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OFERTE SERVICIU
l BRCT Suceava caută candidați 
pentru postul de expert relații 
externe – ofițer monitorizare imple-
mentare. Detalii la adresele: www.
brctsuceava.ro și www.ro-ua.net. 
Informațiile suplimentare se pot 
obține la tel: 0230/530049.

l Primăria Comunei Bunești, cu 
sediul în Com.Bunești, Str.Eroilor, 
Nr.7, Judeţul Suceava, organizează 
în zilele de 24-26.09.2018 examen de 
promovare în grad profesional și 
anume: consilier juridic, grad profe-
sional superior, clasa I, din cadrul 
Compartimentului juridic. Condi-
ţiile de participare pentru promo-
varea în funcţia publică superioară 
sunt cele prevăzute de art.65 din 
Legea 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, conform căruia funcţionarul 
public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: -să 
aibă cel putin 3 ani vechime în 
gradul funcţiei publice din care 
promovează; -să fi obţinut califica-
tivul „bine” la evaluarea performan-
telor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în 
activitate; -să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune discipli-
nară neradiată în condiţiile legii. 
Condiţii de desfășurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretarul 
comunei Bunești, judeţul Suceava, 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Jurnalul Naţional 
și la sediul Primăriei Comunei 
Bunești. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comunei 
-telefon: 0230.549.001.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, autografe, 
statuete, porțelan, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi românești. 
D e p l a s a r e  l a  d o m i c i l i u . 
0751.221.166

CITAȚII  
l Subsemnaţii Geblescu Daniel și 
Geblescu Anglia, reclamanţi în 
dosarul 2745/229/2018 cu obiect 
ordonanţa presidinţială - suplinire 
acord pârât, încuviinţare pașaport 
simplu pentru deplasare minoră în 
străinătate, chemăm în judecată 
pârâta Drăgușin Manuela, cu 
ultimul domiciliu în Ţăndărei, 
strada Lunca, nr. 27, jud. Ialomiţa, 
la Judecătoria Fetești la data de 
30.08.2019, ora 9.

l În dosarul 765/210/2018 al Jude-
cătoriei Chișineu-Criș, reclamanta 

Szigeti Ema, domiciliată în Satu 
Nou, nr. 362, jud. Arad, în contra-
dictoriu cu Sarkozi Elisabeta, Szabo 
Elisabeta una și aceeași persoană 
decedată, solicită constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii, 
prescripție achizitivă și nașterea 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în Satu Nou, C.F. 
304070 Misca, top 435, 436 Satu 
Nou, jud.Arad, compus din casă și 
teren, ca OCPI Chișineu-Criș să 
efectueze operațiunile necesare în 
vederea intabulării dreptului meu 
de proprietate cu titlu de uzuca-
piune. Toți cei interesați pot formula 
opozițtie la prezenta somație.

l Se citează: Bărbat Lucia Floren-
tina, Bărbat Liliana, Bărbat Camelia 
și Stancu Gabriela, în cauză succe-
sorală a defunctei Bărbat Maria, 
decedată la 29 mai 1995, ultimul 
domiciliu localitatea Sâmbăta Nouă, 
comuna Topolog, judeţul Tulcea, 
pentru data de 19 septembrie 2018, 
la Biroul Individual Notarial 
Mariana Mocanu, din localitatea 
Babadag, strada Mihai Viteazu, nr.9, 
judeţul Tulcea.

l Se citeaza Tehnobert Industry 
SRL in calitate de parat, cu ultimul 
sediu social cunoscut in Vadeni, Sos. 
Pietroiu 187, judetul Braila care se 
va prezenta la sediul Judecatoriei 
Braila in data de 20.09.2018, 
Complet camera de consiliu-4 civil, 
ora 9:00 pentru judecarea cererii de 
valoare redusa formulata de 
creditor Industrialchim SRL, care 
face obiectul  dosarului  Nr. 
1101/196/2018.

DIVERSE  
l SC Conpet SA anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Reabilitare 
Rampă de încărcare ţiţei Berca, 
judeţul Buzău”, propus a fi 
amplasat în com.Berca, jud. Buzău. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Buzău, din Buzău, str.Democraţiei, 
nr. 11, și la sediul SC Conpet SA, 
din municipiul Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în zilele 
de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Buzău, din 
Buzău, str. Democraţiei, nr. 11.

l CII Stefanescu Ovidiu Alin 
anunta deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei a debitorului SC 
M i c o m a d  S R L ,  d o s a r  n r. 
1941/90/2018 pe rolul Tribunalului 
Valcea. Termenul limită pentru 
d e p u n e r e a  c r e a n t e l o r  e s t e 
03.09.2018. Termenul limită pentru 

verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
24.09.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al crean-
ţelor este 15.10.2018. Termen  
sedinta adunarea creditorilor 
01.10.2018.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. Uni Clas 
Grup SRL Sediul social București, 
Bl. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, Etaj 
Subsol, Ap. Boxa 1, Sector 5, 
J40/1082/2004, CUI 16089617, în 
dosarul 23410/3/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului București, Secția a VII 
a Civilă. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului 
-3.09.2018, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire și publicare 
în BPI a tabelului preliminar de 
creanțe -24.09.2018, termenul de 
definitivare a tabelului creantelor 
-19.10.2018, data primei ședințe a 
adunării generale a creditorilor este 
01.10.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
22 .11 .2018 .  Pentru  re la ț i i : 
021.318.74.25.

l Sectoare cadastrale: 22 și 28. 
Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. OCPI OLT anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.22 și 28, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
Imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Data de început a afișării: 
30.08.2018. Data de sfârșit a 
afișării: 28.10.2018. Adresa locului 
afișării publice: str.Principală, 
nr.217, sat Corbu, comuna Corbu, 
județul Olt. Repere pentru identifi-
carea locației: în apropierea Școlii 
Gimnaziale -sat Corbu. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Comunei Corbu, str.Principală, 
nr.217, sat Corbu, comuna Corbu, 
județul Olt, în termen de 60 de zile 
de la data afișării și sunt însoțite de 
documente doveditoare. Alte indi-
cații utile pentru cei interesați: toți 
proprietarii și posesorii de imobile 
din UAT Corbu să participe la veri-
ficarea documentelor tehnice publi-
cate la sediul primăriei. Informații 
privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Primarul Dorin Nistor a semnat, 
la sediul ADR Centru, contractul 
de finanțare pentru Proiectul 
”Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Contagioase din cadrul 
Spitalului Municipal Sebeș”. 
Cererea de finanțare a fost depusă 
prin POR 2014-2020, Axa Priori-
tară 3, Operațiunea 3.1 -Creșterea 
eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile publice și 
sistemele de iluminat public, îndeo-
sebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari -și a fost 
selectată pentru finanțare neram-
bursabilă în valoare de 1.389.536,36 
lei. Obiectivul general al proiectului 
îl constituie creșterea eficienței 
energetice și scăderea emisiilor 
echivalent CO2 aferente clădirii 
secției ”Contagioase” din cadrul 
Spitalului  Municipal  Sebeș. 
Proiectul își propune executarea 
lucrărilor de intervenție pentru 
reabilitarea termică a clădirii secției 
”Contagioase”, clădire care din 
păcate se af lă într-o stare total 
necorespunzătoare. Construcția 
existentă a fost edificată începând 
cu anul 1910 și nu corespunde 
cerințelor pentru o unitate sanitară 
modernă, iar consumurile energe-
tice și costurile aferente sunt foarte 
mari. Prin investițiile care vor fi 
puse în practică, clădirea va fi 
transformată într-una modernă, 
primitoare și eficientă termic în 
beneficiul cetățenilor municipiului 
Sebeș. Pentru realizarea obiecti-
vului propus vor fi realizate urmă-
toarele tipuri de lucrări: -izolarea 
termică a pereților exteriori cu un 
strat de minim 15 cm de vată mine-
rală bazaltică; -izolarea soclului 
prin aplicarea unui strat de polis-
tiren extrudat de minim 10 cm 
grosime; -izolarea plăcii pe sol cu 
un strat de polistiren extrudat de 
minim 10 cm grosime; -izolarea 
termică a planșeului peste pod cu 
un strat de vată minerală bazaltică 
de minim 25 cm grosime; -înlocu-
irea învelitoarei existente deterio-
rate cu învelitoare din țiglă 
ceramică profilată; -înlocuirea 
scocurilor și burlanelor deteriorate 
cu altele noi. Reabilitarea suprafe-
țelor vitrate cu: -înlocuirea tâmplă-
riei existente din PVC cu geam 
termopan cu acoperire selective 
Low-E cu sistem automat de inchi-
dere; -etanșarea elementelor mobile 
(uși, ferestre); -refacerea pardose-
lilor existente și refacerea finisa-
jelor corespunzatoare standardelor 
actuale în zonele de intervenție; 
-reparația locală a trotuarelor și 
repararea rigolelor de preluare a 
apelor pluviale pentru a elimina 
infiltrațiile la infrastructura 
clădirii;  -crearea de facilități 
pentru persoanele cu dizabilități 
(rampe de acces );  -instalarea unui 

sistem de climatizare monosplit de 
tip inverter în camerele destinate 
cadrelor medicale, registratură, 
sala de tratament și salon rezervă, 
montarea unor sisteme inteligente 
de contorizare (urmărire și înregis-
trare a consumurilor energetice), 
pentru fațadele cu expunere se 
propun parasolare verticale sau 
orizontale din aluminiu la nivelul 
vitrajelor pentru a reduce supraîn-
călzirea camerelor spitalului; 
-reabilitarea instalațiilor de încăl-
zire: modernizarea instalației de 
încălzire și aer condiționat prin 
înlocuirea corpurilor de încălzire 
existente din fontă cu corpuri 
statice noi din tablă, montarea robi-
neților cu reglaj termostatic pe 
fiecare corp de încălzire în parte, 
înlocuirea conductelor și a coloa-
nelor care transportă agentul 
termic precum și izolarea acestora, 
echilibrarea instalațiilor termice, 
dotarea instalației de încălzire cu 
echipament de reglare cu ceas, 
programabil; -reabilitarea instala-
ției de apă prin instalarea unui 
sistem solar pentru prepararea apei 
calde cu energie regenerabilă: înlo-
cuirea racordurilor obiectelor sani-
tare, montarea robineților cu 
temporizare pentru reducerea 
consumului de apă rece și apă 
caldă de consum, înlocuirea 
conductelor și coloanelor de distri-
buție a apei reci și apei calde, înlo-
cuirea conductelor care transportă 
agentul termic de la centrala 
termică precum și izolarea lor; 
-reabilitarea instalației de iluminat: 
înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
corpuri eficiente energetic tip led, 
instalarea de corpuri de iluminat cu 
senzori de mișcare, acolo unde 
acestea se impun pentru economia 
de energie, refacerea instalațiilor de 
iluminat deteriorate.

SOMAȚII  
l Somatie emisa in temeiul art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
astfel cum s-a dispus prin inche-
ierea din sedinta publica din data 
de 28.06.2018, privind cererea inre-
gistrata sub dosar nr. 986/246/2018 
al Judecatoriei Ineu, formulate de 
petentul Marec Stefan, domiciliat in 
sat Nadas, nr. 368, jud. Arad, prin 
care se solicita ca prin sentinta ce se 
va pronunta sa se constate ca a 
dobandit dreptul de proprietate pe 
titlu de uzucapiune asupra intre-
gului imobil inscris in CF nr. 3306 
Taut, cu nr top. 1122-1123/2/8, 
compus din teren arabil in supra-
fata de 11.931 mp, situate in extra-
vilanul satului Nadas, (cu valoare 
de 9.432 lei) a proprietarei tabulare 
de sub B2, in cota de proprietate de 
½ parti defuncta Poapa Elena, 
decedata la data de 30.09.1982 si a 
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propriatrului tabular de sub B5, in 
cota de proprietate de ½ parti 
defunctul Motiu Gheorghe, decadat 
la data de 17.04.1998. Petentul, 
sustine ca asupra intregului imobil 
a exercitat timp de peste 20 de ani 
pana in present o posesie pasnica, 
publica, continua si sub nume de 
proprietar. De asemenea, a solicitat 
a se autoriza intabularea dreptului 
sau de proprietate in cota de 1/1 
parti, in baza sentintei definitive pe 
titlu de uzucapiune. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna 
la sediul instantei si la sediul prima-
riei in raza careia se afla imobilul si 
se publica intr-un ziar de larga 
raspandire, timp in care toti cei 
interesati au posibiliatea sa depuna 
de inadata opozitie la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz constrat in 
termen de o luna de la ultima 
afisare sau publicare se va proceda 
la analizarea cererii petentilor cu 
privire la constatarea dreptului lor 
de proprietate.

l Prin cererea înregistrată sub 
Dosar nr. 1368/246/2018  recla-
mantii Cotuna Teodor si Pinta 
Nicolae domiciliatii in Siad, nr. 18, 
com. Craiva, jud. Arad si domiciliul 
procesual ales La Cab. Av. Leucuta 
Ioan din Ineu, Calea Republicii nr. 
20 F solicită înscrierea dreptului de 
proprietate in cota de 1/1 parte din 
imobilul inscris in CF 302890, 
Craiva, provenit din convesia pe 
hartie a, CF vechi 120 Siad, nr. 
top.104,105,106 gradina si arabil in 
suprafata de 2447 mp, imobil 
asupra caruia figureaza ca proprie-
tari tabulari sub B1 defunctul 
Leucuta Andrei Casatorit cu 
Dronca Carolina decedata in 
05.12.1948 si sub B2 si B3 defuncta 
Ciupa Maria maritata cu Cotuna 
Vasile decedat la 17.06.1993. Recla-
mantii isi intemeiaza cererea pe 
faptul posesiei mai mare de 20 ani 
de la decesul proprietarilor tabulari. 
În urma acesteia, conform art. 130 
din Decretul Lege 115/1938 sunt 
somaţi toţi cei interesaţi ca, de 
îndată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece, în caz 
contrar, în termen de o luna de la 
această ultimă publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la avizierul Judecatoriei 
Ineu si la Primaria  Craiva.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Agromec Topoloveni S.A. 
Str. Garii nr.1, Corp C1+C6, Oras 
Topoloveni -jud.Arges, Telefon: 
0248/667699, Nr. Inmatriculare 
O R C  J 0 3 / 7 4 6 / 1 9 9 1 ,  C U I : 
RO162665, Convocator. Consiliul de 
Administratie al SC Agromec SA 
Topoloveni, cu sediul in orasul 
Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, 
inregistrata la ORC Arges sub nr. 
J03/746/1991, avand CUI nr. 
RO162665, Convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actiona-
rilor in ziua de 28.09.2018, ora 
09.00, la sediul social al societatii, 
din orasul Topoloveni, str. Garii 
nr.1, judetul Arges, pentru toti acti-
onarii existenti si inregistrati in 
Registrul Actionarilor, la sfarsitul 
zilei de 11.09.2018, care reprezinta 
data de referinta, cu urmatoarea 
ordine de zi: I). Aprobarea vanzarii, 
prin negociere directa intre partile 
contractante, la un pret care nu 
poate fi mai mic decat valoarea 
contabila, a urmatoarelor bunuri 
imobile (constructii si terenuri): 
1.Hala C2 (Injectie 2) compusa din 
5 corpuri de cladire, in suprafata 
totala de 2069 mp, inscrisa in CF 
81830 -C2; 2.Hala C3 Atelier 
(Magaziile 9+10) in suprafata totala 
de 1614 mp, inscrisa in CF 81830 
-C3; 3.Hala C4 (Magaziile 7+8) in 
suprafata totala de 1468 mp, 
inscrisa in CF 81830 -C4; 4.Hala C5 
(Magazia 5) in suprafata totala de 
718 mp, inscrisa in CF 81830 -C5; 
5.Hala C6 (Injectie 3) in suprafata 
totala de 1044 mp, inscrisa in CF 
81830 -C6; 6.Hala C7 (Magazia 6) 
in suprafata totala de 510 mp, 
inscrisa in CF 81830 -C7; 7.Hala C8 
(Saptii birouri) in suprafata totala 
de 231 mp, inscrisa in CF 81830 
-C8; 8.Hala C9 (Matriterie 2) in 
suprafata totala de 188 mp, inscrisa 
in CF 81830 -C9; 9.Hala C10 
(Anexa si Garaj motostivuitoare) in 
suprafata totala de 61 mp, inscrisa 
in CF 81830 -C10; -Terenul in 
suprafata de 16.576 mp, pe care 
sunt situate cladirile identificate la 
punctele 1-9 de mai sus, inscris in 
cartea funciara 81830. 10.Cladirea 
C1 (Anexa) in suprafata totala de 
17 mp, inscrisa in CF 81024 -C1; 
11.Cladirea C2 (Magazia 11) in 
suprafata totala de 1384 mp, 
inscrisa in CF 81024 -C2; 12.

Cladirea C3 (Cabina Paza) in 
suprafata totala de 32 mp, inscrisa 
in CF 81024 -C3; -Terenul in supra-
fata de 2521 mp, pe care sunt 
situate cladirile identificate la punc-
tele 10, 11 si 12, inscris in CF 81024; 
13.Bloc de locuinte, cu 4 aparta-
mente, in suprafata totala de 161 
mp, inscrisa in CF 80336 -C2; 14.
Cladire metalica, in suprafata totala 
de 4 mp, inscrisa in CF 80336 -C4; 
15.Cladire zid, in suprafata totala 
de 27 mp, inscrisa in CF 80336 -C3; 
-Terenul in suprafata de 670 mp pe 
care sunt situate cladirile identifi-
cate la punctele 13, 14 si 15, inscris 
in CF 80336; 16.Cladire (Atelier), 
compus din 2 corpuri de cladire 
(Matriterie 1+ Moara), in suprafata 
totala de 520 mp, inscrisa in CF 
80324; -terenul in suprafata de 520 
mp, pe care este situata cladirea 
identificata la pt. 16, inscris in CF 
80324; 17.Cladirea Atelier reparatii 
(Hala Injectie 1) in suprafata totala 
de 2520 mp, inscrisa in CF 80669; 
-terenul in suprafata de 2520 mp, pe 
care este situata cladirea identificata 
la pt.17, inscris in CF 80669; 18.
Cladirea Paza, in suprafata totala 
de 30 mp, inscrisa in CF 81336 -C1; 
-terenul in suprafata de 431 mp, pe 
care este situata cladirea identificata 
la pt.18, inscris in CF 81336; 19. 
Constructia din zidarie pe structura 
de beton armat, in suprafata totala 
de 226 mp, inscrisa in CF 80519 
-C1; -terenul in suprafata de 226 
mp, care face parte din terenul in 
suprafata totala de 428 mp, si 
inscris in CF 80519, pe care este 
situata cladirea identificata la 
pct.19; 20.Cladire puţ, in suprafata 
totala de 7 mp, insrisa in CF 81023 
-C1; -terenul in suprafata de 1108 
mp, pe care este situata cladirea 
identificata la punctul 20, inscris in 
CF 81023; 21.Terenul in suprafata 
de 77 mp, inscris in CF 81335; 22.
Terenul in suprafata de 385 mp, 
inscris in CF 81832; 23.Terenul in 
suprafata de 652  mp, inscris in CF 
81833; 24.Clădirile cu destinatia de 
sediu al SC Agromec Topoloveni 
SA, in suprafata de 214 mp, inscrisa 
in cartea funciara 80336 -C1 si in 
suprafata de 246 mp, inscrisa in CF 
80336 -C5. 25.Terenul in suprafata 
totala de 1741 mp, inscris in CF 
80519, pe care sunt amplasate cladi-
rile descrise la pct.24; 26.Terenul in 
suprafata de 191 mp, inscris in CF 
81022; 27.Terenul in suprafata de 
64 mp, inscris in CF 80520; 28.
Terenul in suprafata de 202 mp 
(rezultat din scaderea suprafetei de 
226 mp, pe care este amplasata 
constructia din zidarie descrisa la 
pct. 19) inscris in CF 80519. 29.
Terenul in suprafata totala de 2985 
mp, aferent cladirii Magazie 
Cartoane, inscris in CF 81025. II). 
Aprobarea vanzarii tuturor bunu-

rilor mobile ale societatii, prin nego-
c i e re  d i rec ta  in t re  par t i l e 
contractante, la pretul pietii (auto-
camioane, semiremorci, etc). III). 
Aprobarea datei de 15.10.2018, ca 
data de inregistrare. IV). Desem-
narea persoanei imputernicite sa 
indeplineasca formalitatile necesare 
prevazute de legislatia in vigoare cu 
privire la hotararea AGEA, precum 
si orice acte si operatiuni necesare in 
legatura cu aceasta. Conform art. 
117^1 alin.1, 2 si 3 din legea 
31/1990, actionarii reprezentand, 
individual sau impreuna, cel putin 
5% din capitalul social, au dreptul 
de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi, in cel mult 
15 zile de la data publicarii convo-
carii, cu conditia ca fiecare punct sa 
fie insotit de o justificare sau de un 
proiect de hotarare propus spre 
adoptare de adunarea generala. De 
asemenea, conform art. 112^2, 
fiecare actionar are dreptul sa adre-
seze intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunarii Generale a 
Actionarilor, pana cel mai tarziu in 
data de 18.09.2018. Documentele, 
materialele informative, precum si 
formularele procurilor speciale se 
vor pune la dispozitia actionarilor, 
la sediul societatii, la solicitarea 
acestora, contra cost, incepand cu 
data de 17.09.2018. Actionarii pot 
participa personal sau prin repre-
zentanti mandatati prin imputerni-
cire speciala,  potrivit  legii . 
Formularele pentru imputernicirea 
speciala se pot ridica de la sediul 
social al societatii, incepand cu data 
de 17.09.2018 si vor fi depuse in 
original, la secretariatul societatii, 
cu cel putin 48 de ore inainte de 
data tinerii adunarii generale. In 
cazul neindeplinirii conditiilor 
legale de prezenta, se convoaca o a 
doua adunare generala extraordi-
nara a actionarilor in data de 
29.09.2018, ora 10.00, in acelasi loc 
si cu aceeasi ordine de zi. Presedin-
tele Consiliului de Administratie 
Ing.Necsoi Dumitru.

LICITAȚII  
l Penitenciarul Miercurea Ciuc, cu 
sediul în Miercurea Ciuc, str. Zolt 
Peter, nr. 2, județul Harghita, orga-
nizează în data de 17.09.2018, ora 
11:00, licitație publică pentru înche-
ierea unui contract în scopul imple-
mentării unui sistem de telefonie în 
scopul exercitării dreptului deținu-
ților la convorbiri telefonice, în 
condițiile stabilite de Decizia nr. 
463/2017 completată și modificată 
prin Decizia nr. 383/2018 a directo-
rului general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor. Taxa de 
participare la licitație este de 500 de 
lei. Documentația de atribuire și 
caietul de sarcini se pot obține 

contracost, pentru suma de 50 lei, 
direct de la sediul Penitenciarului 
Miercurea Ciuc, în baza unei solici-
tări scrise. Acestea pot fi solicitate și 
gratuit, în format electronic, la 
adresa de e-mail: achiziții.pmciuc@
anp.gov.ro sau descărcată de pe 
site-ul ANP, la următorul link: 
http://anp.gov.ro/ penitenciarul 
-miercurea -ciuc/ informații -de 
-interes -public/ achiziții -publice. 
Informații suplimentare la sediul 
unității sau la telefon nr. +40 
266.316971. Persoană de contact: 
Roznov Constantin/ Ghinea Ionut.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a activului imobil 
Proprietate imobiliara industriala 
(cladiri, constructii speciale si teren 
aferent), situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, str. 
Principala, nr. 1, jud. Prahova, sub 
forma a doua loturi identificate in 
R a p o r t u l  d e  e v a l u a r e  n r. 
989/06.07.2018, loturi ce urmeaza a 
fi dezmembrate: - lotul 1 - Proprie-
tate imobiliara industriala formata 
din cladiri, constructii speciale si 
teren aferent in suprafata de 3,16 
ha, la pretul de 1.512.835 lei fara 
TVA; - lotul 2 - Proprietate imobi-
liara industriala formata din cladiri, 
constructii speciale si teren aferent 
in suprafata de 3,5339 ha, rest 
proprietate, la pretul de 2.514.065 
lei fara TVA. Licitatia publica are 
loc in baza hotararilor Adunarilor 
Creditorilor din data de 19.12.2016 
si 25.07.2018 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Licitatia 
publica se organizeaza in baza unui 
caiet de sarcini in valoare de 5.000 
lei + TVA, care se achita in numerar 
sau in contul lichidatorului judiciar. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 27.08.2018, 29.08.2018, 
31.08.2018, 03.09.2018, 05.09.2018, 
07.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 
14.09.2018, 17.09.2018, orele 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpati SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară 
Spațiu comercial (parter și subsol) 
situat în str. General Petre Popovăț 
nr. 29-31, sector 6, București, 
suprafață utilă parter 256,42mp, 
suprafață subsol 22,12mp +teren în 
cotă indiviză de 1/3 din suprafața 
totală de 779mp, conform măsură-
torilor cadastrale, aparținând SC 
Petroconstruct Carpați SRL. Prețul 
de pornire al licitației pentru 
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proprietatea imobiliară este de 
185.338,3 euro. Prețul Caietului de 
sarcini este de 9.000 lei, exclusiv 
TVA. Sedința de licitație a fost 
fixată la data de 30.08.2018, ora 
15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, str. Buzești 
nr.71, etaj 5, cam. 502-505, sector 1. 
Participarea la licitație este condiți-
onată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 9 5 C E C E -
B31701RON2243676 deschis la 
CEC BANK SA Sucursa la 
Alexandru Obregia, până la data și 
ora stabilite pentru ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației; -achizițio-
narea până la data și ora stabilite 
pentru ședința de licitație a Caie-
tului de sarcini ce se achită prin OP 
în contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK -Sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului  judiciar Dinu 
Urse și Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, cam. 502 -505, sector 1. 

Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr. 71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Partium Insolvency IPURL, 
numită lichidator în dosarul nr. 
11662/111/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C. Macio S.R.L., CUI: 
RO18455854 scoate la vânzare prin 
licitație publică: terenuri agricole 
(Proprietatea este compusă din 3  
parcele de teren având o suprafață 
totală de 11.846 mp) situate în Sat 
Betfia, Judeţul Bihor prețul de 
pornire fiind: 25.999,38 EUR. 
Teren intravilan (Proprietatea este 
compusă dintr-o parcelă de teren 
având suprafaţa de 1185 mp.) 
situate în Str. Camil Petrescu FN, 
Oradea  prețul de pornire fiind: 
10.692,00 EUR. Teren Intravilan 
(Proprietatea este compusă de 3 
parcele de teren având suprafața 

totală de 6102 mp) situate în Str. 
Făcliei Fn, Oradea prețul de 
pornire fiind: 169.913,70 EUR. 
Teren cu hală (hală cu suprafața 
construită de 1257 mp și terenul 
aferent în suprafață de 4338 mp) 
situate în Oșorhei, Judeţul Bihor, 
prețul de pornire fiind: 107.632,80 
EUR. Licitația va avea loc în 
31.08.2018 ora 12:00 la adresa din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. În caz de nereu-
șită licitația se reia în data de 
07.09.2018, respectiv 14.09.2018 la 
aceeași oră. 
Licitantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, 
contra sumei de 500 RON +TVA, 
ce va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin două zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel: 0359463661 
fax: 0359463662.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional trans-
port marfă și card tahograf, elibe-
rate de ARR Argeș, pe numele Bica 
Marius-George, domiciliat în 
comuna Schitu-Golești, jud. Argeș. 
Se declară nule.

l Registru Unic de Control serie A 
nr.2519098 eliberat la data de 
16.11.2017 de către DGRFP Bucu-
rești.

l Pierdut atestat marfă emis de 
ARR Dolj pe numele Bobocel Elvis-
Ionuţ. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie student și 
carnet de student pe numele Rap 
Mariana Beatrice eliberate de ASE 
-Facultatea de Economie Agroali-
mentară și a Mediului. Le declar 
nule.

l Pierdut actul de proprietate nr. 
20100 emis de Sucursala de Constr., 
Reparaţii Adm. și Vânz. Locuinţelor 

Giulești  str. Constantin Mile nr. 12, 
sect. 1, pe numele Mihai Nicolae și 
Mihai Vasilica.

l Pierdut atestat conducător auto 
transport în regim închiriere, 
nr.10165, pe numele Stanca Claudiu 
Cosmin. Se declară nul.

l Pierdut carnet facturier de la nr. 
283 -330, carnet chitanţier de la nr. 
106 -140 și ștampilă  SC Sorin 
Market SRL, nr. J40/12055/2008 
CUI 24172496.

l Pierdut legitimaţie de transport  și 
carnet de student pe numele Vaszil 
Norbert Claudiu emise de Universi-
tatea de Medicină și Farmacie Carol 
Davila. Le declar nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu nr. 
4012 emisă de DGRFPB pe nume 
Muntean Maria.

l Pierdut Certificat de urbanism nr. 
600/21.09.2017, pe numele Popa 
Florian Laurentiu. Îl declar nul.




