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OFERTE SERVICIU
l SC Dinasis SRL, având CUI: 13302655, cu 
sediul în Comuna Bobota, Sat Bobota, nr.92A, 
Jud.Sălaj, angajează: Excavatorist pentru 
excavatoare cu rotor mare capacitate, cod 
COR 811106- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniu. Selecția are loc în data de 
18.05.2020, ora 11.00, la sediul societății.

l SC Confstructuri TRP SRL, având CUI: 
36600499, cu sediul în Comuna Bobota, Sat 
Bobota, nr.92A, Jud.Sălaj, angajează: Sudor, 
cod COR 721208- 2 posturi și Vopsitor auto, 
cod COR 713205- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul auto, respectiv constructiilor. 
Selecția are loc în data de 18.05.2020, ora 
09.00, la sediul societății.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol-
tare și Încercări pentru Electrotehnică- 
ICMET Craiova organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de inginer în Inginerie 
electrică- 2 posturi. Obiectul principal de 
activitate al ICMET Craiova este “Cercetare 
și dezvoltare în alte științe naturale și ingi-
nerie” (cod CAEN 7219) și este stabilit prin 
HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG 
nr.1495/2008, privind organizarea și funcțio-
narea Institutului Naţional de Cercetare-Dez-
voltare 
și Încercări pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova. Concursul se va desfășura la sediul 
ICMET Craiova din Bvd.Decebal, nr.118A, 
Craiova, în data de 19.06.2020, începând cu 
ora 9.00. Data limită de depunere a dosarului: 
15.06.2020, ora 14.00. Metodologia de 
concurs, Regulamentul de desfășurare a 
concursului, Criteriile de selecție, Atribuțiile 
funcției, etc. se obtin de pe pagina web a 
institutului: www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon: 0351.404.888, interior 
218 (în intervalul orar 9.00-15.00) sau la 
adresa de e-mail: nela@icmet.ro

l SC Crosby Construct SRL, în faliment, 
debitor în dosarul 43939/3/2016, aflat pe rol la 
Tribunalul București- secția VII Civilă, înre-
gistrat  la  Reg.  Comerțului  cu nr.
J40/10254/2002, CUI:14947293, prin lichi-
dator judiciar „Cabinet de Insolvență Ștefă-
nescu Veronica”, desemnată de instanță prin 
încheierea de ședință din 12.12.2019, anga-
jează expert contabil autorizat (PFA), înregis-
trat la CECCAR, pentru inventarierea 
anuală a  activelor, pasivelor și capitalurilor 
proprii pe 2019. Ofertele vor fi transmise 
on-line pe adresa: cabstef@yahoo.com până 
la data de 20.05.2020. Telefoane de contact: 
0722.727.947; 0729.677.777.

l Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Vâlcea, jud.Vâlcea, 
organizează în data de 10.06.2020, ora 10.00 
(proba scrisă), concurs pentru ocuparea unei 
funcții contractuale de execuție vacantă, pe 
perioadă determinată, la sediul instituției, 
data și ora susținerii interviului urmând să fie 
anuțate după susținerea probei scrise. Denu-
mirea postului: -1 post de asistent veterinar, 
grad I, studii medii, în baza OG nr.42/2004. 
Solicitanții trebuie să facă dovada studiilor 
liceale cu diplomă de bacalaureat, domeniul 
medicină veterinară, specializarea medicină 
veterinară și o vechime în specialitatea  studi-
ilor necesare ocupării postului de minimum 5 
ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului, la secretariatul instituției și 
vor conţine documentele menționate la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de concurs: 
Persoana de contact: Consilier juridic Nico-
leta Dumitrescu -Compartimentul Juridic și 
Resurse Umane, tel.0350.409.951 sau 
0250.713.819.

l Primăria Comunei Bozovici, cu sediul în 
comuna Bozovici, str.Mihai Eminescu, 
nr.251B, judeţul Caraș Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: șofer microbuz școlar, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
10 iunie 2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 12 iunie 2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
generale/medii sau școală profesională cu 
diplomă de absolvire; -posesor permis condu-

cere, categoria B, C, D; -vechime -nu e cazul. 
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 primă-
riei din comuna Bozovici, str.Mihai Eminescu, 
nr.251B, judeţul Caraș Severin. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei comunei Bozo-
vici, judetul Caraș Severin -telef./fax 0255.24
2.145/0255.242.612/0720.052.448.

l Școala Gimnazială Nr.12 „B.P.Hașdeu” 
Constanţa organizează concurs, în baza HG 
nr.286/2011 și HG nr.1027/2014, la sediul 
unităţii din str.B.P.Hașdeu, nr.98, județul 
Constanţa, în data de 02.06.2020, ora 8.00, 
proba scrisă, în data de 02.06.2020, ora 9.00, 
interviul și în data de 02.06.2020, ora 10.00, 
proba practică, pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant de îngrijitor -1 
normă, în cadrul compartimentului adminis-
trativ. Condiţii de participare: -nivelul studi-
ilor gimnaziale/medii; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial, Partea a III-a. 
Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0722.293.092.

l Liceul Tehnologic Drăgănești Olt, cu sediul 
în orașul Drăgănești Olt, str.N.Titulescu, 
nr.308, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea a unei funcţii contractuale 
temporar vacante pe perioadă determinată de 
3 luni de administrator financiar, conform 
HG nr.286/2011. -Proba scrisă în data de 
02.06.2020, ora 10.00; -Proba practică în data 
de 02.06.2020, ora 14.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale -superi-
oare; -vechime în muncă -minim 5 ani 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până în data de 
22.05.2020, la sediul Liceului Tehnologic 
Drăgănești Olt. Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Drăgănești Olt -persoană 
de contact :  Banca Mirela ,  te lefon 
0766.266.351, E-mail: sam_draganesti_olt@
yahoo.com

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcții pentru șantiere din 
Germania (se asigură cazare). Relații la 
telefon: 021.321.36.39/021.327.10.50/021.327.
10.51; e-mail luminita@consola.ro sau la 
sediul firmei din București, Sector 3, str.
Zborului, nr.6.

l Comuna Cristești, județul Mureș, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante în regim contractual pe peri-
oadă nedeterminată: -șef serviciu, din cadrul 
Serviciului voluntar pentru situații de urgență, 
mediu; -muncitor necalificat, grad profesional 
II, din cadrul Serviciului administrativ, întreţi-
nere, transport public rutier, administrarea 
domeniului public. Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei comunei Cristești, din 
localitatea Cristești, str.Principală, nr.678, 
judeţul Mureș și constă în trei etape succesive: 
1.Pentru postul de -șef serviciu: -selecția dosa-
relor; -proba de evaluare a aptitudinilor fizice, 
care va avea loc în data de 10.06.2020, ora 
11.00; -proba scrisă, care va avea loc în data de 
11.06.2020, ora 09.00; -interviul (data și ora 
susţinerii se vor comunica odată cu rezultatele 
la proba scrisă). 2.Pentru postul de muncitor 
necalificat, grad profesional II: -selecția dosa-
relor; -proba practică, care va avea loc în data 
de 10.06.2020, ora 09.00; -interviul (data și ora 
susţinerii se vor comunica odată cu rezultatele 
la proba practică). Pentru a participa la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale  prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin HG 

nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare și următoarele condiţii specifice: 
1.Pentru postul de -șef serviciu: -studii medii; 
-perfecționare/specializare -șef SVSU și cadru 
tehnic PSI; -permis de conducere -categoria B, 
C; -vechime în muncă: minim 5 ani; -aviz 
psihologic; -persoana admisă la concurs va 
prezenta avizul inspectoratului teritorial 
competent (ISU Mureș) înainte de angajare; 
2.Pentru postul de muncitor necalificat, grad 
profesional II: -studii generale; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la secretarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 (actualizată). În termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor, 
comisia de concurs va selecta dosarele pe baza 
îndeplinirii condițiilor de participare. Relaţii 
suplimentare privind bibliografia și conţinutul  
dosarului de înscriere se  pot obţine la 
Primăria comunei Cristești, secretarul comisiei 
de concurs, Toncean Teodor Călin, telefon 
0265.326.112, interior 13, și pe site-ul comunei 
www.cristestimures.ro

CITAŢII
l Slăniceanu Ionut Dragos cu domiciliu 
necunoscut, este citat pe data de 02.06.2020, 
ora 08.00, la sediul biroului: Societatea Profe-
sionala Notariala Ivan Stefan si Ivan 
Constantin cu sediul in Ploiesti, Strada Stefan 
cel Mare nr.1, Judetul Prahova, tel: 
0244/526312; fax:0244/515897, e-mail: office@
notariativan.ro, in cauza succesorala privind 
pe defunctul Slăniceanu Ion, fost cu ultimul 
domiciliu in Ploiesti decedat la data de 
30.05.2019. Neprezentarea atrage inlaturarea 
de la succesiune.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de 
depozitare și servicii conexe. Detaliile 
complete pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, 
sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie 
de bunuri și servicii”.

l Bucur SA informează investitorii că 
Raportul trimetrial la 31.03.2020, întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 
și ale Regulamentului ASF nr.5/2018, este 
disponibil și poate fi vizualizat de persoanele 
interesate, începând cu data de 14.05.2020, 
prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul 
BUCV, cât și pe website-ul: http://bucurcom.
ro, secțiunea „Acționariat- Documente”. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul societăţii, tel.021.323.67.30; fax: 
021.323.67.36; e-mail: office@bucurcom.ro.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Vâlce-
lele, din județul Buzău, anunță reluarea 
publicării documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 
10, 11, 14, 15, 32, 34, 37, 39, începând cu data 
19.05.2020 pe o perioadă de 28 de zile calen-
daristice, la sediul Primăria Vâlcelele, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://
ancpi.ro_docs/?dir=Buzau

l Subscrisa SC Gelsen- GSN Construct SRL, 
cu sediul în jud.Brașov, mun.Brașov, str.

Zaharia Stancu, nr.23C, birou 3, identificat 
prin CUI:25803846, în calitate de beneficiar al 
proiectului: “PUZ- Zona Mixtă: Spații 
Comerciale, Birouri, Servicii, Industrie Nepo-
luantă, Producție și Depozitare, Amplasare 
Panouri Publicitare, Totem/Unipol, Semnalis-
tica pe Fațade și în Incintă, Amenajare 
Accese și Locuri de Parcare în Incintă”, 
demarat în mun.Timișoara, jud.Timiș, identi-
ficat prin CF nr.407511, 407777, 407920, 
408436, 409590, 422819, 422820, 422821, 
422822, 422823- Timișoara și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului/programului se poate realiza la 
adresa: str.Alexandru Macedonski, nr.1, mun.
Timișoara, jud.Timiș, zilnic, între orele 10.00-
16.30. Comentariile și sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Timiș, str.B-dul. 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în termen de 18 
zile calenaristice de la data prezentului anunț.

l Unitatea administrativ - teritorială Scutel-
nici din judeţul Buzău anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
UAT Scutelnici, începând cu data de 
21.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Scutelnici, conform: „Legii 
cadastrului și publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare”. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Scutelnici și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/Scutelnici.

l Building Expert Top Construct KS SRL, 
județul Constanța, titular al proiectului, 
anunță publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către APM 
Constanța: Nu este necesară efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în 
cadru procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului ,  pentru proiectul 
„Construire două imobile locuințe colective 
P+4E+TH (casa scării+casa liftului) +terasă 
circulabilă cu spații comerciale la parter și 
împrejmuire teren, investiție realizată în două 
etape, Etapa 1 Corp C1 și Etapa 2 Corp C2 și 
împrejmuire” -propus a fi amplasat în județul 
Constanța, oraș Năvodari, zona Mamaia 
Nord, str.D7, parcela TF 158/1, lot 2/1/2, nr.
cadastral/extras CF 115928. 1.Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
Constanța, str.Unirii, nr.23, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.00, vineri, între 
orele 8.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet (http:\\apmct.anpm.ro). 
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

l Unitatea Administrativ Teritorială Tichi-
lești, din județul Brăila, anunță reluarea 
publicării documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.7 conform 
Decretului 195/16.03.2020 emis de Președin-
tele României Art.41 „Prescripțiile și terme-

nele de decădere de orice fel nu încep să 
curgă, iar, dacă au început să curgă, se 
suspendă pe toată durata stării de urgență 
instituite potrivit prezentului decret, dispozi-
țiile art.2.532 pct.9 teza a II-a din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil sau alte 
dispoziții legale contrare nefiind aplicabile”, 
începând cu data de 15.05.2020 pe o perioadă 
de 54 de zile, la sediul Primăriei Comunei 
Tichilești, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbi-
nași, din județul Buzău, anunță reluarea 
publicării documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale, nr.4, 6, 7, 
8, 9, 10, 25, 43, 48, 49, începând cu data 
20.05.2020, pe o perioadă de 16 zile calen-
daristice, la sediul Primăria Gălbinași, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://
ancpi.ro_docs/?dir=Buzau

l Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, cu sediul central în Calea Victo-
riei, nr. 152, sector 1, București, cod 010096, 
în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare pentru 
a se decide dacă “Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030”, se supune procedurii de evaluare 
de mediu, conform HG nr.1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri și programe. Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030 poate fi 
consultat pe site-ul Ministerului Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri (http://www.
economie.gov.ro/transparenta-decizionala/

DGRFP Braşov, organizează licitaţie publică cu 
strigare în vederea închirierii spaţiului S32, în 
suprafaţă de 12,54 mp, situat în incinta clădirii 
aparţinând BVI Sibiu, din Sibiu, Şoseaua Alba Iulia 
nr. 73A, jud. Sibiu, la parter, destinat desfăşurării 
activităţii de comisionar în vamă. Licitaţia are loc în 
02.06.2020, ora 11:00, la sediul D.G.R.F.P. Braşov, 
B-dul. M. Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov, în caz de 
neadjudecare, licitaţia se repetă în ziua de 09.06. 
2020, ora 11:00, la aceeaşi adresă. Documentaţia de 
atribuire se poate achiziţiona de la Serviciul 
Administrativ din cadrul D.G.R.F.P. Braşov, în urma 
achitării contravalorii documentaţiei la casieria 
D.G.R.F.P. Braşov, camera 606, între orele 9:00 - 
11:00, începând cu ziua publicării, în valoare de 50 
lei. Oferta împreună cu celelalte documente se 
depun la registratura D.G.R.F.P. Braşov, până la data 
de 29.05.2020, ora 13:00, iar în caz de neadjudecare 
până la data de 05.06.2020, ora 13:00. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul 
Administrativ din cadrul D.G.R.F.P. Braşov, tel. 
0268.308434.
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proiecte-in-dezbatere-publica#). Propunerile 
și opiniile publicului, însoțite de datele proprii 
de contact, pot fi transmise în scris la adresa 
de e-mail pniesc@energie.gov.ro, în termen de 
15 zile calendaristice de la data publicării 
prezentului anunţ.

l SC Europarts Distribution SRL, titular al 
proiectului- „Construire hală depozitare piese 
auto, birouri P+2E, împrejmuire, utilități, 
organizare de șantier”, anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov proiectul, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul: „Construire hală depozitare 
piese auto, birouri P+2E, împrejmuire, utili-
tăți, organizare de șantier” -propus a fi 
amplasat în Sat Căldăraru, Comuna Cernica, 
județul Ilfov, NC 57595, județul Ilfov. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00, 
precum și la următoarea adresă de internet 
http//:apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/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 Marian Nica, cu domiciliul în Mun.Bucu-
rești, Comuna Cernica, Sat Bălăceanca, 
titular al planului/ programului „Construire 
hale cu funcțiunea de depozitare și 
producție”, din jud.Ilfov, Comuna Cernica, 
identificat prin Nr.Cad.: 54887, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
planul/programul menționat. Informațiile 
privind programul/proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între 9.00-11.00. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440).

l Sentința Penală Nr. 181 pronunțată în 
ședința publică din data de 06.03.2019. Dosar 
nr.4147/260/2017, Judecătoria Moinești. În 
baza art.153 Cod penal, art.154 Cod penal și 
art.155 Cod penal, respinge cererile privind 
constatarea intervenirii prescripției răspun-
derii penale. În baza art. 244 alin. 1, 2 C. pen. 
cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen. (189 acte mate-
riale), art.36 Cod penal, pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune, cu aplicarea art.5 
Cod penal, condamnă pe inculpata O.M.,  
fiica lui M și V n. la 16.10.1956, căsătorită, 
fără antecedente penale, domiciliată în Bucu-
rești, sect. 6, la 4 ani închisoare. În baza art. 
47 C. pen. rap. la art. 322 alin. 1 C. pen cu 
aplicarea art.49 Cod penal, art.35 alin.1 Cod 
penal, art.36 Cod penal, pentru săvârșirea 
infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri 
sub semnătură privată (189 acte materiale), 
cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe 
aceeași inculpată la 3 ani închisoare. În baza 
art. 38 alin.1 Cod penal și art.39 lit.b Cod 
penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, aplică 
pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe 
care o sporește cu 12 luni închisoare. Execută 
5 ani închisoare. În baza art. 66 alin. (1) lit.a), 
b), g) C. pen., interzice inculpatei, ca 
pedeapsă complementară, dreptul de a ocupa 
funcția de administrator al unei societăți 
comerciale, interzice inculpatei ca pedeapsă 
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în 
autoritățile publice sau în orice alte funcții 
publice și de a ocupa o funcție care implică 
exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 
ani de la rămânerea definitivă a prezentei. În 
baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. 
(1) lit g C. pen., interzice inculpatului, ca 
pedeapsă complementară, dreptul de a ocupa 
funcția de administrator al unei societăți 
comerciale și interzice inculpatei ca pedeapsă 
accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în 
autoritățile publice sau în orice alte funcții 
publice și de a ocupa o funcție care implică 
exercițiul autorității de stat până la execu-
tarea sau considerarea ca executată a 
pedepsei principale. În baza art. 48 C. pen 
rap. la art. 244 alin. 1, 2 C pen cu aplic. art. 35 
alin. 1 C. pen. (151 acte materiale) pentru 
săvârșirea infracțiunii de complicitate la 
săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cu 
aplicarea art.36 Cod penal și art.5 Cod penal, 
condamnă pe inculpata C. M., fiica lui N și C, 
n. la 16.02.1955 în oraș Comănești, fără ante-
cedente penale, domiciliată în Comănești, la 2 
ani închisoare. În baza art. 322 alin. 1 C. pen 
cu aplic. art. 35 alin. 1 C pen (151 acte mate-
riale), art.36 Cod penal, art.5 Cod penal, 
pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscri-
suri sub semnătură privată, condamnă pe 
aceeași inculpată la 2 ani închisoare. În baza 
art.38 alin.1 Cod penal și art. 39 lit.b Cod 
penal, cu aplicarea art.5 Cod penal, aplică 
pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pe 
care o sporește cu 8 luni închisoare. Execută 2 
ani și 8 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen. 
dispune suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere și stabilește un termen de 
supraveghere de 4 ani, conform dispozițiilor 
art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. 
obligă inculpatul ca pe durata termenului de 

supraveghere să respecte următoarele măsuri 
de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul 
de Probațiune Bacău, la datele fixate de 
acesta; b) să primească vizitele consilierului 
de probațiune desemnat cu supravegherea sa; 
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locu-
inței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) 
să comunice schimbarea locului de muncă; e) 
să comunice informații și documente de 
natură a permite controlul mijloacelor sale de 
existență. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. 
impune inculpatei să execute următoarea 
obligație: să urmeze un curs de calificare 
profesională. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., 
pe parcursul termenului de supraveghere, 
inculpata va presta o muncă neremunerată în 
folosul comunității în cadrul Primăriei Comă-
nești  pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. 
În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția 
inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. 
în sensul dacă pe parcursul termenului de 
supraveghere persoana supravegheată, cu 
rea-credință, nu respectă măsurile de supra-
veghere sau nu execută obligațiile impuse ori 
stabilite de lege, instanța revocă suspendarea 
și dispune executarea pedepsei. În baza art. 
244 alin. 1, 2 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C 
pen. (189 acte materiale), art.36 Cod penal, 
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, 
cu aplicarea art.5 Cod penal, condamnă pe 
S.C Ancomif Print SRL, J40/2058/2011 CUI 
4158250, cu sediul în București, sector 6, 
intrarea Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 4 cam. 
1, bl. B2, sc. A, et. 3, ap. 16, la 24.000 lei 
amendă penală, corespunzător a 100 lei zi/
amendă. În baza art. 322 alin. 1 C. pen cu 
aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. 36 Cod 
penal, pentru săvârșirea infracțiunii de insti-
gare la fals în înscrisuri sub semnătură 
privată (189 acte materiale), cu aplicarea art. 
5 Cod penal, condamnă S.C Ancomif Print 
SRL, la 24.000 lei amendă penală reprezen-
tând 24000 zile amendă corespunzător a 100 
lei zi/amendă. În baza art. 38 alin.1 Cod penal 
și art. 39 lit. c Cod penal, aplică pedeapsa cea 
mai grea de 24.000 lei amendă penală, pe care 
o sporește cu 8000 lei corespunzător a 100 lei 
zi/amendă. Execută 32.000 lei amendă penală 
corespunzător a 100 lei zi/amendă. In baza 
art. 136 lit.f și art.145 Cod penal dispune 
afisarea hotararii definitive de condamnare pe 
cheltuiala inculpatei la sediul acesteia, la 
Primaria or. Comanesti, la ușa instanței pe o 
perioada de 3 luni și publicarea într-un ziar 
județean si un ziar național, intr-o singura 
apariție. La data rămânerii definitive a 
prezentei hotărâri, instanța va comunica 
Oficiului National al Registrului Comerțului 
o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești 
definitive. În baza art.25 alin.3 C.pr.pen. 
dispune anularea înscrisurilor falsificate, 
respectiv: 620/06.12.2006, adeverința. nr. 
17/09.01.2007, adeverința nr. 565/23.07.2007 
adever in țe i  n r.  524 /8 .07 .2010  nr. 
652/14.08.2007, adeverința nr. 434/11.06.2007, 
nr. 478/02.10.2006 adeverinței de venit nr. 
650/14.08.2007, adeverinta nr. 516/08.07.2007, 
adeverința nedatată privind un salariu de 
încadrare de 3.400 lei și venituri aferente 
perioadei august – octombrie de 2.671 lei , 
adeverința nr. 887/29.10.2007, adeverințele nr. 
367/16.05.2007, nr. 158/22.04.2008, nr. 
248/10.04.2009, nr. 408/25.06.2009 și nr. 
498/25.06.2010, adeverința de girant nr. 
4 1 7 / 2 6 . 0 6 . 2 0 0 9 ,  a d e v e r i n ț a   n r. 
1 0 5 8 / 1 9 . 1 2 . 2 0 0 7 ,  a d e v e r i n ț a  n r. 
1061 /29 .10 .2008 ,  adever in țe l e  nr. 
353/15.05.2007, nr. 628/07.12.2006 și nr. 
6 3 3 / 1 0 . 0 8 . 2 0 0 7 ,  a d e v e r i n ț a   n r. 
379/23.06.2009, adeverința nr. 384/23.06.2009, 
adeverința nr. 383/23.06.3009, 618/30.07.2007, 
nr. 615/30.07.2007, 661/16.08.2007, nr. 
660/16.08.2007, adeverința nr. 412/25.06.2009, 
nr. 624/26.06.2009, 647/13.12.2006,  nr. 
1 0 5 5 / 1 3 . 1 2 . 2 0 0 7 ,   a d e v e r i n ț a  n r. 
227/03.04.2007, nr. 891/29.10.2007, nr. 
609/27.07.2007, nr. 73 din 31.01.2007, nr. 
427/07.06.2010 și nr. 504/28.06.2010, adeve-
rința nr. 74/31.01.2007, adeverința nr. 
5/04.01.2008, adeverințele nr. 876/ 19.10.2007, 
nr.  526/03.07.2007,  adever ința  nr. 
525/03.07.2007, adeverința nr. 875/19.10.2007, 
nr.  469/21.06.2007,  adever ința  nr. 
631/10.08.2007, nr. 278/18.04.2007, nr. 
625/10.08.2007, nr. 1041/10.12.2007, adeve-
rința nr. 476/21.06.2007, nr. 05/07.01.2008, nr. 
424/26.06.2009,  nr. 753/27.11.2009, nr. 
35/18.01.2010, nr. 429/08.06.2010, adeverința 
nr. 4/7.01.2008, nr. 751/27.11.2009, nr. 
418/25.06.2009, nr. 426/26.06.2009, nr. 
613/30.07.2007, adeverința nr. 463/26.09.2006, 
adeverința de salariu nr. 984/20.11.2007, 
adever ința  nr.  479/02.10.2006,  nr. 
797/26.09.2007, adeverința nr. 796/26.09.2007, 
nr.  445/15.09.2006, adeverința  nr. 
726/05.08.2007, adeverinței de venit nr. 
327/04.05.2007, adeverința nr. 566/23.07.2007, 
adeverinței nr. 793/26.09.2007 și nr. 
753/13.09.2007, adeverința nr. 293/08.05.2009, 
adever in ța  nr.613 /07 .10 .2009 ,  n r. 
901/31.10.2007, nr. 560/16.07.2007, adeverința 
nr.  414/25.06.2009,  adever ința  nr. 
462/26.09.2006, nr.  536/2.11.2006, nr. 
531/10.07.2007,  nr 620/07.12.2006, 
621/08.12.2006 și nr. 141/21.04.2008, adeve-
rința nr. 800/ 27.09.2007, nr. 426/05.06.2007, 
nr.  422/04.06.2007,  adever ința  nr. 
3 7 5 / 2 6 . 0 5 . 2 0 1 0 ,  a d e v e r i n ț e l e  n r. 
439/12.06.2007 și nr. 345/ 14.05.2007, nr. 
372/25.05.2010, adeverințele nr. 23/11.01.2007, 
nr 233/05.04.2007, nr. 1062/20.12.2007, nr. 

397/25.06.2009, nr. 398, 399, 400 toate din 
data de 25.06.2009, adeverinței nr. 
5 0 1 / 2 8 . 0 6 . 2 0 0 7 ,  a d e v e r i n ț a 
nr.1130/24.12 .2007,  adever ința  nr. 
494/26.06.2007, adeverința nr. 756/14.09.2007, 
adeverința nr. 169/19.02.2008, adeverința nr. 
362/23.06.2009, adeverința nr. 380/23.06.2009, 
adeverința nr 435/11.06.2007, 633/11.12.2006, 
nr. 170/23.04.2008, nr. 751/31.07.2008, adeve-
rință nr. 752/31.07.2008, adeverința nr. 
703/18.08.2007, adeverința nr. 674/21.08.2007, 
adeverința de salariu nr. 497/10.10.2006, 
adeverința de salariu nr. 605/30.11.2006, 
adeverința nr. 680/22.08.2007, adeverința de 
girant nr. 394/24.06.2009, adeverințele nr. 
387/24.06.2009, 391/23-06-2009, adeverinței 
nr. 384/23.05.2007, nr. 628/10.08.2007, adeve-
rința nr. 736/06.09.2007, nr. 390/24.06.2009, 
adeverințele nr.  382, 381, 373/23.06.2009, 
adeverinței nr. 730/04.09.2007, adeverința nr 
727/05.08.2007, adeverința nr. 378/23.06.2009, 
adeverința nr. 550/27.07.2010, adeverința nr. 
378/23.06.2009, adeverința nr. 395/24.06.2009, 
nr. 507, nr. 508/29.06.2007, adeverința nr. 
509/19.10.2006, nr. 30/12.01.2007, adeverin-
țele nr 567/24.07.2007, nr. 440/01.07.2009 și nr. 
5 7 0 / 2 7 . 0 9 . 2 0 1 0 ,  a d e v e r i n ț e l e  n r. 
446/02.07.2009, nr. 447/02.07.2009, adeve-
rinței nr. 658/15.08.2007, adeverinței 
nr.790/25.09.2007,  adeverințele  nr. 
294/08.05.2009, nr. 614/07.10.2009, nr. 
425/26.06.2009, nr.610/07.10.2009, nr. 
6 1 1 / 0 7 . 1 0 . 2 0 0 9 ,  a d e v e r i n ț e l e  n r. 
495/10.10.2006, nr. 1008/29.11.2007, nr. 
522 /03 .07 .2007 ,  adever in țe lo r  nr. 
437/12.06.2007, nr. 345/14.05.2007, nr 
492/26 .06 .2007,  nr.  93 /14 .02 .2007, 
nr.734/06.09.2007, nr. 493/26.06.2007, nr. 
92/14.02.2007, nr.752/13.09.2007, nr. 
919/05.11.2007, nr. 839/10.10.2007, nr. 
536/10.07.2007, nr. 603/29.06.2007, nr. 
340/10.05.2007, nr.  675/14.12.2006, 
nr.232/05.04.2007, nr. 892/30.10.2007, nr. 
400/28.05.2007, nr. 238/06.04.2007, adeverin-
țele nr. 399 și 411, ambele din 28.05.2007, 
adeverinței  nr.  167/18.02.2008,  nr. 
442/15.09.2006, nr. 755/14.09.2007, nr. 
763/14.09.2007, nr.794/26.09.2007, nr. 
1213/29.12.2008, nr. 370/23.06.2009, nr. 
446/12.06.2010, nr. 214/29.12/2008, nr. 
376/23.06.2009, nr. 366/23.06.2009, nr. 
743/27.11.2009. În baza 25, alin. 3 C.pr.pen., 
dispune anularea contractelor bancare după 
cum urmează: Contract de credit nr. 
464/03.05.2006 cu CAR prin  UM, 
543/28.06.2006 cu B prin P I T, nr. 
1144/15.09.2006 la B prin V O M, nr. 
1153/18.09.2006 cu B prin C V, nr 
1170/21.09.2006 cu B prin A A, nr. 
1188/26.09.2006 cu B prin C R A, nr. 
1202/28.09.2006 prin F C, nr. 1241/06.10.2006 
cu B prin A M, nr. 1220/03.10.2006 cu B prin 
C L, nr. 1256/11.10.2006 cu B prin A A, nr. 
1268/12 .10 .2006  la  B pr in  M,  nr. 
1269/12.10.2006 si 1428/30.11.2006 cu B prin 
Î I, nr. 1295/19.10.2006 cu B prin M V, nr. 
987/31.10.2007 cu B prin B A, nr. 
1343/02.11.2006 cu cu B prin F C, nr. 
1427/30.11.2006 cu B prin A I M, nr. 
1455/08.12.2006 cu B prin B C, nr. 
1449/06.12.2006 cu B prin A E, nr. 
1471/13.12.2006 cu B prin numele lui B S, nr. 
1507/13.12.2007 cu CAR în numele lui G V, 
nr. 1509/13.12.2006 și 1549/15.12.2006 cu 
CAR în numele lui F C, nr.1479/15.12.2006 cu 
B prin S C C, nr. 8/10.01.2007 cu Bprin A E, 
nr. 12/11.01.2007 cu B prin G D, nr. 
15/12.01.2007 cu cu B prin M V, nr. 
71/31.01.2007 cu CAR în numele lui B A, cu 
adeverința de girant G E, nr. 97/19.02.2007 cu 
B prin P V, nr. 101/20.02.2007 cu B prin P I, 
nr. 248/05.04.2007 cu B prin S C C nr. 
251/05.04.2007 cu B prin B A C C, nr. 
256/06.04.2007 la B în numele lui G D, nr. 
543/28.05.2007 și 339/06.4.2007 cu CAR în 
numele lui S C,  nr. 280/18.04.2007 cu B prin 
C E, nr. 337/04.05.2007 cu B, în numele lui C 
L, RQ07051818037546/10.05.2007 la C în 
numele lui R C, nr. 362/14.05.2007 cu B prin 
N M, 365/15.05.2007 cu cu B prin F M, nr. 
368/15.05.2007 cu B prin B C, nr. 
406/25.05.2007 cu B prin C M, nr. 
536/25.05.2007 cu CAR în numele lui A I M, 
nr. 543/28.05.2007 cu CAR în numele lui S C, 
adeverința girant C  M, A M, nr. 
440/04.06.2007  cu B prin F E, nr. 
443/05.06.2007 cu B prin F E,  nr. 
473/13.06.2007 cu B în numele lui F M, nr. 
472/13.06.2007 cu B prin N M, nr. 
474,475/13.06.2007 în numele lui  G V,  nr. 
502/19.06.2007 cu B prin A M, nr. 
513/21.06.2007 cu B prin B M, nr. 
523/22.06.2007 cu B în numele lui C M, nr. 
541/28.06.2007 cu B în numele lui G L, nr. 
553/29.06.2007 cu B  în numele lui G E, nr. 
545, 547/29.06.2007 cu B în numele lui I M S, 
nr. RQ07071818075886/03.07.2007 la C în 
numele lui N A, nr. 735/05.07.2007 cu CAR în 
numele lui B C și adeverința girant B L, nr. 
646/26.07.2007 cu B  în numele lui C E, nr. 
558/02.07.2007 cu B  în numele lui  R C, nr. 
560/02.07.2007 cu B în numele lui  AIM, nr. 
RQ07071818081266/10.07.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  F  C , 
RQ07079916083442/12.07.2007 la C în 
numele lui R C, nr. 793/16.07.2007 cu CAR în 
n u m e l e  l u i   R  I ,  n r . 
RQ07079913084802/16.07.2007 C în numele 
lui F A, nr. RQ07071818091856/24.07.2007 cu 
C  î n  n u m e l e  l u i  A  M ,  n r . 
RQ07079913091450/24.07.2007 la C în 

n u m e l e  l u i  M  C ,  n r . 
RQ07071818094790/27.07.2007 cu C în 
numele lui B A, nr. 652/30.07.2007 cu B în 
n u m e l e  l u i  B  F ,  n r . 
RQ07079913095684/30.07.2007 cu C în 
numele lui B F, nr. 670/02.08.2007 cu B–în 
n u m e l e  l u i  C  R ,  n r . 
RQ070818188105388/10.08.2007 cu C în 
numele lui B C, nr. 701/10.08.2007 cu B în 
numele lui B M, nr. 706/13.08.2007 cu B în 
n u m e l e  l u i  C  E ,  n r . 
RQ070818107096/14.08.2007 cu C în numele 
lui A G, nr. 723/16.08.2007 cu B în numele lui 
B D, nr. RQ07081818108225/15.08.2007 cu C 
în numele lui B D, nr. 738/20.08.20O7 cu B în 
numele lui C M, nr. 740/20.08.2007 cu B în 
n u m e l e  l u i  A  A ,  n r . 
RQ07089916112237/21.08.2007 la C în 
n u m e l e  l u i   M S ,  n r . 
RQ07081818116021/27.07.2007 în numele lui 
ÎI, nr. RQ0708991611776161/28.08.2007 în 
numele lui H G, nr. 776/30.08.2007 cu B –  în 
n u m e l e  l u i  H  G ,  n r . 
RQ07099916121119/04.09.2007 la C în 
numele lui  I C, nr. 787/05.09.2007 cu B în 
numele lui I C, nr. 786/05.09.2007 cu B în 
n u m e l e  l u i  C  L  V ,  n r . 
RQ07099916121887/06.09.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  C  M ,  n r . 
RQ07091818121911/06.09.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  P  I ,  n r .  R Q 
07099916124716/13.09.2007 la C în numele 
lui D E L, nr. RQ07091818124542/13.09.2007 
la  C în  numele  lui  P V,  nr.   RQ 
07099916125032/14.09.2007 la C în numele 
lui G E, nr. RQ07091818128780/25.09.2007 la 
C  î n  n u m e l e  l u i  M  G  A ,  n r. 
RQ07091818125012/14.09.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  Z  D ,  n r . 
RQ070918181829134/26.09.2007 la C în 
numele lui C C, nr. 551/29.06.2007 cu B în 
numele lui P V, nr. 882/27.09.2007 și nr. 
843/18.09.2007 cu B  în numele lui Z D, nr. 
RQ07091818129526/27.09.2007 cu C, în 
numele lui  F C, nr. 878/27.09.2007 cu B în 
numele lui D E L, nr.888/28.09.2007 cu B în 
n u m e l e  l u i  C  C ,  n r . 
RQ07109916133794/10.10.2007  la C în 
numele lui R I, nr. 943, 944/19.10.2007 la B în 
n u m e l e  l u i  B  C ,   n r . 
RQ071099161366687/19.10.2007 cu C în 
n u m e l e  l u i  B  C ,  n r . 
RQ07109916137045/22.10.2007 cu C în 
n u m e l e  l u i  B  L ,  n r . 
RQ07109916139065/29.10.2007 cu C în 
numele lui A I M, nr. RQ07109916139415 din 
30.10.2007 în numele lui S C C, nr  
986/31.10.2007 cu B în numele lui F S, nr. 
987/31.10.2007 cu B – în numele lui B A C C, 
nr. RQ07119916141093/05.11.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  R  E ,   n r . 
RQ07119916146155/21.11.2007 cu C în 
n u m e l e  l u i  C  R  A ,  n r . 
RQ07111818149747/29.11.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  N  M ,  n r .  R Q 
07121818153560/10.12.2007 cu C în numele 
lui C E, nr. RQ07121818155095/13.12.2007 la 
C  î n  n u m e l e  l u i  B  S ,  n r . 
RQ07121818157490/19.12.2007 cu C în 
n u m e l e  l u i  B  C ,  n r . 
RQ07121818158508/21.12.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  G  D ,  n r . 
RQ07129916158662/24.12.2007 la C în 
n u m e l e  l u i  G  A ,  n r . 
RQ08019916159331/04.01.2008 la C în 
numele lui B M, nr.  9/08.01.2008 cu CAR 
pentru C M cu adeverința girant C C, nr. 
RQ0802991612216/18.02.2008 la C în numele 
lui A A, nr. R08021818172301/18.02.2008 la C 
în numele lui U M, nr. 146/19.02.2008 cu CAR 
în numele lui G E, nr. 379/21.04.2008 cu CAR 
în numele lui F C, nr. 386/22.04.2008 cu CAR 
în numele lui  A I M, nr. 395/23.04.2008 cu 
CAR în numele lui G V, nr. 714/31.07.2008 cu 
CAR în numele lui G V, cu adeverința girant 
C M, nr. 1093/30.10.2008 cu CAR în numele 
lui B C, nr. 1261/29.12.2008 cu CAR în 
numele lui Z D, cu adeverința girant D E L, 
nr. 285/13.04.2009 cu CAR în numele lui A I 
M, nr. 373/08.05.2009 cu CAR în numele lui  
D E L, nr. 374/08.05.2009 cu CAR pentru O 
M cu adeverința de girant M G A, nr. 
591/23.06.2009 cu CAR în numele lui Z D, 
adever ința  g irant  B S,  A M,   nr. 
602/24.06.2009 cu CAR în numele lui G E, cu 
adeverința de venit nereală de girant pentru Z 
D, nr. 610/25.06.2009 cu CAR cu A M cu 
adeverința girant Î I, C M, B A, nr. 
617/25.06.2009 cu CAR în numele lui I C cu 
adeverința nereală girant M G A, C L, nr. 
595/23.06.2009 cu CAR în numele lui  B C, cu 
adeverința girant D E L, A M, nr. 
605/24.06.2009 cu CAR în numele lui C M, cu 
adeverința girant I C și G  E, B C , nr. 
612/25.06.2009 cu CAR în numele lui G I, cu 
adeverințe giranți G  L, F C U M , nr. 
621/26.06.2009 cu CAR în numele lui A I M 
cu adever ința  de  g irant  G E,  nr. 
623/26.06.2009 cu CAR cu C M cu adeverința 
girant D L E, B A, nr. 624/26.06.2009 cu CAR 
cu A I cu adeverința girant M A G, F A, B D, 
nr. 654/03.07.2009 cu CAR în numele lui M C, 
adever ința  g i rant  B  A,  A  M,  nr. 
1044/7.10.2009 cu CAR în numele lui D L, 
nr.1045/07.10.2009 cu CAR pentru O M cu 
adeverința girant M G A, nr. 1049/07.10.2009 
cu CAR în numele lui M G A cu adeverința 
de girant nereală de la Z D, D E L, nr. 
1227/27.11.2009 la cu CAR cu O C a cărei 
adeverință de girant pe numele lui Z  D  e 
nereală, nr. 1208/27.11.2009 cu CAR cu C M 

cu adeverința girant M A G, nr. 44/21.01.2010 
cu CAR i  în numele lui  C M, nr. 
438/26.05.2010 cu CAR în numele lui F M R, 
nr. 452/28.05.2010 cu CAR în numele lui F E, 
nr. 492/08.96.2010 și 583/30,06.2010 cu CAR 
în numele lui B A, nr. 494/09.06.2010 cu CAR 
în numele lui C M, nr. 511/14.06.2010 cu CAR 
în numele lui Z D, nr. 551/23.06.2010 cu CAR 
în numele lui D L, nr. 578/29.06.2010 cu CAR 
în numele lui A I M , nr. 690/15.07.2010 cu 
CAR în numele lui A M, nr. 811/30.07.2010 cu 
CAR în numele lui I C, nr. 812/30.07.2010 cu 
CAR în numele lui M C. În baza art. 397 alin. 
(1) N.C.proc.pen, art. 25 alin. (1) N.C.proc.
pen., art. 1349, 1357, 1373 1381, 1382 Cod 
civil, obligă pe inculpate în solidar către 
partea civilă CSPM la plata sumei de 
1.508.533 lei, către B la plata sumei de 
25.424,57 euro și 159.227,71 lei, către SC 
KRSRL București la plata sumei de 
3.989.511,1 lei și 630.224,30 euro, către GAB 
suma de 49.201,14 lei, sume ce vor fia actuali-
zate la zi cu dobânzile contractuale care vor 
curge până la plata efectivă a prejudiciilor. În 
baza art.249 alin.5 Cod proc penală dispune 
instituirea măsuri asiguratorii asupra bunurilor 
mobile, imobile sau conturi ale inculpatelor în 
vederea reparării pagubelor produse prin 
infracțiuni și garantarea executării cheltuielilor 
judiciare, până la concurența valorii probabile 
a acestora. În baza art. 274 alin. (1) C. p roc. 
pen.  obligă pe inculpate la plata sumei de câte 
2000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare 
avansate de stat. În baza art.276 Cod proc 
penală obligă pe inculpate la câte 2000 lei 
fiecare, către CAR cheltuieli de judecată, 
respectiv onorariu apărător. Cu drept de apel 
în termen de 10 zile de la comunicarea copiei 
după minută, cerere ce se va depune la Judecă-
toria Moinești. Pronunțată în ședință publică, 
azi, 06.03.2019. Presedinte Jud., Grefier

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Ilfoveana S.A. Şos. Ştefănești nr. 15 
Comuna Ştefăneștii de Jos Judeţul Ilfov 
J23//2365/2001 CUI RO 477710 Nr. 
40/17.04.2019 Convocator În conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, modificata prin 
Legea 441/2006 cu modificările ulterioare, 
Administratorul Unic al S.C. Ilfoveana S.A. , 
cu sediul în Şos. Ştefănești nr. 15 , Comuna 
Ştefăneștii de Jos Judeţul Ilfov înregistrata la 
Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub nr. 
J23/2365/2001, convoacă în data de 
22.05.2019, ora 10:00, la sediul societatii , 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor , 
pentru toţi acţionarii inregistraţi la data de 
01.05.2019 cu următoarea ordine de zi : 1. 
Prezentarea și aprobarea bilanţului contabil și 
a contului de profit și pierderi pentru anul 
2018 precum și a modului de repartizare a 
profitului. 2. Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului de gestiune al administratorului pe anul 
2018. 3. Prezentarea și aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori pentru anul 2018. 4. 
Descărcarea de gestiune a administratorului 
pentru anul 2018. 5. Prezentarea și aprobarea 
BVC pentru anul 2019. 6. Validarea contrac-
tului de vănzare cumpărare nr.762/22.03.2019 
7. Aprobarea privind dobândirea de către 
societate a unor bunuri mobile și imobile 8. 
Diverse. În cazul în care nu se întrunește 
cvorumul legal la prima convocare, se 
convoacă pentru a doua oară Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 23.05.2019, ora 10:00, care își va desfășura 
lucrările în același loc, cu aceeași ordine de zi. 
Administrator Unic Serban Mircea

l Convocator: Cretu lucian Ciprian, CNP 
1800424071387, Administrator Unic al S.C. 
ROTRAC S.A., cu sediul în Incinta Port, 
Birouri Stadion Poarta 3, Constanţa, judeţul 
Constanţa, Număr Registrul Comerţului 
J13/5956/1992, CUI RO4272644 în temeiul 
art.111 din Legea nr.31/1990, republicată, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în ziua de 15.06.2020 (prima 
convocare), ora 13.00, la sediul social pentru 
toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor 
la data de 11.06.2020, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Prezentarea raportului Administrato-
rului Unic și raportul auditorului financiar 
pentru anul financiar 2019. 2. Prezentarea și 
aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 
data de 31.12.2019. Acţionarii care din dife-
rite motive nu pot participa la ședinţă pot fi 
reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, de alţi acţionari în baza unei 
procuri speciale, depuse la sediul societăţii 
până la data de 12.06.2020 ora 10.00 la Regis-
tratura S.C. ROTRAC S.A. Materialele refe-
ritoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
se află la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii, putând fi consultate și completate 
în condiţiile legii. Relaţii suplimentare la 
Secretariat. În cazul nerealizării cvorumului 
necesar, cea de-a doua adunare se va ţine în 
data de 16.06.2020 în același loc și oră și cu 
aceeași ordine de zi. Administrator Unic, 
Cretu Lucian Ciprian.

l Consiliul de administraţie al societăţii 
comerciale Ascensorul Romservice Company 
S.A., J40/6732/1995, CUI/CIF RO7630585, cu 
sediul în București, str. Prof. Mitriţă Constan-
tinescu, nr.6, sector 3, convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor pentru data 
de 15.07.2020 ora 10, la sediul societăţii din 
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Bucureşti, str. Prof. Mitriţă Constantinescu, 
nr.6, sector 3, cu următoarea ordine de zi: 1. 
prezentarea şi aprobarea raportului de 
gestiune a consiliului de administraţie- 
descărcarea de gestiune; 2. prezentarea şi 
aprobarea bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierderi pe anul 2019; 3. prezentarea 
si aprobarea repartizării profitului net pe 
anul 2019; 4. prezentarea şi aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2020; 5. prezentarea şi aprobarea fondului de 
finanţare- dezvoltare pe anul 2020; 6. prezen-
tarea raportului comisiei de cenzori. Dacă, la 
întrunirea Adunării generale ordinare a acţi-
onarilor din data de 15.07.2020, condiţiile de 
cvorum şi de capital nu vor fi întrunite, astfel 
încât lucrările Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor nu vor putea fi dezbătute, atunci, 
convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor rămâne valabilă în aceleaşi 
condiţii de oră, loc şi ordine de zi, pentru data 
de 16.07.2020. Prezentul Convocator îl 
anulează pe cel publicat în Monitorul Oficial 
al României partea a IV-a nr.1450 din 
21.04.2020.

l Completare la Convocarea Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor din data de 
25.05.2020: În temeiul prevederilor art.117 
indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii ENGIE Romania S.A., societate cu 
sediul social în Bucureşti, b-dul Mărăşeşti, nr. 
4-6, sector 4, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului cu nr. J40/5447/2000, Cod 
Unic de Înregistrare 13093222 („Societatea”), 
la solicitarea acţionarului Romania Gas 
Holding, a acţionarului Fondul Proprietatea 
şi a acţionarului Ministerul Economiei, Ener-
giei şi Mediului de Afaceri suplimentează 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată în data de 25.05.2020, 
o r a  1 4 . 0 0 ,  ş i  p u b l i c a t ă  î n  M . O f 
1485/23.04.2020 cu noi puncte respectiv: 
•Distribuirea de dividende pentru anul finan-
ciar 2019 într-o cotă de 30% din profitul net 
distribuibil realizat de societate în anul 2019, 
diferenţa urmând să fie repartizată în contul 
de rezerve ca profit reportat. (Romania Gas 
Holding). •Distribuirea de dividende pentru 
anul financiar 2019 într-o cotă de 100% din 
profitul net distribuibil realizat de societate în 
anul 2019 (Fondul Proprietatea). •Revocarea 
din funcţia de administrator al Societăţii a 
domnului Dorel Oltean (Ministerul Econo-
miei, Energiei şi Mediului de Afaceri). Ca 
urmare a acestor solicitări, Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
convocată în data de 25.05.2020, ora 14.00, se 
completează, se renumerotează şi este urmă-
toarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
individuale ale ENGIE Romania aferente 
anului financiar încheiat la 31 decembrie 
2019, în baza Raportului Administratorilor şi 
a Raportului Auditorului Financiar.  2. Apro-
barea situaţiilor financiare consolidate ale 
ENGIE Romania aferente anului financiar 
încheiat la 31 decembrie 2019, în baza Rapor-
tului Administratorilor si a Raportului Audi-
torului Financiar.  3. Descărcarea de gestiune 
a membrilor Consiliului de Administraţie 
pentru anul financiar 2019. 4. Aprobarea 
propunerii ca rezultatul net aferent anului 
2019, în valoare de 335.704.275 RON, să fie 
repartizat în contul de rezerve ca profit 
reportat. 5. Distribuirea de dividende pentru 
anul financiar 2019 într-o cotă de 30% din 
profitul net distribuibil realizat de societate în 
anul 2019, diferenţa urmând să fie reparti-
zată în contul de rezerve ca profit reportat. 6. 
Distribuirea de dividende pentru anul finan-
ciar 2019 într-o cotă de 100% din profitul net 
distribuibil realizat de societate în anul 2019. 
7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltu-
ieli al Societăţii aferent anului 2020. 8. Revo-
carea din poziţia de administrator al 
Societăţii, ca urmare a renunţării la mandat, 
a dlui. Razvan Ionut Pataliu, a dnei. Maria 
Gabriela Horga, a dnei. Marleen Florence 
Julie Marie Delvaux şi a dlui. Olivier 
Bloeyaert. 81. Revocarea din funcţia de 
administrator al Societăţii a domnului Dorel 
Oltean. 9. Numirea în funcţia de adminis-
trator pentru poziţiile vacante şi pentru 
durata rămasă din mandatul administrato-
rilor anteriori, a persoanelor propunse de 
către Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri şi de Romania Gas 
Holding. Informaţiile cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesi-
onală a persoanelor propuse pentru funcţia 
de administrator vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor. 10. Aprobarea actelor adiţionale 
la contractele intragrup aferente anului 2020, 
respectiv: 10.1 Actul Adiţional la Contractul 
de prestări servicii suport nr. 3484-
900602/22.04.2008 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
10.2 Actul Adiţional la Contractul de prestări 
servicii suport nr. 5097/500105/30.09.2009, 
încheiat între ENGIE Romania S.A. şi 
ENGIE Servici S.R.L. 10.3 Actul Adiţional la 
Contractul de prestari servicii suport nr. 
8723/900201/25.07.2012, incheiat intre 
ENGIE Romania S.A. şi Braila Winds S.R.L.  
10.4 Actul Adiţional la Contractul de prestari 
servicii suport nr.10574-900201/12.11.2013 
incheiat intre ENGIE Romania S.A. şi Alizeu 

Eolian S.A.  10.5 Actul Adiţional la 
Contractul de prestări servicii suport nr. 
6014/26.05.2010 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Depomures S.A.  10.6 Actul 
Adiţional la Contractul de prestări servicii 
suport nr. 6016/26.05.2010, încheiat între 
ENGIE Romania S.A. şi ENGIE Dezvoltare 
& Consultanta S.R.L.  10.7 Actul adiţional la 
Contractul de prestări servicii suport, nr. 
16270-900201/2017 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi ENGIE Building Solutions 
S.R.L. 10.8 Actul adiţional la Contractul de 
prestăr i  servic i i  mediu,  nr.  6013-
900101/26.05.2010 incheiat intre ENGIE 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
10.9 Actul adiţional la Contractul de închi-
riere a activelor aferente activităţii de distri-
buţie a gazelor naturale încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Reţele S.R.L.  
10.10. Actul adiţional la contractul de 
vânzare cumpărare gaze naturale pentru 
consum tehnologic încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Distrigaz Sud Retele S.R.L. 
10.11 Actul adiţional la Contractul de 
prestări  servici i  tehnice nr.  4865-
500105/13.07.2009 încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi ENGIE Servicii S.R.L. 10.12 
Contractul cadru de prestări servicii tehnice 
încheiat între ENGIE Romania S.A. şi Trac-
tebel Engineering S.A. Romania. 11. Împu-
ternicirea dlui Eric Joseph STAB, Preşedinte 
Director General, pentru a semna în numele 
acţionarilor hotărârile A.G.O.A. şi pentru a 
îndeplini orice act sau formalitate cerute de 
lege pentru înregistrarea hotărârilor 
A.G.O.A.. Dl. Eric Joseph STAB poate delega 
toate sau o parte din puterile conferite mai 
sus, oricărei/ oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat. Restul 
termenelor şi prevederilor din convocarea 
A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial nr. 
1485/23.04.2020, rămân neschimbate. Preşe-
dinte al Consiliului de Administraţie Eric 
Joseph Stab.

l CONPET S.A. Ploieşti. Convocator Consi-
liul de Administraţie al „Conpet” S.A. socie-
tate administrată în sistem unitar, înființată şi 
funcționând în conformitate cu legislația 
română aplicabilă, cu sediul social în Ploieşti, 
str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lȃngă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de 
înregistrare fiscală RO 1350020, avȃnd capi-
talul subscris şi vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, denumită în continuare 
„Conpet” S.A. sau „Societatea”), în confor-
mitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 
1990, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 
privind guvernanța corporativă a întreprin-
derilor publice, modificată şi completată prin 
Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de piață, şi ale 
altor acte aplicabile, precum şi cu Actul 
Constitutiv al Societăţii, întrunit în şedinţa 
Consiliului de Administrație din data de 
13.05.2020 Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru 
data de 18.06.2020, ora 10:00, la sediul Socie-
tăţii Conpet S.A. situat în Municipiul Ploieşti, 
str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu 
următoarea: Ordine de zi: 1. Alegerea unui 
secretar al Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.). 2. Avizarea tranzac-
ției cu S.N.T.F.M. „CFR Marfă”, ce se va 
concretiza prin încheierea unui Act Adițional 
la contractul de „Servicii de transport pe 
calea ferată a țițeiului şi gazolinei din 
rampele de încărcare la destinațiile stabilite 
de Conpet S.A.”, având ca obiect majorarea 
tarifului de transport, respectiv majorarea 
valorii estimate a contractului cu suma de 
7.627.649 lei. 3. Aprobarea datei de ȃnregis-
trare propusă de Consiliul de Administraţie, 
respectiv 08.07.2020, ex date 07.07.2020. 4. 
ȃmputernicirea: a) Preşedintelui şedinței 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. b) 
Directorului General pentru efectuarea 
formalităților necesare înregistrării prezentei 
hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, precum şi 
pentru acordarea dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităților mai sus menționate. În cazul în 
care la data primei convocări a A.G.O.A., 
respectiv 18.06.2020, ora 10:00, nu sunt înde-
plinite condiţiile de cvorum/ validitate prevă-
zute de lege şi de Actul Constitutiv pentru 
desfăşurarea adunării generale, A.G.O.A. va 
avea loc în data de 19.06.2020, ora 10:00 (a 
doua convocare), la sediul Societăţii din 
Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu 
aceeaşi ordine de zi. La A.G.O.A. (prima 
convocare şi a doua convocare) au dreptul să 
participe şi să voteze doar acționarii care sunt 
înregistrați ca acționari ai Societății 
„Conpet” S.A. la data de 09.06.2020 (data de 
referinţă) în Registrul Acţionarilor Societății 
ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central 
S.A. Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. şi 
documentele şi materialele de şedință sunt 
disponibile, atât ȃn limba romȃnă cât şi în 
limba engleză, pe pagina de internet a Socie-
tății la adresa www.conpet.ro, secţiunea 

„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” 
- A.G.O.A. din 18.06.2020, începând cu data 
de 18.05.2020, ora 20:00, precum şi la sediul 
Societății (Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.), 
începând cu data de 19.05.2020, în zilele 
lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Acționarii 
Societății pot obține, la cerere, copii ale docu-
mentelor informative referitoare la punctele 
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Unul sau 
mai mulţi acţionari, reprezentȃnd, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societății, are/ au dreptul: 1) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărȃre propus spre 
adoptare de adunarea generală, solicitările 
urmȃnd a fi primite de către Societatea 
„Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, respectiv 
până la data de 02.06.2020, ora 10:00. 2) de a 
prezenta proiecte de hotărȃre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, solicitările 
urmȃnd a fi primite de către Societatea 
„Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, respectiv 
până la data de 02.06.2020, ora 10:00. În 
cazul în care exercitarea dreptului de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale determină modificarea ordinii de zi 
din convocatorul publicat, Societatea va face 
toate demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând 
ordinea de zi completată/ revizuită înainte de 
data de referinţă 09.06.2020. În situația în 
care ordinea de zi a adunării generale va fi 
completată/ revizuită iar acţionarii nu 
transmit împuternicirile speciale şi/ sau 
formularele de vot prin corespondenţă actua-
lizate, împuternicirile speciale şi formularele 
de vot prin corespondenţă transmise anterior 
completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate 
în considerare doar pentru punctele din 
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi 
completată/ revizuită. Solicitările privind 
introducerea unor puncte suplimentare pe 
ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre 
aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse pe ordinea de zi 
sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe 
ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiec-
tele de hotărȃre propuse spre adoptare de 
adunarea generală pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către 
Consiliul de Administrație, cu respectarea 
termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise 
prin orice formă de servicii de curierat cu 
confirmare de primire, direct la sediul 
„Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 
1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din data de 18.06.2020”, sau 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, la adresa 
actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii, 
indiferent de cota de participare la capitalul 
social, au dreptul să adreseze întrebări în 
scris, în limba română sau în limba engleză, 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
A.G.O.A., întrebările urmȃnd a fi transmise 
la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, 
nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de primire, 
direct la sediul “CONPET” S.A., în Ploieşti, 
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. 
şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 18.06.2020” 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la adresa 
actionariat@conpet.ro, pȃnă la data de 
11.06.2020, ora 10:00. Pentru identificarea 
acționarului persoană fizică, sau, după caz, a 
reprezentantului legal al acționarului 
persoană juridică sau entitate fără personali-
tate juridică, care adresează întrebări sau 
care face propuneri pentru completarea 
ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, 
aceştia vor anexa solicitării respective şi copii 
ale documentelor care să le ateste identitatea. 
Răspunsurile la întrebările adresate vor fi 
publicate pe pagina de web a Societăţii, la 
adresa www.conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu 
investitorii - Informaţii tranzacţionare - 
Întrebări frecvente” precum şi în secţiunea 
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” 
- A.G.O.A. din 18.06.2020. La A.G.O.A. pot 
participa şi vota numai acționarii înregistrați 
la data de referință 09.06.2020, personal sau 
prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri 
speciale sau generale, conform dispozițiilor 
legale. Formularul de împuternicire specială 
şi împuternicire generală vor fi disponibile 
începȃnd cu data de 18.05.2020, ora 20:00, în 
limba romȃnă şi în limba engleză, în format 
electronic pe pagina de web a acesteia, la 
adresa www.conpet.ro secţiunea „Relaţia cu 
investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. 
din 18.06.2020, şi la sediul Societăţii, Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A., începând cu data 
de 19.05.2020, în zilele lucrătoare, între orele 
8:00 - 14:30. Împuternicirea specială va 
conține modalitatea de identificare a calității 
de acționar şi numărul de acțiuni deținute, 

precum şi instrucțiuni specifice de vot, cu 
precizarea clară a opțiunii de vot „pentru” 
sau „împotrivă” sau „abținere” pentru fiecare 
punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi 
a A.G.O.A. Formularul de împuternicire 
specială va fi actualizat de către Societate 
dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de 
zi a A.G.O.A. În situația discutării în cadrul 
A.G.O.A., în conformitate cu prevederile 
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de 
zi publicată, împuternicitul poate vota pe 
marginea acestora conform interesului acțio-
narului reprezentat. Acţionarul poate acorda 
împuternicire generală valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând 
reprezentantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale 
acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi 
identificaţi în împuternicire, în mod indivi-
dual sau printr-o formulare generică referi-
toare la o anumită categorie de emitenţi, 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie. 
Împuternicirea generală va putea fi acordată 
de acționar, în calitate de client, doar unui 
intermediar definit conform prevederilor art. 
2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 
privind emitenții de instrumente financiare şi 
operațiuni de piață, sau unui avocat. Împu-
ternicirea specială în original, semnată şi, 
după caz, ştampilată, precum şi împuterni-
cirea generală semnată, înainte de prima ei 
utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea 
conformității cu originalul sub semnătura 
reprezentantului legal şi însoțită de o decla-
rație pe propria răspundere în original 
semnată şi, după caz, ştampilată, dată de 
reprezentantul legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin împuternicire generală, din 
care să reiasă că împuternicirea este acordată 
de respectivul acționar, în calitate de client, 
intermediarului sau, după caz, avocatului şi 
că împuternicirea este semnată de acționar, 
inclusiv prin ataşare de semnătură electro-
nică extinsă, dacă este cazul, precum şi 
mandatul primit prin Ordin al Ministrului 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
pentru participarea reprezentatului statului 
în Adunarea Generală a Acționarilor, în 
original, vor fi depuse, în limba română sau 
în limba engleză, la sediul „Conpet” S.A., în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, 
cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv 
pȃnă la data de 17.06.2020, ora 10:00, în plic 
închis, cu menţiunea: „Biroul Secretariat 
C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
18.06.2020”, sau se pot transmite cu semnă-
tura electronică extinsă încorporată conform 
prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind 
semnătura electronică, pȃnă la aceeaşi dată şi 
oră antemenționate, pe adresa de e-mail: 
actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevă-
zută de art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 
1990 privind societăţile, cu modificările şi 
completările ulterioare. În cazul în care 
reprezentantul acționarului/ acționarilor este 
o instituție de credit care prestează servicii de 
custodie, aceasta poate participa şi vota în 
cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă 
Societății, până la data de 17.06.2020, ora 
10:00, în original, o declarație pe propria 
răspundere, semnată şi după caz, ştampilată, 
de reprezentantul legal al instituției de credit, 
în care se precizează în clar, numele/ denu-
mirea acționarului în numele căruia instituția 
de credit participă şi votează în cadrul 
A.G.O.A., precum şi faptul că instituția de 
credit prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de 
vot primite prin mijloace electronice de 
comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea 
unei împuterniciri speciale sau generale de 
către acționar. Custodele votează în adunarea 
generală a acționarilor exclusiv în conformi-
tate şi în limita instrucțiunilor primite de la 
clienții săi având calitatea de acționari la data 
de referință de 09.06.2020. Acționarii înregis-
trați la data de referință au posibilitatea de a 
vota prin corespondență, înainte de 
A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot 
prin corespondență, disponibil în limba 
romȃnă şi în limba engleză, începȃnd cu data 
de 18.05.2020, ora 20:00, în format electronic 
pe pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
18.06.2020, precum şi la sediul Societăţii 
(Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând 
cu data de 19.05.2020, în zilele lucrătoare, 
între orele 8:00 - 14:30. Formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie completate şi 
semnate de către acționari persoane fizice şi 
însoțite de copia actului de identitate al acțio-
narului semnat conform cu originalul de 
către titularul actului de identitate/ comple-
tate şi semnate de către reprezentantul legal 
al acționarului persoană juridică, însoțite de 
documentul oficial care îi atestă calitatea de 
reprezentant legal. Calitatea de acționar, 
precum şi, în cazul acționarilor persoane 
juridice sau al entităților fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant legal se 
constată în baza listei acționarilor de la data 
de referință/ de înregistrare, primită de Soci-
etate de la Depozitarul Central S.A. sau, 
după caz, pentru date diferite de data de 
referință/ de înregistrare, pe baza următoa-
relor documente prezentate Societății de 

către acționar, emise de Depozitarul Central 
S.A., sau de către participanții definiți 
conform legislației privind piața de capital, 
care furnizează servicii de custodie: a) 
extrasul de cont din care rezultă calitatea de 
acționar şi numărul de acțiuni deținute; b) 
documente care atestă înscrierea informației 
privind reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A./ respectivii participanți. În cazul 
în care datele privind calitatea de reprezen-
tant legal nu au fost actualizate la Depozi-
tarul Central de către acționarul persoană 
juridică până la data de referință, dovada de 
reprezentant legal se face pe baza unui certi-
ficat constatator eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerțului, în original sau în copie 
conformă cu originalul, sau orice alt docu-
ment emis de către o autoritate competentă 
din statul în care acționarul este înmatriculat 
legal şi care atestă calitatea de reprezentant 
legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului. Documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal, întoc-
mite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată 
de un traducător autorizat în limba română 
sau în limba engleză. Nu este necesară legali-
zarea sau apostilarea documentelor care 
atestă calitatea de reprezentant legal al acțio-
narului. Formularele de vot prin corespon-
denţă, însoțite de documentele legale, vor 
trebui transmise în original, în limba română 
sau în limba engleză, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de primire, 
direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. 
şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 18.06.2020” 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la adresa 
actionariat@conpet.ro, pȃnă la data de 
17.06.2020, ora 10:00. Formularele de vot 
prin corespondență/ împuternicirile speciale 
sau generale care nu sunt primite la sediul 
Societăţii în termenele indicate, respectiv 
până la data de 17.06.2020, ora 10:00, nu vor 
fi luate în calcul pentru determinarea cvoru-
mului şi majorităţii ȃn A.G.O.A. Regulile 
stabilite prin prezentul convocator, pentru 
organizarea şedinței A.G.O.A., din data de 
18.06.2020/ 19.06.2020 (a doua convocare) 
vor fi completate de prevederile legale aplica-
bile întreprinderilor publice ale căror acțiuni 
sunt tranzacționate pe piața valorilor mobi-
liare. Având în vedere recomandările autori-
tăților publice române în legatură cu 
prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, 
în măsura în care restricțiile impuse pentru 
gestionarea situației generate de COVID-19 
vor fi menținute, societatea Conpet S.A. 
reiterează recomandările adresate acționa-
rilor, după cum urmează: - să acceseze mate-
rialele de şedință aferente ordinii de zi în 
format electronic, disponibile pe web-site 
societății la adresa www.conpet.ro, link-ul 
Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ 
AGOA 18.06.2020, atât în limba română, cât 
şi în limba engleză, mai degrabă decât în 
format fizic la sediul societății; - să voteze 
prin corespondență, înainte de adunarea 
generală, prin utilizarea Formularului de Vot 
prin corespondență; - să utilizeze, ca mijloace 
de comunicare, e-mailul cu semnatură elec-
tronică extinsă încorporată, mai degrabă 
decât transmiterea prin poştă sau prin curier 
la Sediul Societății  atunci când înaintează (i) 
propuneri cu privire la adăugarea de noi 
puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., (ii) 
proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise 
înainte de A.G.O.A., (iv) Împuternicire 
pentru reprezentarea în A.G.O.A. sau (v) 
Formular de Vot prin corespondență. La 
nivelul societății vor fi aplicate restricțiile 
legale în vigoare la data desfăşurării adună-
rilor generale ale acționarilor, cu privire la 
limitarea numărului de participanți la eveni-
mente desfăşurate în spații închise, numai în 
funcție de deciziile exprese adoptate de 
autorități. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul „Conpet” S.A. din Ploieşti, 
str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. 
şi A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, 
fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, 
e-mail: actionariat@conpet.ro.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 republicată, Preşedintele Consiliul 
de Administrație al PROGAZ P&D SA 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor la data de 17.06.2020, ora 11.00, 
la sediul societății din Câmpina, str. B.P. 
Haşdeu, nr. 91, Jud. Prahova, pentru toți 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor 
la data de referință 05.06.2020. În cazul neîn-
deplinirii condițiilor legale de validare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
va fi reprogramată la o a II-a convocare, 
pentru data de 18.06.2020, ora 11.00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea 
de zi este următoarea: Prezentarea şi apro-
barea raportului de activitate al Consiliului 
de Administrație pe anul 2019; Prezentarea şi 
aprobarea raportului Auditorului Financiar 
Independent pe anul 2019; Aprobarea bilan-
țului şi a Contului de profit şi pierderi pe anul 
2019; Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020; Diverse.  Acționarii 
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pot participa la Adunarea Generală a Acționa-
rilor cu cartea de identitate sau pot fi reprezen-
tați în baza prevederilor Legii nr.31/1990 
republicată. Relații suplimentare se pot obține 
la telefonul: 0244.375.094.

l Administrator unic al societății comerciale 
CIMEX SA, cu sediul în str.Taberei, nr.FN, 
îmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 
sub nr. J/36/78/1991, având Codul de Înregis-
trare Fiscală RO2361710, convoacă pentru data 
de 24.06.2020, ora 11.00, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor la sediul din Tulcea, str. 
Taberei, nr. FN. La această Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să 
participe și să voteze toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 
05.06.2020, stabilită ca dată de referință. 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al administra-
torului unic pentru exercițiul financiar 2019; 
2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare 
aferente anului 2019; 3.Prezentarea raportului 
auditorului financiar independent aferent 
anului 2019; 4.Prezentarea și aprobarea progra-
mului de activitate, a programului de investiții 
și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2020; 5. Împuternicirea administratorului unic 
pentru accesarea  unui fond de credit prin 
Fondul Național de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii prin IMM 
INVEST România; 6.Diverse. În cazul neînde-
pliniri cvorumului statutar pentru validarea 
deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor se reconvoacă pentru data de 
25.06.2020, ora 11.00, cu aceeași ordine de zi. 
Acționarii se pot prezenta la Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor în nume propriu 
sau prin reprezentare pe bază de procură 
specială. Formularele de procuri speciale 
precum și documentele care vor face obiectul 
deliberărilor vor fi depuse la același comparti-
ment pînă la data de 22.06.2020, ora 10.00.

LICITATII
l Debitorul SC Consov SGM SRL – in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în 
Bechet, str.Nisipului nr. 6, jud.Dolj, 
CIF:33558055, J16/1411/2014, aflat în proce-
dura de faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe 
rolul Tribunalului Dolj, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunuri mobile de tipul 
mijloace de transport: -Autoutilitara MAN 
TGA 18.440, DJ-14-NAJ, numar de identifi-
care WMAH08ZZX8M495429, an de fabri-
catie 2007, (cmc) 10518, culoare VERDE, 
combustibil motorina, la pretul de 3.300 Euro. 
-Autoutilitara SCANIA P114, DJ-16-NAJ, 
numar de identificare XLEP4X20005104859, 
an de fabricatie 2004, (cmc) 10640, culoare 
Gri, tractiune spate, putere CP 280 kW / 375 
CP, combustibil motorina, la pretul de 3.097,50 
Euro .  -Semiremorca  KOGEL S24 , 
DJ-19-NAJ, caroseria BA suprastructura 
d e s c h i s a ,  n u m a r  d e  i d e n t i f i c a r e 
WK0S0002400108812, an de fabricatie 2008, 
masa proprie (kg) 6500, numar axe 3, culoare 
Gri, la pretul de 2.302,50 Euro; -Semiremorca 
SCHWARZMUELLER SPA3, DJ-10-YSZ, 
caroseria BA suprastructura deschisa, numar 
de identificare W091603381HS09800, an de 
fabricatie 2001, masa proprie (kg) 6900, 
numar axe: 3, culoare Verde-Rosu, la pretul de 
1.567,50 Euro. Preturile nu includ TVA. (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta 
nr. 5 din data de 08.01.2019 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 
4659/63/2017 aflat pe rolul Tribunalului Dolj. 
Licitaţia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
29.05.2020 orele 14:oo. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licita-
ţiei cel mai târziu la data de 28.05.2020 si 
achizitionarea caietului de sarcini in cuantum 
de 200,00 lei pentru bunurile mobile*Mijloace 
de transport*. Cont deschis la Banca Comer-
ciala Romana Sucursala Dolj Patria (Craiova), 
sub nr. RO18RNCB0139149907510001. 
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de 
Președintelui României cu privire la decre-
tarea stării de urgență, precum si a ordonan-
telor militare emise, lichidatorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba 
loc prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.) Relaţii la tele-
fon-fax:  0742592183,  sau 0252/35.43.99, 
e-mail: office@consultant-insolventa.ro;  Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvență SPRL,

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon0350425926, fax 0350425926 
vinde  teren în suprafață de 155 mp, situat în 
comuna Câineni, localitatea Câinenii Mici, 
punctul Valea Satului, Județul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului  privat, vânzarea se face 
conform OUG. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 35 din  data de 
30.04.2020. Informaţiile privind documentaţia 
de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 
Documentatia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei comunei Câineni iar  
persoanele interesate pot achita la casieria 
unității contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, cont 
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se  
poate achita cu numerar la casieria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.06.2020 ora 12,00 Data 
limită de depunere a ofertelor: 09.06.2020 ora 
09,30. Ședința publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în 09.06.2020, ora 11,30, 
în sala de ședințe a Primăria comunei Câineni. 
Acţiunea în justiţie se introduce pentru soluți-
onarea litigiilor apărute la Secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea contencio-
sului administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare. 

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 
2541681, telefon0350425926, fax 0350425926 
vinde  teren în suprafață de 345 mp, situat în 
comuna Câineni, localitatea Câinenii Mici, 
punctul Valea Satului, Județul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului  privat, vânzarea se face 
conform OUG. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 34 din  data de 
30.04.2020. Informaţiile privind documentaţia 
de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 
Documentatia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei comunei Câineni iar  
persoanele interesate pot achita la casieria 
unității contravaloarea documentației de atri-
buire de 100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, cont 
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se  
poate achita cu numerar la casieria Primăriei 
comunei Câineni. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.06.2020 ora 12,00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 09.06.2020 ora 
09,00; Ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în 09.06.2020, ora 11,00, 
în sala de ședințe a Primăria comunei Câineni. 
Acţiunea în justiţie se introduce pentru soluți-
onarea litigiilor apărute la Secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza 
prevederilor Legii nr.554/2004 legea contencio-
sului administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

l Anunţ. «Închirierea unor spații amplasate 
în imobilul „Dispensar Uman Săcălășeni”», 
în vederea derulării unor activități specifice. 
1. Informaţii generale privind concedentul: 
Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr.87, județul  Maramureș, 
C.I.F.  3627390, cod poștal :  437280, 
România,  telefon: 0262289333, fax: 
0362780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul 
procedurii de licitaţie publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: organizează licitaţie 
publică în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 și ale: 2.1. H.C.L. nr. 
43/29.04.2020: în vederea închirierii unor 
spații în suprafață totală de 42,99 mp., 
amplasate în imobilul „Dispensar Uman 
Săcălășeni”, pentru derularea unor activități 
farmaceutice. 2.2. H.C.L. nr. 44/29.04.2020: 
în vederea închirierii unor spații în supra-
față totală de 34,44 mp., amplasate în 
imobilul „Dispensar Uman Săcălășeni”, 
pentru derularea unor activități de asistenţă 
medicală generală/medicină de familie. 2.3. 
H.C.L. nr. 45/29.04.2020: în vederea închiri-
erii unor spații în suprafață totală de 25 
mp., amplasate în imobilul „Dispensar 
Uman Săcălășeni”, pentru derularea unor 
activități de asistenţă medicală generală/
medicină de familie. 2.4. H.C.L. nr. 
46/29.04.2020: în vederea închirierii unui 
spațiu în suprafață de 18,57 mp., amplasat 
în imobilul „Dispensar Uman Săcălășeni”, 
pentru derularea unor activități de asistenţă 
medicală generală/medicină de familie. 2.5. 
H.C.L. nr. 47/29.04.2020: în vederea închiri-
erii unui spațiuîn suprafață de 18,57 mp., 
amplasat în imobilul „Dispensar Uman 
Săcălășeni”, cu destinația cabinet medical 
stomatologic. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
înposesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: de la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
județul Maramureș. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul ,,Juridicˮ al Comunei 
Săcălășeni, zilnic între orele 8.00 -14.00, 
persoană de contact: Diana-Cristiana 
Schvarcz. 3.3.  Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: în 
format electronic: GRATUIT;  pe suport 

hârtie: 16 lei. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 1 iunie 2020, ora 15.00. 4.  
Informaţii privind ofertele: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depu-
nerea ofertelor: 8 iunie 2020, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofer-
tele se depun la sediul Comunei Săcălășeni, 
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, 
județul Maramureș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar original și un exemplar în 
copie. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 9 
iunie 2020, ora. 10.00, la sediul Comunei 
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada 
Unirii, nr.87, județul Maramureș. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Județean Maramureș, bd. Republicii, 
nr. 2A, Baia Mare,telefon: 0262218235, fax: 
0262218209, adresă e-mail: tr-maramu-
res-reg@just.ro, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data comunicării rezultatului 
licitației, cu condiția obligatorie de notificare 
în acest termen a Comunei Săcălășeni. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12 
mai 2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Consiliul Local Români, strada Prin-
cipală, nr.1, Comuna Români, județul Neamț, 
telefon/fax 0233.768.925, e-mail: primaria@
comunaromani.ro, cod fiscal 2612995. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 1. 
Suprafața de 43,5 ha islaz în punctul 
Mândrești; 2.Suprafața de 10ha islaz în 
punctul Răpa Roșie; 3. Suprafața de 3,65 ha 
islaz în punctul Iezurcani; 4.Suprafața de 
12,23ha islaz în punctul Dealul Nucului; 5. 
Suprafața de 1,98 ha islaz în punctul Pășune 
Goșmani; 6.Suprafața de 1,32 ha islaz în 
punctul Manole Popa; 7. Suprafața de 2,31 ha 
islaz în punctul Bahnă Cai; 8.Suprafața de 
1,60 ha islaz în punctul Budurca; 9. Suprafața 
de 217.995 mp (din care 4.591mp dig și 
213.404mp ape cu stuf) iaz Epitropia, ce 
aparțin domeniului public al Consiliului Local 
Români, județul Neamț, conform HCL 
25/08.08.2019 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2020. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Români, strada Princi-
pală, nr.1, județul Neamț. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
20Lei/exemplar, se achită cash la casieria 
Primăriei Români, strada Principală, nr.1, 
județul Neamț. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.06.2020, ora 14.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.06.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Români, strada Principală, 
nr.1, județul Neamț. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 22.06.2020, ora 11.00, 
Primăria Români, strada Principală, nr.1, 
județul Neamț. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Neamț, B-dul Republicii, nr.16, 
Piatra Neamț, județul Neamț, telefon 
0233.235.655, fax 0233.235.655, e-mail: 
neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 14.05.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Chiscani, Strada Principală, nr.224, 
Comuna Chiscani, județul Brăila, telefon 
0239.664.011, fax 0239.664.011, e-mail: prima-
riachiscani@yahoo.com, cod fiscal 4342669. 
2.Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
-suprafața de 25,7mp, reprezentând cabinet 
medical medicină de familie, situat în incinta 
sediului social administrativ, sat Lacu Sărat, 
str.Principală, nr.45, Comuna Chiscani, 
județul Brăila; -suprafața de 38,42mp, repre-
zentând cabinet medical stomatologie, situat 
în incinta sediului social administrativ, sat 
Lacu Sărat, str.Principală, nr. 45, Comuna 
Chiscani, județul Brăila, bunuri proprietate 
publică ale Comunei Chiscani, conform HCL 

47/07.05.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 
zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei 
Chiscani. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Chiscani, Strada Princi-
pală, nr.224, Chiscani, județul Brăila. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei, la 
casieria instituției, cod fiscal al concedentului: 
4342669. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02.06.2020, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.06.2020, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Chiscani, Strada Principală, nr. 224, 
Comuna Chiscani ,  județul  Bră i la . 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 
exemplare copii. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 09.06.2020, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Chiscani, Strada Princi-
pală, nr.224, Comuna Chiscani, județul Brăila. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Brăila, 
Calea Călărașilor, nr.47, Brăila, județul Brăila, 
telefon 0239.613.976, 0239.613.370, fax 
0239.612.608, e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 14.05.2020.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Chiscani, 
Strada Principală, nr. 224, Comuna Chiscani, 
județul Brăila, telefon 0239.664.011, fax 
0239.664.011, e-mail: primariachiscani@yahoo.
com, cod fiscal 4342669. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -suprafața de 33,20mp, reprezen-
tând cabinet medical medicină de familie, situat 
în incinta Dispensarului Uman din localitatea 
Chiscani, str.Școlii, nr.114, Comuna Chiscani, 
județul Brăila; -suprafața de 15,8mp, reprezen-
tând cabinet medical stomatologie, situat în 
incinta Dispensarului Uman din localitatea 
Chiscani, str.Școlii, nr.114, Comuna Chiscani, 
județul Brăila, bunuri proprietate privată a 
Comunei Chiscani, conform HCL 47/07.05.2020 
și temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitarea scrisă, trans-
misă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Comunei Chiscani. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei Chiscani, Strada 
Principală, nr.224, Comuna Chiscani, județul 
Brăila. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
50Lei la casieria instituției, cod fiscal al conce-
dentului: 4342669. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 02.06.2020, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.06.2020, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va 
fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Chiscani, Strada Principală, nr. 224, Comuna 
Chiscani, județul Brăila. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 09.06.2020, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Chiscani, Strada 
Principală, nr. 224, Comuna Chiscani, județul 
Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, 
Calea Călărașilor, nr.47, Brăila, județul Brăila, 
telefon 0239.613.976, 0239.613.370, fax 
0239.612.608, e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 14.05.2020.

l Primăria comunei Bustuchin, cu sediul în 
comuna Bustuchin, judeţul Gorj, organizează 
în data de 05 iunie 2020, ora 13.00, licitaţie 
publică pentru închirierea unui spaţiu de 194 
mp situat în imobilul Atelier confecţii textile 
din comuna Bustuchin, judeţul Gorj. Docu-
mentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Bustuchin, începând cu 
data publicării anunţului. Ofertele se depun la 
registratura Primăriei comunei Bustuchin, 
până la data de 04 iunie 2020, ora 11.00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Bustuchin sau la telefon 
0253.475.125.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Sasca Montană, strada 1 
Decembrie 1918, nr.375, Comuna Sasca 
Montană, județul Caraș-Severin, telefon/fax 
0255.576.565, 0255.576.514, e-mail: primaria-
sasca@yahoo.com, cod fiscal 3227190. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
pășune comunală, în suprafață totală de 28,50 
hectare, situate în Blocurile Fizice: 49-4ha, BF 
9: 3ha, BF 97: 14,50ha, BF 622: 7ha, ce aparține 
domeniului public al Consiliului Local Sasca 
Montană, județul Caraș-Severin, conform HCL 
22/30.04.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: de la Comparti-
mentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Sasca Montană, strada 1 Decembrie 
1918, nr.375, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
40 Lei/exemplar, se achită cash la casieria 
Primăriei Comunei Sasca Montană. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.06.2020, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 09.06.2020, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sasca Montană, Compartimentul Secretariat, 
strada 1 Decembrie 1918, nr. 375, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 10.06.2020, ora 12.00, Primăria 
Comunei Sasca Montană, strada 1 Decembrie 
1918, nr.375, județul Caraș-Severin. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Judecătoriei Oravița, Piața 
Revoluției, nr. 2, Oravița, județul Caraș-Severin, 
telefon 0255.571.954, fax 0255.571.964, e-mail: 
ecris.273@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.05.2020.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri imobile la valoarea de 
piata redusa cu 45%(cladire complex) Plopeni, 
str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 296.649,65 lei fara TVA, 
(constructii industriale) Plopeni Sat, comuna 
Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - 
cladire magazie(baraca metalica), baraca 
metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si 
platforma betonata, suprafata utila 604,67 
mp, data construirii 1980 amenajata partial in 
2012 = 111.876,05 lei fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 21.05.2020, ora 12/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
28.05.2020, 04.06.2020, 11.06.2020 si 
18.06.2020 aceeași oră, în același loc.

PIERDERI
l SC Yuksek International Transport SRL, cu 
sediul social in Com. Afumati, Str. Linia de 
Centura nr.84, Tarla-113, Parcela-447, judetul 
I l fov,  avand  CUI  RO18371028  s i 
J23/233/2006, s-au pierdut in conditii necunos-
cute,  autorizatiile de transport nr.623109 si 
606627. Le declar nule.

l Declar că, în condiții necunoscute, am 
pierdut contractul de vânzare cumpărare 
nr.28092/30611 din 25.06.1993 și procesul 
verbal nr.28092/30611/25.06.1993, acte înche-
iate cu Imobiliara RA, pe care le declar nule.

l SC Bogdan Company SRL, CUI: 19276849, 
J52/670/2006, declară pierdute Certificatele 
Constatatoare emise de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu 
pentru punctele de lucru din: a) Sat Fundeni, 
Comuna Dobroești, Nr.1-10, Complex Comer-
cial Dragonul Roșu, Corp 6, Spațiul Nr.129, 
Județ Ilfov, Tip model declarație: Model 2 nr. 
1337 din 06.02.2007. b) Oraș Voluntari, Intrarea 
Ardealului, Nr. 8, Județ Ilfov, Tip model decla-
rație: Model 3 nr.29972 din 30.10.2017.

l Pierdut certificat nr.2048 din 27.03.2007, 
emis de Camera Auditorilor Financiari din 
România pentru Chiscoci Maria Fernanda. 
Declar nul.


