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OFERTE SERVICIU
l Restaurant in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l Tunari Salubrizare -Ilfov orga-
nizează în data de 29.03.2018 
concurs recrutare pentru 1 şofer şi 
1 muncitor necalificat. Detalii la  
0786305431.

l Penița Veselă SRL angajează 
Operator introducere, validare şi 
prelucrare date (COR 413201). 
Cerințe de ocupare a postului: 
studii- bacalaureat/limba străină: 
engleză/permis de conducere: 
catergoria B. Programări interviu 
ş i  test  engleză la  telefon: 
0744.701.879.

l Ministerul Finanţelor Publice 
cu sediul în B-dul Libertății nr. 16, 
sector 5 organizează, în data de 
23.04.2018, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi în data de 26.04.2018, ora 
10.00 (interviul), concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de expert IA -studii supe-
rioare (3 posturi) la Centrul Nați-
onal pentru Informații Financiare. 
Vechimea în specialitate minimă 
necesară este de cel puțin 7 ani. 
Condiţiile de participare şi condi-
ţiile de desfăşurare a concursului 
şi alte date necesare desfăşurării 
concursului sunt afişate la sediul 
instituţiei şi publicate pe pagina de 
internet a ministerului. Dosarele 
de concurs se depun la Ministerul 
Finanţelor Publice -Direcţia gene-
rală managementul resurselor 
umane, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezen-
tului anunţ. Relații suplimentare 
la telefon 021/226.2181 sau 
concursuri@mfinante.gov.ro.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr. 238 din 
21.03.2018, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 146.257 al Primăriei 
Oraşului Otopeni -Compartimentul 
Administrativ-Gospodăresc al 
Centrului Cultural „Ion Manu”, 
adresa: strada 23 August, nr.10, 
Otopeni, judeţul Ilfov, pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator, conform 
HG nr.286/23.03.2011, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: 
„Pentru ocuparea postului de 
administrator: -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-minim 9 ani vechime în muncă” se 
va citi: „Pentru ocuparea postului 
de administrator: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -minim 5 ani vechime în 
muncă” (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a III-a). 
Res tu l  anunţu lu i  rămâne 
neschimbat.

l Primăria Comunei Scoarța, cu 
sediul în localitatea Scoarța, 

numărul 110, judeţul Gorj, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -şef 
birou- Birou Achiziții publice, 
protecția mediului şi adminis-
trativ, funcție publică de condu-
cere, clasa I, 1 post. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Scoarța astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.04.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
30.04.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -să fie absolvenți de 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii  
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în profilul economic, 
specializarea finanțe-contabilitate; 
-candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevă-
zute  de  ar t .66  d in  Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func-
ționarilor publici, republicată (r2), 
cu modificările şi completările 
ulterioare; -să fie absolvenți de 
masterat sau de studii postuniver-
sitare în profilul economic, specia-
lizarea finanțe-contabilitate; -să fie 
numiți într-o funcție publică din 
clasa I; -să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancțiune discipli-
nară neradiată, în condițiile legii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice: minimum 2 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Scoarța. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției:  Primăria 
Comunei Scoarța. Persoană de 
contact: Stamatoiu Ioana-Lore-
dana, consilier, telefon/fax: 
0769.643.446/0253.280.222, e-mail: 
loredana.stamatoiu@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Redea, cu 
sediul în localitatea Redea, strada 
Trandafirilor, numărul 21, judeţul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
temporar vacant de îngrijitor la 
Grădinița cu Program Normal 
Redea (1 normă), conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 16.04.2018, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
16.04.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii (învăță-
mânt liceal obligatoriu); -vechime 
în muncă de minimum 10 ani; 
-disponibilitate de a lucra în două 
schimburi; -disponibilitate pentru 
un program flexibil; -abilități de 
muncă în echipă şi de comunica-
re-relaționare cu întreg personalul 
unității de învățământ. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 

la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul: Școala Gimnazială 
Redea, localitatea Redea, jud.Olt. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Redea, 
persoană de contact: Popa Geor-
g i a n a  A d r i a n a ,  t e l e f o n : 
0754.270.446, tel./fax: Școala 
Gimnazială Redea: 0249.544.026, 
e-mail: redea_scoala@yahoo.com. 

l Colegiul Naţional „Ion Minu-
lescu”, cu sediul în localitatea 
Slatina, str.Basarabilor, nr.33, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: contabil, 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
26.04.2018, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 26.04.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii economice de lungă durată/
studii universitare de licenţă şi 
masterat în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de minimum 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Colegiului 
Naţional „Ion Minulescu”. Relaţii 
suplimentare la sediul Colegiului 
Naţional „Ion Minulescu”, 
tel.0249.414.171, unde se va ţine şi 
concursul, persoană de contact: 
P â r v u  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
0769.631.355, fax: 0249.413.081, 
e-mail: colegiulionminulescu@
yahoo.com

l Colegiul Naţional „Ion Minu-
lescu”, cu sediul în localitatea 
Slatina, str.Basarabilor, nr.33, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: instalator, 1, 
conform HG nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.04.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
26.04.2018, ora 11.30; -Proba 
interviu în data de 26.04.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-şcoală profesională sau studii 
medii; -vechime în specialitatea de 
instalator de minimum 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Colegiului Naţional „Ion Minu-
lescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Naţional „Ion 
Minulescu”, tel.0249.414.171, unde 
se va ţine şi concursul, persoană de 
contact: Pârvu Mihaela, telefon: 
0769.631.355, fax: 0249.413.081, 
e-mail: colegiulionminulescu@
yahoo.com

l Primăria Comuna Șuncuiuş, cu 
sediul în localitatea Șuncuiuş, 
strada Aurel Vlaicu, numărul 439, 
judeţul Bihor,  organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant (Compartiment Urba-
nism, Mediu şi Achiziții publice), 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul  Pr imărie i  Comunei 
Șuncuiuş astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.05.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu se va comunica 
după afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în oricare 
din domeniile: mediu, ştiințe 
economice, ştiințe juridice, ştiințe 
administrative. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Șuncuiuş. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției:  Primăria 
Comunei Șuncuiuş. Persoană de 
contact: Groze Nicolae- secretar, 
telefon/fax: 0259.444.010, e-mail: 
primaria.suncuius@cjbihor.ro

l Grădiniţa „Căsuţa Copilăriei”, 
cu sediul în localitatea Buftea, 
strada Aleea Școlii, numărul 4, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator 
financiar-contabil, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.04.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
24.04.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii superi-
oare şi studii de specialitate 
(diplome, calificări); -vechime: 3 
ani în contabilitate publică; 
-cunoştinţe de legislaţie specifică 
locului de muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţei 
din Buftea, Aleea Școlii, nr.4, jud.
Ilfov. Relaţii suplimentare la 
sediul: Buftea, strada Aleea Școlii, 
numărul 4, judeţul Ilfov. Persoană 
de contact: Liliana Carmen 
Stancu, telefon: 0722.438.940, 
e-mail: gradinita_casuta_copila-
riei@yahoo.com.

l Comuna Grojdibodu, cu sediul 
în localitatea Grojdibodu, strada 
Cristache Sălcianu, numărul 110, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: administrator 
public din cadrul Aparatului de 

special i tate  a l  Primarului 
Comunei Grojdibodu, pe durată 
nedeterminată, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
A.Denumirea postului: Adminis-
trator public. B. Condiţii de parti-
cipare la concurs. Poate ocupa 
funcţia de administrator public 
orice persoană care: a) să aibă 
cetăţenie română şi domiciliul în 
România; b) să cunoască limba 
română, scris şi vorbit; c) să aibă 
vârsta minimă de 23 ani; d) să aibă 
capacitate deplină de exerciţiu; e)
să aibă o stare de sănătate cores-
punzătoare, atestată pe bază de 
adeverinţă medicală, eliberată de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f) să nu fi desfă-
şurat activitate de poliţie politică, 
astfel cum este definită prin lege; 
g) să fie absolvent de studii univer-
sitare, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul economic, informatic, admi-
nistrativ; h) să aibă cunoştinţe de 
IT, dovedite cu diplomă cursuri, 
diplomă specializare, adeverinţă 
şcolară; i)nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legatură cu 
serviciul; j) să aibă minim 5 ani 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor; k) să aibă minim 5 
ani experienţă în administraţia 
publică; l) să aibă abilităţi de nego-
ciere şi mediere, autocontrol, 
capacitatea de a lua decizii; m) să 
aibă aptitudini legate de organi-
zare şi coordonare, de analiză şi 
sinteză, planificare şi acţiune stra-
tegică, control şi depistare defici-
enţe, rezolvare operativă şi 
eficientă a problemelor, bună 
comunicare orală şi scrisă, capaci-
tate de relaţionare cu superiorii, 
colegii şi subordonaţii, gândire 
logică şi clară. C.Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1. Data 
şi locul depunerii dosarelor de 
înscriere la concurs- în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial şi afişării la sediul institu-
ţiei. 2. Depunerea dosarelor de 
concurs- 28.03.2018-13.04.2018. 
3.Selecţia dosarelor- 16.04.2018-
17.04.2018. 4. Data şi ora probei 
scrise- 25.04.2018, ora 10.00. 5.
Susținerea proiectului de manage-
ment în cadrul interviului- în 
termen de 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. 6. 
Locul desfăşurării probelor- sediul 
Primăriei Comunei Grojdibodu, 
din strada Cristache Sălcianu, nr. 
110, Grojdibodu, judeţul Olt. 
Comunicarea rezultatelor la 
fiecare probă a concursului se face 
prin specificarea punctajului final 
al fiecărui candidat şi a menţiunii 
„admis” sau „respins”, prin 
afişare la sediu în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la 
data finalizării probei. Candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contes-
taţie în termen de cel mult o zi 
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lucrătoare de la data afişării rezul-
tatului selecţiei dosarelor, respectiv 
de la data afişării rezultatului 
probei de concurs, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept. Rezulta-
tele finale se afişează la sediu în 
termen de maximum o zi lucră-
toare de la expirarea termenului 
de depunere a contestaţiilor pentru 
ultima probă, prin specificarea 
punctajului final al fiecărui 
candidat şi a menţiunii „admis” 
sau „respins”. D. Menţiuni. Relații 
suplimentare, bibliografia şi actele 
obligatorii la dosarul de înscriere 
se pot obţine de la sediul Primăriei 
Grojdibodu, Serviciul Resurse 
Umane, telefon: 0249.536.001, fax: 
0249.536.022, e-mail: primaria_
grojdibodu@yahoo.com, persoană 
de contact: Sisoe Constantin.

CITAȚII  
l Pârâtul Bălănişcu Viorel, domi-
ciliat în Dorohoi, strada Gridore 
Ghica nr. 5, Botoşani, este citat 
pentru 02.04.2018, la Judecătoria 
D o r o h o i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
3934/222/2017, cu obiect divorţ.

l Numita Petcu Luminiţa, cu 
domiciliul necunoscut, este citată 
în Dosarul nr. 12321/280/2016 la 
Judecătoria Piteşti, C2-5 MA, în 
calitate de intimat, pentru 
termenul din 24.04.2018, în proces 
cu Ştefan Ionel şi Ştefan Anica.

l Tesler Roza, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in localitatea 
Sarasau, judetul Maramures este 
chemata la Judecatoria Sighet in 
ziua de 28.03.2018 ora 8.30, sala 
14, in calitate de parata in Dosarul 
1844/307/2017 in proces cu Fede-
ratia Comunitatilor Evreiesti din 
Romania -Cultul Mozaic , in cali-
tate de reclamant, avand ca obiect 
uzucapiune 
 
l Perl Basie, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in localitatea Bistra, 
judetul Maramures, este chemat la 
Judecatoria Viseu de Sus in ziua 
de 12.04.2018, sala 2, in calitate de 
parat in Dosarul 2553/336/2017 in 
proces cu Federatia Comunitatilor 
Evreiesti din Romania -Cultul 
Mozaic, in calitate de reclamant, 
avand ca obiect uzucapiune 
 
l Dub Roza si Farcovits Ilenei 
Malka, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in localitatea Rona de 
Jos, judetul Maramures, sunt 
chemate la Judecatoria Sighet in 
ziua de 8.05.2018 ora 11.00, sala 
14, in calitate de parate in Dosarul 
3310/307/2017 in proces cu Fede-
ratia Comunitatilor Evreiesti din 
Romania -Cultul Mozaic, in cali-
tate de reclamant, avand ca obiect 
uzucapiune  

l Numitul Tudoroiu Ionuţ-Ale-
xandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Câmpu-
lung, str. Emil Gârleanu nr. 7, bl. 
18, sc. F, ap. 3, judeţul Argeş, este 
citat la Judecătoria Câmpulung, 
pe data de 07.05.2018, ora 8,30, 
completul c11-civil, în calitate de 
intimat în dosarul civil nr. 
6100/205/2017, petent Municipiul 
Câmpulung, având ca obiect înlo-
cuire amendă cu muncă în folosul 
comunităţii.
l Albert Paul Andrei, lichidator 
numit în acţiunea de lichidare a 

SC Bessenyei Construct SRL 
Zalău, dosar 1044/84/2017 privind 
atragerea răspunderii administra-
torului, anunţă pe administratorul 
statutar numitul Bessenyei Robert 
Jozsef, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Aleea Liszt Ferenc, 
nr.1, et.3, ap.12, Localitatea 2440 
Szazhlombatta, Ungaria, că este 
citat la dezbaterea din data de 14 
mai 2018 la Tribunalul Sălaj.

l Numitul Constantin Marin este 
citat la Judecătoria Craiova pe 
data de 30.03.2018, ora 09.00, 
completul civil 6, în calitate de 
pârât în dosarul 12651/215/2017, 
în procesul cu reclamanta SC 
COMPANIA DE APĂ Oltenia SA, 
având ca obiect pretenții.

l Se citează SC Davi Prod Food 
SRL, CUI: RO32270150, cu 
ultimul sediu social cunoscut în str. 
Lt. Stancu Ion, nr. 35C, loc. Târgo-
vişte, jud. Dâmbovița, la Judecă-
toria Târgovişte, în ziua de 
09.05.2018, complet C8- civil, ora 
08.30, în calitate de pârât, în 
proces cu SC EMIGAB SRL, 
având ca obiect pretenții. 

l România, Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici, Biroul Indivi-
d u a l  N o t a r i a l  „ S i m e s c u 
Gheorghe”, sediul Caransebeş, 
str.N.Bălcescu, nr.3, et.1, ap.2, jud.
Caraş-Severin. Licenţă funcţio-
nare număr 274/3371/14.08.2014. 
Nr.dosar 99/2018. Citaţie către 
doamna Vintilă Ana Floarea, 
domiciliată în municipiul Caran-
sebeş, strada Târgului, număr 36, 
judeţ Caraş-Severin. Prin prezenta 
vă rugăm să vă prezentaţi la biroul 
nostru din municipiul Caransebeş, 
strada N.Bălcescu, număr 3, et.1, 
ap.2, judeţ Caraş-Severin, în data 
05.04.2018, ora 10.00, în vederea 
dezbaterii succesiunii privind pe 
defunctul Vintilă Loghin, CNP: 
1550310110652, decedat la data de 
01.01.2017, cu ultimul domiciliu în 
Caransebeş, strada Tirgului, 
număr 36, judeţ Caraş-Severin. 
Veţi aduce toate actele ce le deţi-
neţi în legătură cu această succe-
siune (testamente, extrase de carte 
funciară), certificate de stare civilă 
(naştere, căsătorie, adopţiune, 
deces) şi actul de identitate. În caz 
de neprezentare la termen, dezba-
terile vor avea loc în lipsă şi se va 
proceda conform legii. Secretar. 
Notar public, Simescu Gheorghe.

DIVERSE  
l S.C. KMP Print Technik S.R.L., 
cu sediul social si punct de lucru în 
Otopeni, Str. Munteniei, nr. 16, 
judet Ilfov, Cod Unic de Inregis-
trare 6615323, nr. de ordine în  
Registrul Comerţului Ilfov 
J23/598/12.02.2018, reprezentată 
prin Doamna Dana Goian - Admi-
nistrator,  informeaza pe cei intere-
sati ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitățile “Fabricarea 
articolelor de papetărie” – cod 
CAEN 1723, “Alte activități de 
tipărire n.c.a.” –cod CAEN 1812, 
“Fabricarea altor produse manu-
facturiere n.c.a.” –cod CAEN 
3299, desfăşurate in judetul Ilfov, 
Str. Munteniei, nr. 16, oras 
Otopeni. Informatii se pot solicita 
la sediul Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Ilfov din sectorul 6, 

Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii –in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele  09.00-12.00, de 
luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. Ilfov in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului 
anunt. 

l Această informare este efec-
tuată de catre S.C. Smart Diesel 
S.R.L., cu sediul in Chisineu-Cris, 
Str. Dunarii, nr.1/A, judetul Arad, 
tel. 0751.047.701, ce intenţionează 
să solicite de la ABA Arges-Vedea, 
aviz de gospodărire a apelor 
pentru „Modernizare statie distri-
butie carburanti existenta – ampla-
sare pompa pentru autoturisme cu 
distributie doua tipuri de benzina 
si motorina, amplasare rezervoare 
de benzina, amplasare SKID GPL, 
extindere cladire existenta, modifi-
care platforme existente”, 
amplasat in comuna Bascov, sat 
Bascov, str. Serelor, nr. 51, jud. 
Arges. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să trans-
mită observaţii, sugestii şi reco-
m a n d ă r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului, S.C. Smart Diesel 
S.R.L., cu sediul in Chisineu-Cris, 
Str. Dunarii, nr. 1/A, judetul Arad, 
tel. 0751.047.701, după data de 
28.03.2018.

l SC Transbordare Vagoane 
Marfă SA, Bucureşti, prin admi-
nistrator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depu-
nerea de oferte în vederea selecţiei 
pentru serviciul de evaluare a 
bunurilor, situate în Cristeşti – Iaşi 
- utilaje şi imobile, Dorneşti – 
Suceava - utilaje şi imobile, 
Halmeu - Satu Mare - utilaje şi 
imobile, Târgu Neamţ - imobile, 
Galaţi şi Bucureşti - utilaje şi biro-
tică. Ofertele se vor trimite la 
adresa adm. judiciar din Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poştă, în plic cu confirmare de 
pr imire ,  până la  data  de 
03.04.2018. Rel. tel. adm. judiciar 
Elena Huideş 0722.634.777.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
4246/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
207/14.03.2018 privind pe SC 
Rodas VSD Partener SRL, cu 
sediul social în Ploiesti, str. George 
Toparceanu, nr. 6, bl. 6, parter, ap. 
6, jud. Prahova.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
2178/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
208/14.03.2018 privind pe SC 
Anser Electric SRL, cu sediul 
social în Ploiesti, str. Gheorghe 
Doja, nr. 101A, jud. Prahova.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
4445/105/2017, Tribunal Prahova, 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 

206/14.03.2018 privind pe SC 
Grahdi Gerd SRL, cu sediul social 
în Ploiesti, str. Soseaua Vestului, nr. 
12, et. 3, jud. Prahova.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
t a t ă  p r i n  a v.  C i u l i a n u 
Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Crissta 
Engineering S.R.L. desemnat prin 
hotararea nr.130 din data de 
21.03.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Dâmboviţa - Secţia a II-a 
Civilă de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal in dosar nr. 
560/120/2018, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Crissta Engineering S.R.L., cu 
sediul social in Sat Băduleşti, 
Comuna Crângurile, Nr. 159A, 
Judet Dâmboviţa, CUI  18269428, 
nr. de ordine in registrul comer-
tului J15/149/2014. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta impotriva 
Crissta Engineering S.R.L., vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Dâmboviţa - Secţia a II-a 
Civilă de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, cu referire la 
dosarul nr. 560/120/2018, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 30.04.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
18.05.2018; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 08.06.2018; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 23.05.2018, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 05.04.2018, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Adunarea  Generală  
Ordinara  a Acţionarilor S.C. 
Complex Comet S.A. Bucuresti 
J40/391/1990, CIF: RO2622360, 
Te l :  0 2 1 / 4 4 4 1 8 6 6 ,  F a x : 
021/4441869. In conformitate cu 
prevederile Art. 117 ale Legii Nr. 
31/1990 privind societatile comer-
ciale, republicata, Administratorul 
unic al societatii S.C. COMPLEX 
COMET S.A. Bucuresti convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii in data de 
28.04.2018, ora 10.00, pentru toti 
actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor Societatii tinut de 
c a t r e  D E P O Z I T A R U L 
CENTRAL la sfarsitul zilei 
17.04.2018., stabilita ca „data de 
referinta”, la sediul societatii din 
B-dul Timisoara nr. 84, sector 6, 
Bucures t i ,  cu  urmatoarea 

ORDINE DE ZI: 1. Prezentarea, 
discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare ale Societatii aferente 
exercitiului financiar incheiat la 
data de 31.12.2017, pe baza 
Raportului administratorilor soci-
etatii si a Raportului auditorului 
financiar al Societatii. 2. Apro-
barea descarcarii de gestiune a 
administratorilor societatii pentru 
exercitiul financiar 2017; 3. 
Prezentarea, discutarea si apro-
barea Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli al Societatii aferent 
anului 2018; 4. Aprobarea remune-
ratiei cuvenite auditorului finan-
ciar  al societatii pentru exercitiul 
financiar al anului 2018. 5. Prelun-
girea duratei contractului incheiat 
cu auditorul financiar al societatii, 
respectiv de la data de 20.09.2018 
pana la data de 20.09.2019. 6. 
Stabilirea datei  de 17.05.2018 ca 
”data de inregistrare”, in confor-
mitate cu art. 5 alin.11 din Regula-
mentul  A.S .F.  nr.  6 /2009 , 
republicat. 7.  Stabilirea datei de 
16.05.2018 ca data „ex date, in 
conformitate cu prevederile art. 2 
lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drep-
turi ale actionarilor in cadrul 
adunarilor generale ale societatilor 
comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 8. Impu-
ternicirea domnului ADRIAN 
GABRIEL HERDELAU, Admi-
nistrator unic al Societatii, sa 
semneze prezenta Hotarare si sa 
reprezinte societatea in relatia cu 
Oficiul Registrului Comertului 
Bucuresti, Bursa de Valori Bucu-
resti SA, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiara si/sau orice alta 
persoana – fizica sau juridica – 
implicata in vederea inregistrarii, 
publicarii, notificarii prezentei 
Hotarari a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor catre orice 
persoana interesata, precum si a 
indeplini orice formalitati ar fi 
necesare in scopul aducerii la inde-
pinire a Hotararilor adoptate de 
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, putand intocmi, 
semna si depune ori primi orice 
acte ar fi necesare in acest scop, 
inclusiv dreptul de a semna, in 
numele Societatii, contractul de 
prestari servicii de audit cu audi-
torul financiar  semnatura sa fiind 
pe deplin opozabila atat societatii, 
cat si tertilor, putand delega, pe 
baza de delegatie, o alta persoana 
pentru a aduce la indeplinire 
prezenta Hotarare si/sau pentru a 
indeplini orice acte, operatiuni ar 
fi necesare in scopul inregistrarii, 
publicarii si aducerii la indeplinire 
a prezentei Hotarari a Adunarii 
Generale Ordinara a Actionarilor. 
Actionarii au dreptul de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
AGOA  si de a pune intrebari 
privind aceasta in conformitate cu 
art. 7 si 13 din Regulamentul 
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CNVM nr. 6/2009, drepturi care 
sunt respectate, astfel: Unul sau 
mai multi actionari reprezentand, 
individual sau impreuna, cel putin 
5% din capitalul social al Societa-
tii(denumiti in cele ce urmeaza 
“Initiatori”) au dreptul: a)  De a 
introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunarii generale, cu conditia ca 
fiecare punct sa fie insotit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotarare propus  spre adoptare de 
adunarea generala si b) De a 
prezenta proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
oridnea de zi a adunarii generale.
Propunerile privind introducerea 
de noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunarii trebuie sa fie insotite de 
copiile actelor de identitate ale 
initiatorilor.Cererile cu privire la 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunarii se inain-
teaza Administratorului in termen 
de 15 zile de la data publicarii 
Convocatorului Adunarii, numai 
in scris, in plic inchis, cu menti-
unea “Pentru Adunarea generala 
Ordinara a Actionarilor S.C. 
COMPLEX COMET S.A. din 
data de 28/30.04.2018” insotite de 
copia actului de identitate valabil 
al initiatorului(in cazul persoa-
nelor fizice buletin/carte de identi-
tate, respectiv in cazul persoanelor 
juridice, buletin /carte de identi-
tate a reprezentantului legal/
imputernicitului acestuia). 
Ordinea de zi completata cu punc-
tele propuse de actionarii sus 
mentionati va fi publicata cu inde-
plinirea cerintelor prevazute de 
lege si actul constitutiv pentru 
convocarea adunarii generale. 
Proiectele de hotarari pentru 
punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse in ordinea de zi a 
Adunarii se inainteaza Adminis-
tratorului unic al societatii in 
termen de 15 zile de la data publi-
carii Convocatorului Adunarii, 
numai in scris, in plic inchis, cu 
mentiunea “Pentru Adunarea 
generala Ordinara a Actionarilor 
S.C. COMPLEX COMET S.A. din 
data de 28/30.04.2018 insotite de 
copia actului de identitate valabil 
al initiatorului(in cazul persoa-
nelor fizice buletin/carte de identi-
tate, respectiv in cazul persoanelor 
juridice, buletin /carte de identi-
tate a reprezentantului/imputerni-
citului ). Actionarii Societatii, 
indiferent de participatia detinuta 
in capital social, pot transmite 
intrebari in scris privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunarii. 
Actionarii pot pune, de asemenea, 
intrebari doar insotite de copia 
actului de identitate valabil(in 
cazul persoanelor fizice buletin/
carte de identitate, respectiv in 
cazul persoanelor juridice, bultein 
/carte de identitate a reprezentan-
tului /imputernicitului ). Primirea 
acţionarilor la secretariatul 
Adunărilor Generale Ordinare a 
Acţionarilor, pentru validarea 

prezenţei, va începe la ora 09:30.
Informatii referitoare la Convo-
cator, materialele supuse dezba-
terii aferente punctelor inscrise pe 
Ordinea de zi, inclusiv modelul de 
procura speciala si buletionele de 
vot se afla la dispozitia actiona-
rilor pe pagina web a Societatii –
www.complexcomet.ro -  putand fi 
consultata incepand cu data de 
publicarii convocarii, la sediul 
social din Bucureşti, Bd. Timi-
şoara nr. 84, sector 6 sau pe websi-
te-ul: 
www.complexcomet.ro- sectiunea 
Investitori/Adunari Generale. 
Actionarii societatii pot opta 
pentru a vota prin corespondenta 
cu privire la punctele inscrise pe 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor convocata 
pentru data de 28/30.04.2018, 
utilizand Formularul de vot prin 
corespondenta care poate fi 
descarcat de pe pagina web a soci-
etatii www.complexcomet.ro sau 
se poate obtine de la sediul socie-
tatii. Formularul de vot prin cores-
pondenta, completat si semnat de 
actionar, insotit de copia actului de 
ident i tate  a l  act ionarului 
(persoana fizica)/ copia certfica-
tului de inregistrare (persoana 
juridica) se va expedia la sediul 
societatii, in original, astfel incat 
acesta sa fie primit de catre Socie-
tate cu minim 48 de ore inainte de 
data tinerii AGOA. Acţionarii 
persoane fizice pot fi reprezentaţi 
in adunările generale prin alţi 
acţionari in baza procurilor 
speciale sau prin alte persoane in 
baza procurilor autentificate. 
După completare şi semnare 
procurile vor fi depuse la sediul 
social cu cel puţin 48 de ore 
înaintea adunării. Nerespectarea 
termenului de depunere a procu-
rilor conduce la imposibilitatea 
participării la adunările generale. 
În conformitate cu art.123 alin.2 
din Legea nr.31/1990 privind soci-
etăţile comerciale – republicată, cu 
modificările si completările ulteri-
oare, data de referinţă pentru 
acţionarii înregistraţi în Depozi-
tarul Central îndreptatiti sa voteze 
in cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este sfâr-
şitul zilei de: 17.04.2018. În cazul 
neîntrunirii cvorumului cerut de 
lege, Adunarea Generală Ordinara 
a Acţionarilor se convoacă pentru 
data de 30.04.2018, în acelaşi loc şi 
la aceeaşi ora. Data: 27.03.2018. 
Semnatura, Herdelau Adrian 
Gabriel Administrator unic

l SCM Eledur, prin Consiliul de 
Administrare convoacă Adunarea 
Generală Ordinară în data de 
16.04.2018, ora 9.00 cu ordinea de 
zi;  pe baza de bilanţ a activităţii 
pe anul 2017. Raportul cenzorilor. 
Completarea prin alegerea unui 
nou membru al Consiliului de 
Administrare. Raportul Consi-
liului Social. Primirea sau retra-
gerea unor membrii cooperatori. 

Programul de modernizare pe 
anul 2018. Ratificarea deciziilor 
Consiliului de Administrare şi a 
contractelor de închiriere. Apro-
barea modificărilor sistemului de 
salarizare şi a clauzelor privind 
raporturile de muncă. Reorgani-
zarea centrelor de desfacere. 
Reprezentarea societăţii la 
Congresul ordinar al UCECOM. 
Adoptarea Hotărârii Adunării 
Generale.

l Consiliul de Administrație al 
Star Credit & Leasing IFN SA, cu 
sediul în Ploieşti, Piața Victoriei, 
Nr.12, jud.Prahova, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Prahova sub 
n r. J 2 9 / 2 0 4 9 / 2 0 1 6 ,  a v â n d 
CUI:36764173, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societățile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale Actului constitutiv al 
societății, prin Preşedintele consi-
liului de administrație convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 29.04.2018, 
ora 14.00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor în 
data de 29.04.2018, ora 16.00, la 
sediul societății. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor socie-
tății va avea următoarea ordine de 
zi: a.Prezentarea Raportului 
Consiliului de Administrație. b.
Prezentarea Raportului de audit. 
c. Discutarea şi aprobarea situați-
ilor financiare aferente anului 
2017, pe baza rapoartelor prezen-
tate de Consiliul de Administrație 
şi Auditorul extern. d.Stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi a programului de activitate 
pentru exercițiul financiar 2018. 
e.Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru exercițiul finan-
ciar aferent anului 2017. f.
Stabilirea persoanei împuternicite 
să efectueze formalitățile legale 
privind publicarea şi înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor societății va avea urmă-
toarea ordine de zi: a.Prezentarea 
cadrului legal de funcționare ca 
urmare a modificărilor legislative 
cu privire la înscrierea societății în 
Registrul Special al BNR. b.
Evaluarea criteriilor şi cerințelor 
speciale cu respectarea prevede-
rilor legale în vigoare aplicabile 
instituțiilor financiare nebancare 
înscrise în Registrul Special. c.
Stabilirea persoanei împuternicită 
să efectueze formalitățile legale 
privind publicarea şi înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor la 
ORC Prahova. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
societății şi la numărul de telefon: 
0729.222.898. În cazul în care la 
data primei convocari nu se întru-
nesc condițiile de validitate prevă-
zute de Legea 31/1990 legea 
societăților sau/şi de Actul Consti-
tutiv al societății se reconvoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 30.04.2018, 
ora 14.00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor în 
data de 30.04.2018, ora 16.00, la 
aceeaşi adresă şi cu aceleaşi ordini 
de zi.

l Consiliul de Administrație al 
Destine Leasing IFN SA, cu sediul 

în Ploieşti, Piața Victoriei, Nr.12, 
jud. Prahova, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/382/2015, având CUI: 
RO34228764, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societățile, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi ale Actului constitutiv al 
societății, prin Preşedintele consi-
liului de administrație convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 29.04.2018, 
ora 10.00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor în 
data de 29.04.2018, ora 12.00, la 
sediul societății. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor socie-
tății va avea următoarea ordine de 
zi: a. Prezentarea Raportului 
Consiliului de Administrație. b.
Prezentarea Raportului de audit. 
c. Discutarea şi aprobarea situați-
ilor financiare aferente anului 
2017, pe baza rapoartelor prezen-
tate de Consiliul de Administrație 
şi Auditorul extern. d.Stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi a programului de activitate 
pentru exercițiul financiar 2018. 
e.Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru exercițiul finan-
ciar aferent anului 2017. f.
Prelungirea mandatului audito-
rului financiar statutar al societății 
Anghel, Popescu Consulting SRL, 
reprezentată prin dl.Anghel 
Dorin-Nicolae, pentru o perioadă 
de 3 ani. g. Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze forma-
litățile legale privind publicarea şi 
înregistrarea hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor societății va 
avea următoarea ordine de zi: a. 
Contractarea unui împrumut de 
către societatea Destine Leasing 
IFN SA, de la banca Libra 
Internet Bank SA, până la concu-
renta sumei de 6.000.000Lei. b. 
Stabilirea persoanei împuternicite 
să efectueze formalitățile legale 
privind publicarea şi înregistrarea 
hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor la 
ORC Prahova. c. Împuternicirea 
dlui Bordei Florin- Director 
General să reprezinte societatea în 
relațiile cu Libra Internet Bank 
SA şi să semneze toate actele şi 
documentele necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate. În cazul în care la 
data primei convocări nu se întru-
nesc condițiile de validitate prevă-
zute de Legea 31/1990 legea 
societăților sau/şi de Actul Consti-
tutiv al societății, se reconvoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor în data de 30.04.2018, 
ora 10.00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor în 
data de 30.04.2018, ora 12.00, la 
aceeaşi adresă şi cu aceleaşi ordini 
de zi. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul societății şi la 
numărul de telefon: 0729.222.898.

l Consiliul de Administratie al 
S C  C O M M I X T  S A ,  C U I 
R O 2 7 8 8 3 0 5  R e g . C o m . 
J23/1318/2002 în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 repu-
blicată, convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC COMMIXT SA la data de 
30.04.2018 ora 14.00 la sediul 
social al societăţii din Buftea, Str. 

Mihai Eminescu nr. 88, judetul 
llfov pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor 
deţinut de Depozitarul Central SA 
cu data de referinţă 12.04.2018 cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea şi aprobarea rapor-
tului anual aferent exerciţiului 
financiar contabil pe anul  2017; 2.  
Adoptarea datei de 18.05.2018 ca 
dată de înregistrare a acţionarilor; 
3.  Aprobarea ca ex date a datei de 
17.05.2018. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreuna, cel putin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: -de 
a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct sa fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală;  -de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Propunerile vor fi 
depuse, în cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, la 
sediul societăţii în plic închis cu 
menţiunea “Pentru adunarea 
generală ordinară a acţionarilor 
din data de...” însoţite de copia 
actului de identitate valabil. De 
asemeni, au dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi şi pot fi depuse în 
scris, însoţite de copia actului de 
identitate valabil, cel târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data 
adunării, la sediul societăţii. Acţi-
onarii participanti pot vota în 
AGOA direct, prin corespondenţă 
sau pot fi reprezentaţi pe bază de 
procură specială. Formularele de 
procură specială, precum şi mate-
rialele din ordinea de zi se pot 
obţine de la sediul societăţii înce-
pand cu data convocării şedinţei şi 
pot fi depuse, în forma autentică, 
cel  târziu cu o zi lucrătoare 
înainte de data adunării, la sediul 
societăţii. În vederea exercitării 
dreptului de vot prin corespon-
denţă, buletinele de vot pot fi 
depuse personal, în original, la 
sediul societăţii  sau vor fi trans-
mise catre societate, prin cores-
pondenţă, în forma autentică, 
astfel încat data de intrare în soci-
etate să fie cel tarziu cu o zi lucra-
toare înainte de data adunării. 
Forma autentică este solicitată ca 
modalitate de dovedire a identi-
tăţii acţionarilor. Actionarul poate 
acorda o împuternicire valabilă 
pentru o perioada care nu va 
depaşi trei ani, cu condiţia ca 
împuternicirea să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform 
art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui 
avocat. Împuternicirile, înainte de 
prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală în copie, 
cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul sub semnatura 
reprezentantului. Copii certificate 
ale împuternicirilor sunt reţinute 
de societate, făcându-se menţiune 
despre aceasta în procesul -verbal 
al adunării generale. În cazul în 
care cerinţele de cvorum necesare 
pentru ţinerea Adunării generale 
ordinare nu sunt întrunite în 
prima convocare aceeaşi adunare 
cu aceeaşi ordine de zi a primei 
convocări se va ţine la data de  
02.05.2018 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc.
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l Obiect: Convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
şi Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale SAMCO SA: Stimate 
acţionar, Consiliul de adminis-
traţie al S.C SAMCO S.A, cu 
sediul în Bucureşti, str. Preciziei, 
Nr.13E, sector 6, nr. J40/873/1991, 
CUI 779, capital social subscris şi 
vărsat 6732850.00 lei –prin 
Tudosie Mihail, în calitate de 
Preşedinte, în temeiul art. 111, 
113 şi 117 din legea nr 31/1990 
privind socieatăţile comericale cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi al Deciziei Consiliului de 
Administraţie nr 57/26.03.2018 
convocăm: La data de 27.04.2018, 
ora 11.00, la sediul societăţii aflat 
în Bucureşti, str. Preciziei, nr.13E, 
sector 6, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Raportul 
de gestiune asupra activităţii pe 
anul 2017; 2. Raportul comisiei 
de cenzori privind bilanţul 
contabil la 31.12.2017; 3. Apro-
barea Bi lanţului  Contabi l 
încheiat la 31.12.2017, Contul de 
profit şi pierdere, Anexele şi 
Notele justificative aferente 
anului 2017; 4. Repartizarea: 
Profit– pierdere; 5. Stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2018; 6. Aprobarea plafo-
nului de combustibil lunar; La 
data de 27.04.2018, ora 12.00, la 
sediul societăţii aflat în Bucureşti, 
str.  Preciziei, Nr.13E, sector 6, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
înstrăinării a 4825mp teren şi a 
unei magazii în suprafaţă de 
1747mp. 2. Desemnarea şi apro-
barea expertului evaluator 
ANEVAR pentru evaluarea tere-
nului şi magaziei. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 
0787.427.973, de luni până vineri, 
orele 9,30-15,30. Persoana de 
contact Cioanu- Mihai Doina.

LICITAȚII  
l Anunț de participare. SC High-
Tech Industry Park Craiova SA 
anunţă licitație deschisă cu ofertă 
în plic pentru Reţele electrice 
-Etapa I -Instalaţii electrice de 
medie tensiune, posturi de trans-
formare şi inel de joasă tensiune 
între posturile trafo. Pentru mai 
multe detalii accesaţi pag.: www.
hightechindustrypark.ro, secţi-
unea Achiziţii bunuri, servicii şi 
lucrări.

l Erată. Se conpletază anunțul 
publicat în contidianul Bursa 
a v â n d  n r. 5 7  ( 6 1 1 8 )  a n u l 
XXVII/27.03.2018, Jurnalul Nați-
onal nr. 89 (7401)/27.03.2018 şi 
E v e n i m e n t u l  Z i l e i  n r 
8208/27.03.2018, cu privire la 
publicaţia de vânzare a bunurilor 
imobile şi mobile din averea debi-
torului SC Staţiunea Izvoare SA 
–în faliment, în sensul că pentru 
bunurile de la punctul II licitaţia 
va avea loc în data de 11.04.2018, 
ora 14:00, restul datelor ramânând 
neschimbate.

l În data de 12 luna 04 anul 2018, 
ora 10.00, se vinde la licitație 
publică la sediul Biroului executo-
rului judecătoresc Mitu Mihai 
Ioan, cu sediul în Câmpulung, str. 

Frații Goleşti, nr. 14, bl. A6a, sc. B, 
ap. 1, parter, jud. Argeş, casă şi 
teren situate în centrul Munici-
piului Câmpulung, str. Frații 
Goleşti, nr.4, județul Argeş, 
compuse din: teren în suprafață 
de 435 mp, teren în suprafață de 
115,23 mp şi construcții C1- casă 
de locuit cu regim de înălțime 
D+P+M, suprafață utilă totală de 
349,69 mp, suprafața construită 
de 424 mp; imobil, proprietatea 
debitorului Gava Ionel, cu domici-
liul în Câmpulung, str. Frații 
Goleşti, nr. 4, județul Argeş. 
Relații suplimentare la telefon 
0248.510.083.

l Inspectoratul De Poliţie Jude-
ţean Vrancea organizează in data 
de 16.04.2018 licitaţie publică cu 
strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închirierea a 7 spaţii, a 
câte 1 mp fiecare, situate : 3 la 
sediul I.P.J. Vrancea, câte unul la 
Poliţia municipiului Adjud, unul 
la Poliţia oraşului Panciu, unul la 
Poliţia oraşului Mărăşeşti si unul 
la Poliţia oraşului Odobeşti, în 
scopul montării automatelor 
pentru cafea si dozatoarelor de 
apa rece/calda. Persoanele intere-
sate se vor prezenta la sediul 
unităţii din Focşani, str. Cezar 
Bolliac, nr. 12, judeţul Vrancea, de 
unde în perioada  30.03.2018-
10.04.2018 intre orele 08,00-14,00 
pot solicita  fişa de date a achizi-
ţiei, contra sumei de 10 lei.Data 
limita de depunere a ofertelor este 
10.04.2018 ora 14. Persoana de 
contact Cms.Hutanu Florin tel. 
0237/207234 sau 0742/974935.

l Primăria Comunei Dorobanţu, 
judeţul Tulcea, cu sediul în locali-
tatea Dorobanţu, strada Primă-
verii, nr.45, având cod fiscal: 
4793901, în calitatea de autoritate 
contractantă, organizează la data 
de 11.04.2018 licitaţie publică cu 
strigare pentru închirierea urmă-
toarelor bunuri din domeniul 
public al comunei sus menţionate: 
-Spaţiu în suprafaţă utilă de 
28,92mp aferent imobilului Apar-
tament nr.8 -bloc de locuinţe 
Dorobanţu, strada Primăverii, 
nr.40, în vederea funcţionării unui 
cabinet de ecografie în cadrul 
acestuia. -Spaţiu în suprafaţă utilă 
de 63,76mp aferent imobilului 
Apartament nr.1 -bloc de locuinţe 
Dorobanţu, strada Primăverii, 
nr.40, nr.cadastral 30283, în 
vederea funcţionării unui punct 
farmaceutic în cadrul acestuia. 
-Teren în suprafaţă de 58mp din 
incinta parcului Şcolii Gimnaziale 
Dorobanţu, nr.cadastral 32317. 
Criteriul utilizat pentru atribuirea 
contractului de închiriere este 
„licitaţie publică cu strigare, cu 
condiţia respectării specificaţiilor 
tehnice din caietul de sarcini. 
Caietul de sarcini şi alte docu-
mente ce privesc modul de organi-
zare şi celelalte condiţii de 
participare la licitaţie vor fi puse 
la dispoziţia celor interesaţi de 
către compartimentul „Achiziţii 
publice resurse umane şi relaţii cu 
publicul” al Primăriei Comunei 
Dorobanţu, judeţul Tulcea, 
telefon: 0240.576.306, fax: 
0240.576.426, e-mail: consiliul_
dorobantu@yahoo.com. 
Termen-limită pentru depunerea 
documentelor de participare la 
licitaţie: 05.04.2018.

l Anunț repetare procedură lici-
tație publică cu strigare pentru 
închirierea unor spații din cadrul 
Complexului  „Hipodrom” 
-„Clubul Sportiv Municipal 
Ploieşti”. Clubul Sportiv Muni-
cipal Ploieşti, cu sediul în munici-
piul Ploieşti, str .Milcov, nr. 1, 
telefon/fax: 0244.574.699, cod 
fiscal: 14742948, reprezentat de 
domnul Silviu Cringasu, având 
funcția de director, în calitate de 
locator/administrator, repetă 
procedura licitației publice cu 
strigare, în vederea atribuirii 
unor contracte de închiriere a 
spațiilor din cadrul Complexului 
„Hipodrom”, str. Ghighiului, nr. 
2, municipiul Ploieşti, după cum 
urmează: 1) Spațiul destinat 
restaurantului -situat la etajul 2 
a l  C l ă d i r i i  Tr i b u n e  d i n 
Complexul Hipodrom, în supra-
față utilă de 721,02mp; 2) Spațiul 
destinat cafenelei -situat la 
parterul Clădirii Tribune din 
Complexul Hipodrom, în supra-
față utilă de 147,25 mp; 3) 
Spațiul destinat caselor de pariuri 
este situat la parterul Clădirii 
Tribune din Complexul Hipo-
drom, în suprafață utilă de 
107,70mp. Licitația publică va 
avea loc la Complexul „Hipo-
drom”, str. Ghighiului, nr. 2, 
municipiul Ploieşti, miercuri, 
11.04.2018, astfel: Nr.Crt.; Spații 
excedentare Complex „Hipo-
drom” scoase la licitație, în 
vederea închirierii; Data/ora 
deschiderii ofertelor: 1.; Spațiul 
destinat restaurantului, S.utilă = 
721,02 mp; 11.04.2018, ora 10.00. 
2.; Spațiul destinat cafenelei, S.
utilă=147,25mp; 11.04.2018, ora 
11.00. 3.; Spațiul destinat caselor 
de pariuri, S. Utilă = 107,70 mp; 
11.04.2018, ora 12.00. Contrava-
loarea documentației de licitație 
este de 100Lei, aceasta putând fi 
achiziţ ionată de la  sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
Ploieşti (str.Milcov, nr.1, munici-
piul Ploieşti)- Secretariat/Servi-
ciul Financiar, Contabilitate. 
Oferta şi documentele de eligibili-
tate se vor depune în plic închis, 
sigilat, semnat şi ştampilat la 
Registratura Clubului Sportiv 
Municipal Ploieşti, situată în 
municipiul Ploieşti, str.Milcov, 
nr.1 ,  până la  data- l imită : 
10.04.2018, ora 16.00. Verificarea 
îndeplinirii condițiilor de eligibili-
tate de către ofertanți se va face 
în data de 11.04.2018, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot 
obține de la Complexul Hipo-
drom, str. Ghighiului, nr.2, sau la 
telefon: 0722.590.905, şef serviciu 
Complex Hipodrom: Coman 
Claudiu.

l Debitorul SC Lin Trans SRL – 
in faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Adrian, nr. 212, jud. 
Mehedinţi, CIF: 24585905,. 
J25/736/2008, aflată în procedura 
de faliment dosar nr. 46/101/2015 
pe rolul Tribunalului Mehedinti, 
prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul mobil la pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
după cum urmează: 1. *autotu-
r i s m  M 1   B M W  5 3 0  x d  
(MH-83-AAA) – cu defectiuni*,  

la pretul de 1.970 Euro – exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la pretul 
BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile 
descrise anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 601/2015 din data de 
09.12.2015 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in 
dosarul  de  inso lvență  nr. 
46/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 
16.04.2018 orele 14:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte 
de ora licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in valoare de 
200 lei. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop şi pâna 
la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0742592183, 0756482035, email: 
office@consultant-insolventa.ro; 
sau la sediul lichidatorului judi-
ciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvență SPRL.

l Primăria Municipiului Târgu 
Jiu anunţă organizarea unei lici-
taţii publice deschise pentru 
concesionarea 3 loturi de teren cu 
suprafețe de: 1500 mp -1 lot, 627 
mp -2 loturi, situate în Municipiul 
Târgu Jiu, Zona Termocentralei, 
F.N., în vederea desfăşurării de 
activități de producție şi/sau 
prestări servicii. Durata superficiei 
este de 49 ani. Locul de unde 
poate fi achiziţionată documen-
taţia şi costul documentaţiei: 
Biroul Licitaţii din cadrul Primă-
riei Municipiului Târgu Jiu, etaj 2, 
costul documentaţiei este de 50 lei 
Ron şi se poate achita numerar la 
casieria concedentului sau cu 
ord in  de  p la tă  în  contu l 
RO30TREZ24A510103200101X 
deschis la Trezoreria Târgu Jiu. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.04.2018, ora 
13.00. Informaţii privind ofertele: 
ofertele se depun în plic închis cu 
adresa de înaintare a ofertei, în 
conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
19.04.2018, ora 10.00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: ofer-
tele se depun la sediul proprieta-
ru lu i  t erenulu i ,  Pr imăr ia 
Municipiului Târgu Jiu, B-dul. 
Constantin Brâncuşi, nr. 19, 
parter, camera C.I.C. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar, 
original. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 19.04.2018, 
ora 13.00, la sala de şedințe a 
primăriei, etaj 1. Relaţii suplimen-
tare se obţin de la Biroul Licitaţii 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, tel. 0253.205036.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in proprie-
tatea debitoarei SC Mannheim Oil 
SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 80% din pretul de 
evaluare, respectiv 1,126,836.46 
Lei + T.V.A, (echivalentul a 
242.320 EUR, la cursul BNR de 
azi, 27.03.2018, 1 euro = 4,6502 
Lei). Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 12.04.2018, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua lici-
tatie in data de 26.04.2018, orele 
13.00.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator 
nr. 42194/15.12.2014, eliberat de 
ORC Arad, pentru SC La Fero-
neria & Accesoria SRL. Il declar 
nul.

l Mini Blondini SRL, având 
CUI:32535525 şi cod unic de înre-
gistrare J23/3600/2013, declar 
pierdut Certificat de înregistrare 
al societății, cu sediul în Oraş 
Voluntari ,  Strada Drumul 
Potcoavei, nr. 36/1, cam. 1, Jud. 
Ilfov.

l Declar pierdute Certificat de 
î n r e g i s t r a r e  S e r i a  B 
nr.2740346/10.05.2013 şi Certificat 
constatator, emis în baza declarați-
e i - t i p  m o d e l  3  n r . 
174570/26.04.2013 privind activi-
tăți care se desfăşoară la benefi-
ciari şi/sau în afara sediilor 
proprii, ambele eliberate de Oficiul 
Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti pe 
numele SC Chamarel SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, Str. 
Reconstrucției, nr.2, bl.26, sc.2, et. 
6, ap. 70, sector 3, înregistrată la 
Registrul Comerțului Bucureşti 
sub nr. J40/10875/2009, având 
CUI: 26200665. Certificatele se 
declară nule.

l Dinu Sales&Consulting SRL, 
J23/1816/2012, CUI: 30372413, 
declară pierdut certificatul de 
înregistrare seria B nr. 3324078, 
precum şi certificatul constatator 
emis în baza Legii 359/2004, 
privind activităţile autorizate la 
terţi. Le declar nule. 

l SC TIMNIC SRL pierdut certi-
ficat de inregistrare seria B, nr. 
2236607 eliberat la data de 
14.06.2010. Il declar nul

l Pierdut atestat transport marfa 
pe numele Acsinte Gheorghe, 
eliberat de ARR Galati. Il declar 
nul,




