 
Planului de management aprobat prin 
Ordinul MMAP nr. 1971/14.12.2015, 
este interzisă activitatea de exploatare 
a agregatelor minerale, precum şi efec-
tuarea de activităţi conexe în perioada 
15 martie-15 august; -pentru perime-
trele situate în Situl Natura 2000 
ROSPA 0071 şi ROSCI 0162 -„Lunca 
Siretului Inferior”, respectiv Bilieşti 
Aval SP, Confluenţă Bârlad, Aval 
Suraia, Bilieşti-Suraia, Adjud, Amonte 
Vadu Roşca, Amonte Suraia, Amonte 
Pod CF, Amonte Vulturu, în procesul 
de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfăşura, se impune 
respectarea prevederilor Planului de 
management al acestei arii protejate, 
aprobat  pr in  Ordinul  MMAP 
nr.949/2016. Pentru perimetrele situate 
în siturile Natura 2000: -ROSCI0379 
„Râul Suceava”, respectiv Vicovu de 
Sus Amonte Punte Est, ROSPA 0138 
“Piatra Şoimului- Scorţeni- Gârleni”, 
respectiv Săvineşti Amonte 1, în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfăşura pe fiecare 

dintre aceste perimetre se impune 
respectarea condiţiilor stabilite de 
Agenţia de Protecţia Mediului/custode. 
De asemenea, pentru toate perimetrele 
situate în ariile naturale protejate mai 
sus amintite, facem următoarea 
menţiune: Obligaţia obţinerii actelor 
de reglementare în domeniul mediului 
cade în sarcina locatarului. Prin parti-
ciparea la procedura de închiriere 
acesta îşi asumă integral toate riscurile 
legate de neobţinerea acestor acte şi nu 
va putea solicita locatorului (ABA 
Siret) restituirea valorii chiriei datorate 
de la data încheierii contractului. 
Garanţia de participare poate fi consti-
tuită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă 
din România în favoarea unităţii loca-
toare sau a unui ordin de plată, 
confirmat prin extras de cont, în 
contul: 
RO51TREZ0615005XXX013935 
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263. 
Condiţiile de participare sunt precizate 
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi 
depuse astfel: -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 14.05.2019, oferta va 
fi depusă în data de 14.05.2019, până la 
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00; -Pentru 
bunurile imobile licitate în data de 
15.05.2019, oferta va fi depusă în data 
de 15.05.2019, până la ora 9.30, plicu-
rile urmând a fi deschise în aceeaşi zi, 
la ora 10.00; -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 22.05.2019, oferta va 
fi depusă în data de 22.05.2019, până la 
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeaşi zi, la ora 10.00. Caietul de 
sarcini, în valoare de 1.250,00Lei, poate 
fi achiziţionat de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Siret -biroul Patri-
moniu sau cu ordin de plată în contul: 
RO69TREZ061502201X013928 -Trezo-
reria Bacău, CIF: RO18264854, înce-
pând cu data de 19.04.2019 şi până în 
ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. 
Valabilitatea obligatorie a ofertei este 
de 90 de zile de la data deschiderii aces-
teia. Prezentul anunţ este postat pe 
site-ul: www.rowater.ro/dasiret la 
rubrica Anunţuri -Licitaţii Active.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sadova, str. Craiovei, nr. 165, 
cu sediul în comuna Sadova, județul 
Dolj, cod poştal: 207505, telefon: 
0251.376.622, fax: 0351.418.644, cod 
fiscal: 4553437, e-mail: primariacomu-
neisadova@gmail.com, sadova@cjdolj. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: terenuri, bunuri 
publice, identificate pe raza comunei 
Sadova, judetul Dolj, după cum 
urmează: Nr.crt.; Tarla; Parcela; 
Suprafață (ha); Categoria: 1.; T 85; P 
680; 0,1000; Intravilan. 2.; T 177; P 
1124; 0,8200; Extravilan. 3.; T 177; P 
1119; 0,8000; Extravilan. 4.; T 177; P 
1118; 0,6500; Extravilan. 5.; T 177; P 
1117; 2,1000; Extravilan. 6.; T 177; P 
1114; 3,8900; Extravilan. 7.; T 177; P 
1113; 0,1500; Extravilan. 8.; T 177; P 
1110; 1,5000; Extravilan. 9.; T 102; P 
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760; 0,8000; Extravilan. 10.; T 102; P 
759; 0,6500; Extravilan. 11.; T 102; P 
758; 0,8000; Extravilan. 12.; T 101; P 
752; 1,2800; Extravilan. 13.; T 102; P 
761, 761/1; 4,0000; Extravilan. 14.; T 
102; P 761/2; 6,12000; Extravilan. 15.; 
T 74; P 541; 1,5000; Extravilan. 16.; T 
73; P 535, 537; 2,5000; Extravilan. 17.; 
T 50; P 286; 2,0000; Extravilan. 18.; T 
19; P 57; 8.5600; Extravilan. 19.; T 82; 
P 632; 3,2000; Extravilan. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: de 
la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura prin cerere de la sediul Primă-
riei Sadova, str. Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului /administrato-
rului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul de Achiziții al 
Primăriei Sadova, strada Craiovei, 
nr.165, județul Dolj. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Preţul caietului 
de sarcini este de 400Lei. Se achită la 
c a s i e r i a  P r i m ă r i e i  S a d o v a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 06.05.2019, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: de la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 10.05.2019, ora 12.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un exemplar 
original şi un exemplar copie. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
17.05.2019, ora 12.00, la sediul Primă-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios a Tribunalului Dolj, Craiova, str. 
Brestei, nr.129, județul Dolj, telefon/fax: 
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.
dj@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de negociere directă către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
16.04.2019.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul/ administratorul /vânzătorul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei Sadova, str. 
Craiovei, nr.165, cu e-mail: sadova@
cjdolj.ro, telefon: 0251.376.622, fax: 
0351.418.644, CUI: 4553437. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii/vânzării /închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului ce 
urmează să fie concesionat/închiriat /
vândut: Nr.crt.; Tarla; Parcela; Supra-
fața (ha); Categoria; Domeniu public /
privat; Scopul evaluării: 1.; T 1; P 3, 4, 
5; 0,3285; Intravilan; Privat; Concesio-
nare. 2.; T 112; P 4623; 0,2200; Intra-

vilan; Privat; Concesionare. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin cerere, de 
la sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului /administrato-
rului/ vânzătorului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul de Achi-
ziţii al Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr. 165, jud.Dolj. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar: Preţul caietului de sarcini 
este de 400 RON. Se achită la casieria 
Primăriei Sadova. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
06.05.2019, ora 16.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 10.05.2019, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un exemplar 
original şi un exemplar copie. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
17.05.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi /sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios a Tribunalului 
Dolj, sediul: Craiova, str. Brestei, nr. 
129, județul Dolj, telefon: 0251.418.612, 
fax: 0351.430.088, e-mail: tr-dolj@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
negociere directă către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 16.04.2019.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înre-
gistrată în Registrului Comerţului sub 
nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr. 
8347596, aflata  în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 5772/101/2013 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL repre-
zentata de asociat coordonator Popescu 
Emil, cu sediul procesual ales în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la 
vânzare: - proprietate imobiliară de tip 
rezidenţial compusa din casă cu regim 
de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1, 
în suprafaţă construită de 467,88 mp si 
suprafata utila in suprafata de 339.47 
mp formată din subsol avand 2 camere, 
2 debarale, hol si casa scării in supra-
fata 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. cadastral 
1272, Nr. CF vechi 9476. Creditori 
bugetari prioritari : Statul Roman prin 

Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala – AJFP Mehedinti, conform 
Deciziei penale nr. 751/17.05.2018 
pronuntata in dosaurl nr. 7078/101/2015 
de Curtea de Apel Craiova. Creditori 
garantati: Serraghis Loan Management 
LTD, prin reprezentant  Asset Recovery 
Debts SRL (succesor de drept a Intesa 
Sanpaolo Bank – Sucursala Dr. Tr. 
Severin). Preţul de pornire al licitaţiei 
publice cu strigare este de 975.375,00 
lei, pret neafectat de TVA. Pretul de 
vanzare este diminuat cu 15% față de 
prețul initial (al primei licitatii), stabilit 
prin hotararea adunarii creditorilor din 
data de 27.06.2014. Titlurile executorii 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului imobil 
* proprietate imobiliară de tip reziden-
ţial * descris anterior: -decizia penala 
nr. 751/17.05.2018 pronuntata in 
dosaurl nr. 7078/101/2015 de Curtea de 
Apel Craiova. - sentinta nr. 21/2019 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti la 
data de 06.02.2019 in dosarul nr. 
5772/101/2013/a51. - sentinta nr. 
707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti; Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 
08.05.2019 orele 11:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma 
de 1000,00 lei. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Ortoptimed SRL 
Drobeta Tr. Severin este: RO11 BRMA 
0999 1000 8382 9142 deschis la Banca 
Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr. 
Severin. - Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie din data 
de 08.05.2019 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație şi contra-
valoarea caietului de sarcină până la 
data de 07.05.2019 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunțe lichidatorul judi-
ciar 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 administra-
torul judiciar sau lichidator, in exerci-
tiul 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 preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal”. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, 
tel./fax : 0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insol-

venţă SPRL prin asociat coordonator 
ec. Emil Popescu.

l Primăria comunei Străoane, cu sediul 
în comuna Străoane, judeţul Vrancea, 
organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru închirierea unui teren arabil ce 
aparține domeniului public al comunei 
Străoane, în suprafață de 842mp, situat 
în tarlaua 38, parcela 2039, cu număr 
cadastral 52021, satul Străoane, comuna 
Străoane, județul Vrancea. Caietul de 
sarcini se poate achiziţiona de la sediul 
Primăriei comunei Străoane. Preţul 
acestuia este de 25RON. Documentele 
necesare participării la licitaţie se vor 
depune la Registratura Primăriei 
comunei Străoane până cel mult pe data 
de 07.05.2019, ora 10.00, licitaţia publică 
cu strigare urmând a avea loc în data de 
07.05.2019, ora 12.00. În cazul neadju-
decării, şedinţa de licitaţie va fi repetată 
din 7 în 7 zile. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0237.674.798.

l UAT comuna Daneți, cu sediul În 
Comuna Daneți, str.Principală, nr.160, 
cod poştal 207215, CUI: 4553518, 
tel.0763.655.345, fax: 0251.377.001, 
e-mail: daneti@cjdolj.ro, organizează în 
data de 15.05.2019, ora 11.00, licitație 
publică pentru vânzarea unui teren 
situat în intravilan în suprafața de 
1.062mp aflat în proprietatea privată a 
comunei Daneți. Informații privind 
obiectul vânzării: Obiectul vânzării îl 
reprezintă un teren situat în intravilanul 
comunei Daneți pe strada Principală, 
nr.212, identificat cu număr cadastral 
32429, 32126, aparținând domeniului 
privat al comunei Daneți. Documentația 
de atribuire a fost aprobată prin Hotă-
rârea Consiliului local al comunei 
Daneți nr.22 din 09.04.2019 şi conține: 
informații generale privind vânzătorul, 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, tele/fax şi/sau 
adresa de-mail a persoanei de contact: 
Caietul de sarcini: Instrucțiuni privind 
organizarea şi desfăşurarea procedurii 
de vânzare prin licitație publică; 
Instrucțiuni privind modul de elaborare 
şi prezentare a ofertelor; Informații 
privind stabilirea ofertei câştigătoare; 
Instrucțiuni privind modul de utilizare a 
căilor de atac; Informații referitoare  la 
clauzele contractuale  obligatorii; 
Formulare. Modalitățile de intrare în 
posesia documentației de atribuire: la 
sediul UAT Daneți din str.Principală, 
nr.160, de luni până vineri între orele 
08.00-16.00 sau de pe siteul UAT Daneți 
www.primariadaneti.ro. Prețul docu-
mentației de atribuire este de 50Lei pe 
suport hârtie şi gratuit în format elec-
tronic. Prețul documentației se achită la 
Casieria Primariei Daneți. Data limită 
până la care se pot solicita clarificări 
este 09.05.2019, ora 16.00. Informații 
privind ofertele: data limită pentru 
depunerea ofertelor este 15.05.2019, ora 
10.00. Ofertele se depun la registratura 
Primăriei Daneți din str.Principală, 
nr.160, comuna Daneți, județul Dolj, cod 
poştal 207215. Ofertele de depun într-un  
exemplar. Ședința publică de licitație se 
va desfaşura la sediul UAT DANEȚI din 
str.Principală, nr.160, în data de 
15.05.2019, ora 11.00. Soluţionarea liti-
giilor apărute este de competența Tribu-
nalului Dolj, cu sediul în Mun.Craiova, 

str.Brestei, nr.12, tel.0251.410.140, 
email: egistraturaacte.dj@just.ro. 
Anunțul de licitație a fost transmis spre 
publicare în data de 16.04.2019.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală seria B nr. 3249999/08.03.2016, 
aparţinând  SC Butterflykom SRL Gh. 
Doja, J21/131/2016, CUI: RO35763463 
ş i  c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
3516/04.03.2016 emis conf. Legii 
359/2004. Se declară nule.

l Coimpredil Soc. Coop. ARL Catania 
Suc. Buc. CUI 39126129, sediu Bucu-
resti, sector 4, str. Frumusani nr.16, 
bl.115, ap.8, declara pierdute rezolutia 
42678/30.03.2018 si certificat inregis-
t r a r e  c e r e r e  i n m a t r i c u -
lare119274/28.03.2018. Se declara nule.

l Declar pierdut certificat de membru 
OAMGMAMR pe numele Vlase Anca, 
cu numarul CT001512, eliberat la data 
de 16.03.2015, de catre Ordinul Asisten-
tilor Medicali Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din Romania, 
Filiala Constanta. Il declar nul.

l Pierdut atestate profesionale trans-
port CPI marfă şi ADR - transport 
mărfuri periculoase, colete şi cisterne, 
pe numele Ivan Graţian-Bogdan. Se 
declară nule.

l Subscrisa, PFA Gavrilă-Dima 
Bogdan Teoniu, cu sediul în Comuna 
Cumpăna, jud. Constanța, str. Tranfor-
matorului, nr.47, CUI: 30055024, 
F13/561/2012, pierdut certificat consta-
tator în afara sediului, la terți. Îl declar 
nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
persoane seria 0222366001, eliberat de 
ARR Arad pe numele Ardelean Marin. 
Îl declar nul.

l Pierdut card tahograf eliberat de 
ARR Arad pe numele Ardelean Marin. 
Îl declar nul.

l Gheorghe Mariana Alisa PFA, cu 
sediul profesional în Motru, str.Steja-
rului, nr.2, bl.L2, sc.B, et.3, ap.11, jud.
Gorj, având CUI: 34505792 din 
14.05.2015, nr de ordine în Registrul 
Comerțu lu i  F18 /230 /2015  d in 
14.05.2015, declară pierdut şi nul certifi-
catul constatator.

l Pierdut certificat naştere pe numele 
Beniaminovici Dan născut 26.05.1941 
starea civilă Iaşi şi Paulian Elena 
născută 15.02.1941 starea civilă Bacău. 
Le declar nule.

l Pierdut permis de acces pentru activi-
tăţi de transport persoane în regim de 
taxi la CNAB, pentru autoturismul cu 
nr. de îmatriculare B -01 -XZN proprie-
tate a societăţii Anna Best Taxi. 

l Declar pierdut acte firmă Gheorghe 
N. Clauia PFA, certificat de înregistrare 
şi certificat  constatator nr. Reg. Com. 
F23/654/23.09.2011 CIF 29140070. Le 
declar nule.


