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OFERTE SERVICIU
l Angajăm programator maşini 
tricotat Shima. Cerinţe: studii superi-
oare, vechime în domeniu: minim 3 
ani, limba engleză. Relaţii la telefon: 
0741.249.004 sau la adresa de e-mail: 
office@sourcetricot.ro.

l Persoană juridică non-profit anga-
jează bucătar pentru sediul din locali-
tatea Cristian, județul Braşov, cu 
normă întreagă. Se oferă posibilitatea 
de masă, cazare şi decontarea cheltu-
ieli lor de deplasare.  Telefon: 
0757.088.374/0723.316.413.

l SC Archistudio SRL, firmă de 
proiectare, caută pentru dezvoltarea 
echipei desenatori Autocad pentru 
punctul de lucru din Petroşani. Pentru 
a face parte din echipa noastră este 
necesară: -cunoştințe avansate de 
operare PC obligatorii -pachetul 
Office (Word, Excel, Outlook). Descri-
erea jobului: -culegere date de pe 
teren/relevare situație existentă din 
teren; -preluare temă de proiectare şi 
analiza datelor de intrare furnizate de 
client. Aşteptăm cu interes CV-urile 
d-voastră la adresa de e-mail: proiec-
tare2006@gmail.com până la data de 
10 aprilie 2018.

l Primăria Comunei Sălătrucel, cu 
sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Râului, nr.25, judeţul Vâlcea, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: -inspector, 
clasa I, gradul profesional debutant, 
din cadrul Compartimentului Urba-
nism din Aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Sălătrucel, 
judeţul Vâlcea. Concursul pentru 
ocuparea postului se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Sălătrucel, 
judeţul Vâlcea, astfel: -proba scrisă se 
va desfăşura în data de 15.05.2018, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
17.05.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
ştiinţelor inginereşti civile, industriale 
şi agricole; -Vechime în specialitatea 
studiilor: 0 ani. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Sălătrucel, persoană de 
contact: Popescu Elena-Loredana, 
secretar cu delegaţie, telefon: 
0250.750.031, e-mail: primariasa-
latrucel@yahoo.com

l Unitatea Militară 01556 Mangalia, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal civil 
contractual, muncitor calificat III 
(bucătar) la popotă, în cadrul UM 
01556 ,,L” Mangalia şi a unui post de 
muncitor calificat IV (bucătar) la 
popotă,  în cadrul  UM 01559 

Murfatlar. Concursul se desfăşoară la 
sediul UM 01556 Mangalia, str.
Portului, nr.13, loc.Mangalia, jud.
Constanța, astfel: proba practică: în 
data de 26.04.2018, ora 10.00; inter-
viul: în data de 02.05.2018, ora 10.00. 
Data limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este 
18.04.2018, ora 15.00. Detaliile 
privind condițiile generale şi specifice 
pentru ocuparea postului, bibliografia 
şi tematica de concurs se pot obține la 
sediul UM 01556 Mangalia, strada 
Portului, nr.13, localitatea Mangalia, 
județul Constanța, pe portalul posturi.
gov.ro sau la secretariatul comisie de 
concurs. Date de contact ale secretari-
atului, la telefon: 0241.750.661/inte-
rior: 105.

l Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, 
organizează examen de promovare în 
grad profesional a funcţionarilor 
publici din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cristeşti. Examenul se va desfăşura la 
sediul nostru din localitatea Cristeşti, 
str.Principală, nr.678, judeţul Mureş, şi 
constă în două etape: -proba scrisă, 
care va avea loc în data de 03.05.2018, 
ora 10.00; -interviul, care va avea loc 
în data de 07.05.2018, ora 10.00. 
Pentru a participa la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi următoa-
rele condiţii specifice: -să aibă cel 
puţin 3 ani vechime în gradul profesi-
onal al funcţiei publice din care 
promovează; -să fi obţinut cel puţin 
calificativul „bine” la evaluarea 
anuală a performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani calendaristici; -să nu 
aibă în cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată. Dosarele 
se vor depune la secretarul comisiei de 
concurs, la sediul instituţiei, începând 
cu data de 03.04.2018 până în data de 
23.04.2018 şi vor conţine în mod obli-
gatoriu: -copie de pe carnetul de 
muncă sau adeverinţa eliberată de 
compartimentul de resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează; 
-copii de pe rapoartele de evaluare a 
performanţelor profesionale indivi-
duale din ultimii 2 ani; -formularul de 
înscriere la concurs. Informaţii referi-
toare la organizarea concursului şi 
bibliografia pot fi obţinute de luni 
până vineri, între orele 8.00-12.00, la 
sediul instituţiei sau la numărul de 
telefon: 0265.326.112, interior: 13 şi pe 
site-ul comunei: www.cristestimures.
ro.

l Primăria Mătăsaru, judeţul 
Dâmboviţa, organizeaza concurs 
recrutare personal contractual peri-
oadă determinată  ş i  anume: 
-Muncitor calificat -Fochist -în cadrul 
compartimentului Administrativ; 
-Consilier -în cadrul compartimen-
tului Cultură. Poate participa la 
concursul pentru ocuparea unui post 
vacant  sau temporar vacant, 
persoana care îndeplineşte următoa-
rele condiții: a) are cetățenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului Economic European 
şi domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris si vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de preve-

derile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzatoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condițiile de 
studii şi, dupa caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnat a definitiv pentru 
savârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau in legătură 
cu serviciul, care impiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
savârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice 
pentru Fochist; a) să aibă studii gene-
rale; b) să aibă curs de pregătire (cali-
ficare) fochist; c) să deţină autorizaţie 
ISCIR clasa C, sau superioară pentru 
calificarea de fochist şi talon pentru 
vize anuale în termen, conform legis-
laţiei în vigoare: Condiții specifice 
pentru Consilier Cultura: a) studii 
superioare; b) minim 1 an vechime in 
specialitatea studiilor; c) cunostinte 
operare calculator -nivel mediu. Data 
desfăşurării probei scrise este 30 
aprilie 2018 şi va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Mătăsaru la ora 
09:00. -Termenul limită pentru  depu-
nerea dosarelor este 25.04.2018. Date 
de contact: Comuna Mătăsaru, sat 
Crețulesti, nr.78, telefon/ fax: 
0371180506/ 0372252117, persoană de 
contact Naie Radu -Primar.

CITAȚII
 

l Onaca Maria este citata la Judeca-
toria Turda in data de 07.05.2018 in 
dosar nr. 5549/328/2017, pentru 
divort.

l Radu Dorina Ileana cheama in 
judecata pe Cazorla Moreno Miguel 
Angel la Judecatoria Campulung in 
dosarul civil nr. 290/205/2018 pentru 
divort, stabilire domiciliu minor, auto-
ritatea parinteasca exclusiva, pensie 
de intretinere pentru termenul din 
07.05.2018.

l Numita Pavăl Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tinere-
tului, nr.14, Bl.S2, Sc.G, Ap.11, 
județul Vâlcea, este citată la Tribu-
nalul Argeş pe data de 17.04.2018, ora 
08.30, completul C1- Recurs Civil, 
sala 2, în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 683/214/2016/a1, în 
contradictoriu cu reclamanta Marin 
Liliana, în procesul având ca obiect 
fond funciar- anulare act.

l Se citează pârâții Bacoş Ioan lui 
Petru, Bacoş Jurj, Bacoş Paraschiva, 
Bacoş Maria, Bacoş Petru, Bacoş 
Ioan, Bacoş Pavel, Bacoş Ileana, toți 
cu domiciliul necunoscut, la Judecă-
toria Gurahonț, jud. Arad, pentru 
data de 19.04.2018, ora 9:00, în 
dosarul civil nr.1317/238/2017, având 
obiect uzucapiune.

l Numita, Nichta Luminiţa Mirela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Bocşa, str. Muncii, nr.23, jud. 
Caraş-Severin, este citată în data de 
17.04.2018, ora 9.00, la Judecătoria 

Reşiţa, cu sediul pe str. Horea, nr. 2-4, 
loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, în 
calitate de pârâtă, pentru divorţ, 
reclamant fiind Nichta Iosif.

l Delegeanu Ionut-Florin cheama in 
judecata pe Voicu Dorina Sanda la 
Judecatoria Campulung in dosarul 
civil nr. 5142/205/2017 pentru Modifi-
care masuri privind copilul, stabilire 
domiciliu minor, pensie de intretinere 
stabilire/ sistare, pentru termenul din 
18.04.2018

l Se citează pârâtul Calacan Neculai 
pentru termenul de judecată din 25 
aprilie 2018, ora 08:30, C25M, la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iaşi, în 
dosarul nr. 28448/245/2017, obiect 
divorţ fără minori, în contradictoriu 
cu reclamanta Calacan Carmen-
Maria.

DIVERSE
 

l SC Orphidea Red SRL, având 
sediul în str.Baiului, nr.12, biroul 1, 
localitatea Titu, titular al planului/
programului Plan Urbanistic Zonal 
„Realizare Ansamblu pentru Activi-
tăți de Producție Nepoluante, Depozi-
tare, Servicii şi Dotări Sociale 
Complementare”, localitatea Titu, str.
Cuza Vodă (DN7), nr.cadastral 72527, 
Tarla 51, Parcela 367/3, judet Dâmbo-
vița, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dâmbovița, din 
localitatea Târgovişte, str.Calea 
Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița, de luni 
până joi, între orele 9.00-15.00, şi 
vineri, între orele 9.00-13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Dâmbovița, în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Comuna Șagu lansează invitaţia de 
participare la licitaţia publică de 
proiecte în conformitate cu următoa-
re le  preveder i  legale :  Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. Propune-
rile de proiecte eligibile se vor înscrie 
în aria tematică (direcţia de finan-
ţare): Cultură -fond de finanţare 
30.000 Lei. Pentru aria tematică 
(direcţia de finanţare) sunt stabilite 
criterii de evaluare şi condiţiile de 
acces la fondurile publice în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă, acestea fiind cuprinse 
în Documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerii de proiect, 
specifică direcţiei de finanţare. Atribu-
irea contractelor de finanţare se va 
face în ordinea punctajului total 
obţinut de către fiecare solicitant şi în 
limita bugetului alocat fiecărei direcţii 
de finanţare, în perioada aprilie-de-
cembrie 2018. Perioada depunerii 
documentaţ i i lor :  02 .04.2018-
02.05.2018. Data-limită de depunere a 
propunerilor de proiect: 02.05.2018 
-ora 16.00. Perioada selecţiei şi evalu-
ări i  propuneri lor  de proiect : 
03.05.2018-07.05.2018. Comunicarea 
rezultatelor pe site-ul instituţiei: 

09.05.2018. Perioada de depunere a 
contestaţiilor: 09.05.2018-11.05.2018. 
Soluţionare contestaţii: în maximum 5 
zile lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea contes-
taţiilor. Atribuirea contractelor de 
finanţare: după soluţionarea contesta-
ţiilor. Adresa de depunere a documen-
taţiei: la sediul instituţiei -UAT 
-Comuna Șagu, din loc.Șagu, str. 
Principală, nr. 219, județul Arad. 
Documentaţia se va depune în plic 
închis, ce va avea menţionat denu-
mirea solicitantului şi aria tematică 
(direcţia de finanţare). În vederea 
obţinerii Regulamentelor pentru atri-
buirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă (Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerii de proiect şi Formularul de 
finanţare) -specifică pentru direcţia de 
finanţare, precum şi pentru alte detalii 
suplimentare, puteţi consulta site-ul: 
www.primariasagu.ro sau la telefon: 
0257.418.101. Anunțul Primăriei 
Comunei Șagu nr. 1087/09.03.2018, 
privind programul anual privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
pentru anul 2018, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a, nr. 48/14.03.2018.

l Nr. 1657/ 29.03.2018. Anunţ public 
privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
Comuna Proviţa de Sus. Comuna 
Proviţa de Sus reprezentată prin 
primar, Movileanu Tarcisius Ovidiu 
Ioan, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
,,Consolidare şi modernizare DS 2344 
Șchiopota, comuna Proviţa de Sus” 
propus a fi amplasat în comuna 
Proviţa de Sus, sat Proviţa de Sus. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
şi APM Prahova, Ploieşti şi la sediul 
primariei Proviţa de Sus: comuna 
Proviţa de Sus, sat Proviţa de Sus, 
judeţul Prahova în zilele de luni-vineri 
între orele 9.00-13.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii  competente pentru 
protecţia mediului şi APM Prahova, 
Ploieşti.

l Judecătoria Iaşi, şedința publică de 
la 07 aprilie 2016, sentința civilă nr. 
4 1 4 7 / 2 0 1 6  î n  d o s a r u l  n r. 
14022/245/2014, s-au dispus următoa-
rele: admite cererea formulată de 
reclamanta Salam Ana Maria, CNP 
2730926221156, cu domiciliul proce-
dural ales la Cabinet avocat Iulian 
Cațarschi, din Iaşi, şos. Bucium, 
nr.74A, jud. Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâtul Salam Fadi, născut la data de 
1 martie 1963 oraşul Mazraa Beirut, 
Republica Liban, cu domiciliul în 
Bhamdoun, Andaloss (School Aria 
Main Road) IMAD – Residence, bl. 
BLD-4101, sc.A, et.2, ap. WEST, 
Liban. Desface căsătoria părților 
încheiată la data de 4 martie 1996 în 
fața delegatului de stare civilă al 
Primăriei Iaşi, din culpa exclusivă a 
pârâtului. Dispune ca reclamanta să 
revină la numele purtat anterior căsă-
toriei, acela de Dima. Respinge ca 
rămase fără obiect capetele de cerere 
privitoare la copilul rezultat din căsă-
torie. Ia act de faptul că nu se solicită 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 
de zile de la comunicare, calea de atac 
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urmând a se depune la Judecătoria 
Iași. Pronunțată în ședința publică, 
azi, 07.04.2016.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Almas Invest Imobi-
liar SRL desemnat prin hotararea 
nr.2022  din data de 29.03.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
46490/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Almas 
Invest Imobiliar SRL, cu sediul social 
in București Sectorul 6, Bulevardul 
Timișoara, Nr. 60 D, Biroul Nr. 20, 
Etaj 1, CUI  19737152, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/10691/2012. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
triva Almas Invest Imobiliar SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 46490/3/2017, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 11.05.2018; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 31.05.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
25.06.2018; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
05.06.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
12.04.2018, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Iovo Comexim Serv 
SRL desemnat prin hotararea din 
data de 29.03.2018, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 4314/3/2018, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva IOVO Comexim Serv SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 3, 
Str. Rotundă, Nr. 2, Bloc Y1C, Scara 
1, Etaj 1, Ap. 6, CUI  25305744, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/3656/2009. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Iovo Comexim Serv 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
4314/3/2018, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 11.05.2018; 
b) termenul de verificare a creantelor, 
de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
31.05.2018; c) termenul pentru intoc-
mirea  si afisarea tabelului definitiv la 
25.06.2018; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
05.06.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
12.04.2018, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l SC Grup-Inter Ankara SRL CUI 
37230750, com.Vidra, sat Sintești, str. 
Principală nr. 389, jud. Ilfov, titular al 
activităţii de Comerţ cu ridicata  al 
deșeurilor și resturilor, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consultate 
la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii 
nr. 1, sector 6, București, tel/fax 
3401521/0746248440 în zilele de luni- 
joi între orele 9- 13. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul 
APM Ilfov în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocare: Administratorul unic al 
ANA Electric SA, cu sediul în Bucu-
rești, Bdul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, 
biroul nr.14, sector 1, număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J/40/24307/1994, CUI 6641365 (Socie-
tatea), convoacă adunărea generală  
extraordinară a acţionarilor la data de 
4 MAI 2018, ora 900, la sediul socie-
tăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în 
Registrul consolidat al acţionarilor la 
data de referinţă de 20.04.2018, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea, de principiu, a fuziunii prin 
absorbţia  de către ANA Teleferic SA, 
cu sediul în Poiana Brașov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Brașov, număr de 
ordine în Registrul Comerţului Brașov 
J/08/988/1998, CUI RO8698066 (Soci-
etatea Absorbantă), a societății ANA 
Electric SA  (Societatea Absorbită). 2. 
Stabilirea datei de referinţă a situaţi-
ilor financiare ale societăţilor partici-
pante, care vor fi  folosite pentru a se 
stabili condiţiile fuziunii. 3. Împuter-
nicirea administratorului unic  în 
vederea realizării proiectului de 
fuziune și a îndeplinirii tuturor forma-
lităţilor legale ce ţin de operaţiunea de 
fuziune. 4. Desemnarea  reprezentan-
tului acţionarilor pentru perfectarea 
documentelor și înregistrarea lor la 
Oficiul Registrului Comerţului. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare a 
adunării generale,  a doua adunare 
generală extraordinară este  convocată 
pentru data de  07 Mai 2018, în același 
loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de 
zi.  ANA Electric SA, Administrator 
unic Taban Ion.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii ANA Teleferic S.A., 
cu sediul în Poiana Brașov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Brașov, număr de 
ordine în Registrul Comerţului Brașov 
J/08/988/1998, CUI RO8698066, 
convoacă Adunarea Generala Extra-
ordinară a Acţionarilor societăţii la 
data de 04 MAI 2018, ora 11,00, la 
sediul societăţii din Poiana Brașov, 
Hotel "Sport", judeţul Brașov, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 20 
Aprilie 2018, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea, de principiu, a fuzi-
unii prin absorbţia de către  ANA 
Teleferic  SA (Societate Absorbantă) a 
societății ANA Electric SA, cu sediul 
în București, Bdul Poligrafiei nr. 1C, 
etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/24307/1994, CUI 6641365  (Socie-
tate Absorbită). 2. Stabilirea datei de 
referinţă a situaţiilor financiare ale 
societăţilor participante, care vor fi  
folosite pentru a se stabili condiţiile 
fuziunii. 3. Împuternicirea Consiliului 
de administraţie  în vederea realizării 
proiectului de fuziune și a îndeplinirii 
tuturor formalităţilor legale ce ţin de 
operaţiunea de fuziune. 4. Desem-
narea  reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor și 
înregistrarea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de desfă-
șurare a adunării generale, a doua 
adunare generală extraordinară este  
convocată pentru data de 07 MAI 

2018, în același loc, la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi. Consiliul de 
Administraţie al Societăţii ANA Tele-
feric SA, Prin: Președinte Vasile Iuga.

l Consiliul de Administraţie al S.C. 
Finitex S.A, Bucuresti, înregistrata la 
ORCTB sub nr. J40/2032/1991, CUI 
404831, în temeiul art.117 din Legea 
nr. 31/1990, privind societăţile comer-
ciale, republicată si modificată, 
convoacă Adunarea generala ordinară 
a acţionarilor pentru data de 
07.05.2018, ora 13, la sediul social al 
societăţii din București, Str. Sadului,  
nr. 35, sector 5, la care sunt îndreptă-
ţiţi sa participe toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul consolidat al 
acţionarilor la data de referinţă 
11.04.2018. Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al 
consiliului de adminisţratie pentru 
anul 2017. 2. Prezentarea si aprobarea 
raportului comisiei de cenzori pentru 
anul 2017. 3. Prezentarea si aprobarea 
bilanţului contabil si a contului de 
profit si pierdere pentru anul 2017. 4. 
Descarcarea de gestiune a administra-
torilor pentru anul 2017. 5. Prezen-
tarea si aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 
6. Prezentarea si aprobarea politicilor 
si procedurilor contabile ale societăţii. 
Documentele si materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare vor fi puse la dispoziţia acţio-
narilor, la sediul societăţii începand cu 
data de 30.04.2018. Acţionarii pot 
participa la adunarea generală ordi-
nară, personal sau prin reprezentant 
mandatat prin procură specială, 
conform prevederilor legale. Formu-
larul de procură specială se poate 
obţine la sediul societăţii începând cu 
data de 23.04.2018 si se va depune la 
sediul societăţii până la data de 
26.04.2018. În cazul neîntrunirii 
cvorumului legal, a doua convocare 
este pentru data de 04.05.2018 la 
aceeași ora, in același loc si cu aceeași 
ordine de zi. Relaţii la telefon  
0214231125. 

l Completare Convocator pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor BUCUR S.A.: Consiliul de 
Administraţie al BUCUR S.A., socie-
tate administrată în sistem unitar, cu 
sediul social în Str. Vișinilor nr. 25, 
Sector 2, București, înregistrată la 
Registrul  Comerţului  sub nr. 
J40/392/1991, CUI 1584234, întrunit 
în ședinţă, în data de 30.03.2018, 
având în vedere solicitarea acţiona-
rului SIF Muntenia S.A., deţinător al 
unui pachet de 56.608.888 acţiuni, 
reprezentând 67,98% din capitalul 
social al Bucur S.A., formulată prin 
adresa nr. 80087/1951/29.03.2018 și 
înregistrată la BUCUR S.A. sub nr. 
878/29.03.2018, în temeiul art. 117 
indice 1 alin.1 și 2 din Legea societă-
ţilor nr. 31/1991, modificată și comple-
tată, ale art.92 alin.3 lit.a) din Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de piaţă 
și ale art.7 din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale societă-
ţilor, cu modificările și completările 

ulterioare, completează ordinea de zi a 
ședinţei Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor convocată pentru data de 
24/25.04.2018, publicată iniţial în 
Monitorul Oficial al României Partea 
a IV-a, nr. 1077/15.03.2018 și în ziarul 
”Jurnalul” cotidian naţional nr. 
81(7393)/15.03.2018, cu următoarele 
puncte: 1. Se ia act de încetarea 
mandatului domnului Corneliu 
Catalin Scripcaru ca urmare a demi-
siei acestuia din funcţia de membru al 
Consiliului de Administraţie al socie-
tăţii Bucur S.A. 2. Alegerea unui 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii Bucur S.A. pe locul 
rămas vacant ca urmare a demisiei 
domnului Corneliu Catalin Scripcaru, 
pentru un mandat de doi ani (2018-
2020), respectiv până la expirarea 
mandatului administratorilor în 
funcţie. Astfel, pentru ședinţa ordi-
nară convocată pentru de 24.04.2018, 
la ora 10.00, sau pentru data de 
25.04.2018, la aceeași oră, în cazul 
neîntrunirii condiţiilor legale și statu-
tare de cvorum la prima convocare, la 
adresa din București ,   Aleea 
Alexandru nr. 32, ap. 2, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă 13.04.2018,  ordinea de zi va fi 
următoarea: 1. Prezentarea Rapor-
tului Administratorilor BUCUR S.A. 
privind activitatea desfășurată în anul 
2017 și a Raportului auditorului 
financiar pentru anul 2017. Aprobarea  
situaţiilor financiare anuale complete 
pentru anul 2017 (bilanţul contabil, 
contul de profit și pierdere, situaţia 
modificărilor capitalului propriu, 
situaţia fluxului de trezorerie, politici 
și note explicative). 2. Aprobarea 
repartizării profitului aferent anului 
2017, în suma de 685.870 lei pe urmă-
toarele destinaţii: a) rezerva legală– 
40.218 lei, b) acoperirea pierderii 
contabile din anii precedenţi– 645.652 
lei. 3. Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar 2017. 4. Alegerea unui nou admi-
nistrator in cadrul  Consiliului de 
Administratie al Bucur S.A., pentru 
un mandat de 2 ani ( 2018-2020), ca 
urmare a demisiei dnei Uta Vasilica și 
numirea în funcţia de administrator 
provizoriu a dlui Sergiu Mihailov 
până la întrunirea primei AGA Bucur 
S.A., conform dispoziţiilor art. 137 
indice 2 din Legea Societăţilor, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Lista cuprinzând informa-
ţiile  cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și pregătirea profesională 
ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator va fi pusă la 
dispoziţia acţionarilor și va putea fi 
consultată și completată de aceștia, în 
condiţiile legii. Acţionarii vor putea 
face propuneri de candidaturi pentru 
funcţia de administrator, până la data 
de 29.03.2018, inclusiv. 5. Se ia act de 
încetarea mandatului domnului 
Corneliu Catalin Scripcaru ca urmare 
a demisiei acestuia din funcţia de 
membru al Consiliului de Adminis-

traţie al societăţii Bucur S.A. 6. 
Alegerea unui membru al Consiliului 
de Administraţie al societăţii Bucur 
S.A. pe locul rămas vacant ca urmare 
a demisiei domnului Corneliu Catalin 
Scripcaru, pentru un mandat de doi 
ani( 2018-2020), respectiv până la 
expirarea mandatului administrato-
rilor în funcţie. Lista cuprinzând 
informaţiile  cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și pregătirea 
profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator, va fi 
pusă la dispoziţia acţionarilor și va 
putea fi consultată și completată de 
aceștia, în condiţiile legii. Acţionarii 
vor putea face propuneri de candida-
turi pentru funcţia de administrator, 
conform prezentului punct adus spre 
completarea ordinii de zi, în termen de 
5 zile de la data publicării ordinii de zi 
completate a AGOA în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 7. 
Aprobarea unei noi forme cadru a 
Contractului de administrare care se 
va încheia între membrii Consiliului 
de Administraţie și Societatea Bucur 
S.A., pentru perioada 2018-2020. 
Împuternicirea unei persoane care sa 
semneze Contractul de administrare 
în numele și pe seama BUCUR S.A. 8. 
Numirea unui nou auditor financiar și 
stabilirea duratei Contractului de 
prestări servicii de audit financiar, ca 
urmare a expirării mandatului 
acordat auditorului financiar KPMG 
Audit S.R.L. Mandatarea Directorului 
General să negocieze și să semneze 
Contractul de prestări servicii de audit 
financiar. 9. Aprobarea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar în 
curs, respectiv a primei de asigurare  
pentru raspundere civilă profesională 
precum și a oricăror alte avantaje 
acordate în conformitate cu prevede-
rile art. 153 indice 18  din Legea 
31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 10. Aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Planului de investiţii și reparaţii 
pentru anul 2018. 11. Aprobarea 
contractării de către Societate a unui 
credit în RON, de la Intesa SanPaolo 
Bank Romania, în scopul finanţării 
proiectului de amenajare a Centrului 
Comercial „Bucur Retail Park”, situat 
în Mun. București, B-dul Timișoara 
nr.56, Sector 6,  și mandatarea Consi-
liului de Administraţie pentru a 
negocia condiţiile creditării în urmă-
toarele limite maxime: a. Valoare 
maximă a creditului 6.975.000 RON; 
b. Durata maximă a facilităţii de 
credit 66 de luni; c. Dobânda–  nu mai 
mult de ROBOR 3M +2 puncte 
procentuale; d. Alte costuri și comisi-
oane în condiţiile ofertei primite; e. 
Constituirea de garanţii în vederea 
garantării facilităţii de credit, astfel: i. 
Ipoteca mobiliară asupra conturilor 
societăţii deschise la Intesa SanPaolo 
Bank Romania; ii. Ipoteci imobiliare 
asupra următoarelor bunuri imobile 
ale Societăţii: 1. Imobil- Spaţiu comer-
cial (suprafaţa construită de 69.58mp) 
situat în Mun. București, Str. Roman-
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cierilor nr. 5, Bl. C14, Parter, Sector 6, 
identificat cu CF 221351–C1– U42, nr. 
CF vechi 44051, nr. cadastral vechi 
810/0;3; 2. Imobil- Spaţiu comercial 
(format din: Magazin: 55.55mp, 
Depozit: 27.78mp, Camera frigorifică: 
3.13mp, Camera frigorifică: 2.88mp, 
Hol: 9.83mp, Vestiar: 2.59mp, W.C.: 
1.58mp, Hol intrare: 2.17mp şi teren 
aferent 24.32 mp rata indiviză în 
folosinţă) situat în Mun. Bucureşti, 
Str. Liviu Rebreanu nr. 14, Bl. K, 
Parter, Sector 3, identificat cu CF 
218543–C1– U22, nr. CF vechi 51840, 
nr. cadastral vechi 2559/0;5; 3. Imobil– 
Spaţiu comercial  (  220,67mp 
construcţie compusă din parter: 
177.27mp şi subsol: 43.04 mp) situat 
în Mun. Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache nr. 121, Parter Sector 1, identi-
ficat cu CF 253462-C1-U9, nr. CF 
vechi: 44662_2, nr. cadastral vechi: 
3027/0;1; 4. Imobil– Spaţiu Comercial 
(suprafata de 143.28mp format din 
magazin, birou, hol, depozite, cameră 
frigorifică, grup sanitar şi teren 
aferent în folosinţă) situat în Munici-
piul Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 
350, bl. 4, Parter, identificat cu CF 
226687-C1-U142, nr. CF vechi: 46987, 
nr. cadastral vechi192/0;9; 5. Imobil– 
teren şi construcţie, identificat cu CF 
204564, nr. CF vechi: 18194 şi nr. 
cadastral vechi: 5414, situat în Mun. 
Bucureşti, str. Vişinilor nr. 25, Sector 
2, astfel: a. Teren în suprafaţa de: din 
acte: 996 mp/din măsuratori: 
1.005mp, nr. cadastral: 204564; b. 
Construcţie S+P+2E+M cu o supra-
faţă construită la sol de 232mp şi 
suprafaţa desfăşurată de 880mp, nr. 
cadastral 204564 –C1. 6. Imobil– 
Spaţiu Comercial (suprafaţa utilă 
156mp şi teren aferent 45.87mp– în 
proprietate) situat în Loc. Călăraşi, 
Str. Argeşului nr. 45-47, Bl.105, Parter 
identificat cu CF 21062-C1-U10, nr. 
CF vechi 834; 7. Imobil– Spaţiu 
Comercial (suprafaţa utilă 270mp şi 
teren aferent 68.32mp– în proprie-
tate) situat în Loc. Călăraşi, Str. Arge-
şului nr. 39-43, Bl.106, Parter 
identificat cu CF 20510-C1- U4, nr. 
CF vechi 834; iii. Ipoteca reală mobi-
liară asupra tuturor creanţelor 
prezente şi viitoare rezultate din 
contractele de închiriere încheiate de 
Bucur S.A. în legătură cu Proiectul 
Centrului Comercial „Bucur Retail 
Park” din B-dul Timişoara nr. 56, 
Sector 6, Bucureşti. 12. Împuterni-
cirea Consiliului de Administraţie al 
Bucur S.A. să negocieze clauzele 
contractului de credit şi pe ale 
Contractului/ Contractelor de 
garanţie reală imobiliară /mobiliară 
(ipoteca/ ipoteci), să semneze aceste 
contracte, şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare precum şi să 
pună la dispoziţia băncii/ notarului 
sau oricărui alt terţ care justifică un 
interes legitim în cauză orice docu-
ment/ declaraţie/ împuternicire 
necesar pentru obţinerea şi garantarea 
facilităţii de credit. În realizarea 
acestui mandat Consiliul de Adminis-
traţie va putea să delege această 
împuternicire oricărei alte persoane 
pe care o considera potrivită în acest 
sens, la libera sa alegere. Orice opera-
ţiune, care deşi nu este expres menţio-
nată în prezenta, este necesară sau 
considerată oportună de către Consi-
liul de Administraţie sau de către 
Împuternicitul acestuia, pentru ca 
operaţiunile abrobate prin prezenta 
Hotărâre AGA să fie aduse la îndepli-
nire în mod corespunzător, va fi consi-
derată ca aprobată de către Societate, 
iar Consiliul de Administraţie/ Împu-
ternicitul său va putea semna în acest 
scop documente pe seama Societăţii, 
semnătura acestuia fiind pe deplin 
opozabilă şi obligatorie pentru Socie-
tate.  13. Aprobarea mandatării dlui 
Mihoci Claudiu Lucian Dumitru 
CNP 1780320340015 să efectueze 
toate demersurile legale şi să semneze 

toate actele necesare privind îndepli-
nirea formalităţilor de publicitate a 
prezentelor Hotărâri la ORCTB, 
respectiv Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. 14. Aprobarea 
datei de 15.05.2018 ca data de înregis-
trare pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 
14.05.2018 ca data „ex date”, în 
conformitate cu prevederile art.2, lit.f 
) din Regulamentul nr. 6/2009. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor sunt îndreptăţiţi să participe 
şi să voteze acţionarii Societăţii înre-
gistraţi la sfârşitul zilei de 13.04.2018, 
considerată data de referinţă, în 
Registrul Acţionarilor ţinut de „Depo-
zitarul Central S.A.” Acţionarii repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Acţionarii îşi pot exercita drepturile 
prevăzute la lit. a) şi b), în scris,  în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului in Moni-
torul Oficial, respectiv până la data de 
29.03.2018, inclusiv. Cererile întoc-
mite în vederea exercitării drepturilor 
mai sus menţionate vor cuprinde în 
mod obligatoriu, pe fiecare pagină, 
menţiunea scrisă clar cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARA A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 24/25.04.2018 
şi vor fi transmise: 1. prin poştă sau 
curierat, la adresa BUCUR S.A. din 
Bucureşti, Str. Vişinilor nr. 25, sector 
2- în original; 2. prin e-mail, ca mijloc 
electronic, la adresa office@bucurcom.
ro, în format .pdf  având încorporat, 
ataşat sau asociat logic semnătura 
electronica extinsă  a acţionarului 
solicitant, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de Legea nr. 455/2001. 
Pentru ca propunerile de completare 
a ordinii de zi să fie considerate vala-
bile este obligatoriu ca acestea să fie 
însoţite de dovada calităţii de acţi-
onar– în original (extras de cont emis 
de Depozitarul Central cu cel mult 48 
de ore anterior depunerii cererii)  
precum şi de documentaţia relevantă 
atestând identitatea acţionarului/ 
acţionarilor solicitant/i, conform 
următoarelor reguli de identificare: a) 
pentru acţionarii persoane fizice este 
necesară copia actului de identitate, 
certificată conform cu originalul (prin 
menţionarea „conform cu originalul” 
urmată de semnătura olografă). În 
cazul acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate legală de exercitiu, copia 
actului de identitate al persoanei fizice 
care are calitatea de reprezentant 
legal, certificată conform cu origi-
nalul,  şi copia legalizată a actului 
care dovedeşte calitatea de reprezen-
tant legal; b) pentru acţionarii 
persoane juridice române: -copia 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal, certificată conform cu 
originalul  (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă); -documentele 
care atestă calitatea de reprezentant 
legal al persoanei juridice române, 
respectiv Certificat Constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, emis cu cel mult 30 de zile 
anterior datei publicării Convocato-
rului Adunării; c) pentru acţionarii 
persoane juridice străine: -copia 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal, certificată conform cu 
originalul  (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă); -documentele 
care atestă calitatea de reprezentant 

legal al persoanei juridice străine, 
anume document cu rol similar certi-
ficatului constatator emis de registrul 
comerţului eliberat de catre autori-
tatea competentă din statul în care 
acţionarul persoana juridică străină 
este înmatriculat legal. Aceste docu-
mente trebuie emise/ eliberate cu cel 
mult 30 de zile anterior datei publi-
cării Convocatorului Adunării, 
urmând a fi prezentate în original sau 
copie legalizată; d) pentru acţionari de 
tipul organismelor fără personalitate 
juridică: -copie act de identitate al 
reprezentantului legal, certificată 
conform cu originalul (prin menţio-
narea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă); 
-documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal, emis de autoritatea 
competentă sau orice alt document 
care atesta acestă calitate, în confor-
mitate cu prevederile legale. În situ-
aţia în care cererea este semnată de 
un  împuternicit al actionarului, se 
vor depune şi următoarele docu-
mente: -actul prin care a fost 
mandatat /împuternicit în acest sens, 
în original sau copie legalizată; -copia 
actului de identitate al mandatarului/ 
împuternicitului, certificată conform 
cu originalul (prin menţionarea 
„conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă). Toate documen-
tele prezentate într-o limbă străină, cu 
excepţia documentelor de identitate 
vor fi însoţite de traducerea legalizată 
a acestora şi trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute de legea română 
pentru a fi recunoscute. Conform art. 
13 din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009 fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea comercială are obligaţia de 
a răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. Dreptul de a pune întrebări 
şi obligaţia de a răspunde sunt condi-
ţionate de posibilitatea de identificare 
a acţionarilor, conform regulilor de 
identificare prezentate mai sus referi-
toare la propunerile de completare a 
ordinii de zi,  precum şi protejarea 
confidenţialităţii şi a intereselor 
comerciale ale societăţii. Societatea 
poate formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi conţinut. 
Se consideră că un răspuns este dat 
dacă informaţia pertinentă este dispo-
nibilă pe pagina de internet a socie-
tăţii, în format întrebare- răspuns. 
Materialele informative, formularele 
de împuternicire specială, buletinele 
de vot prin corespondenţă, proiectele 
de hotărâri ale adunării, precum şi 
Procedura privind exercitarea  drep-
tului de vot vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor cu cel puţin 30 de zile 
înaintea datei adunării, conform art. 6 
alin.1 din Regulamentul CNVM 
6/2009. Documentele mai sus menţio-
nate vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii din Bucureşti, 
Str. Vişinilor nr. 25, Sector 2, în fiecare 
zi, de luni până vineri, între orele 
09:00– 16:00, respectiv pot fi consul-
tate/ descărcate şi de pe pagina de 
internet a societăţii:  www.bucurcom.
ro, secţiunea Acţionariat- Documente. 
Acţionarii pot solicita, în scris, copii 
ale acestor documente, contra unei 
sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea 
acestui drept se va face cu respectarea 
modalităţilor de transmitere şi a 
procedurii de identificare a acţiona-
rilor menţionate mai sus pentru cazul 
exercitării drepturilor prevăzute la 
art.7 din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă pot 
participa şi vota  în cadrul Adunării 
generale ordinare personal sau prin 
împuternicit, respectiv îşi pot exercita 
votul prin corespondenţă. Accesul 
acţionarilor persoane fizice îndreptă-
ţiţi să participe la Adunare este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută cu actul de identitate, 

prezentat în original. Acţionarii 
persoane juridice, entităţile fără 
persoanalitate juridică precum şi 
persoanele fizice fără capacitate de 
exerciţiu participa la adunare prin 
reprezentantul legal, în baza docu-
mentelor atestând calitatea de repre-
zentant legal, conform regulilor de 
identificare prezentate mai sus. Acţio-
narii pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală şi  prin alte persoane, în baza 
unei împuterniciri speciale sau gene-
rale.
Împuternicirea specială poate fi acor-
dată oricărei persoane pentru repre-
zentare într-o singură adunare 
generală şi conţine instrucţiuni speci-
fice de vot din partea acţionarului 
emitent. Formularul de împuternicire  
specială va fi completat  în 3 (trei) 
exemplare: unul dintre exemplare va 
fi depus la sediul societăţii sau 
transmis, prin poştă, curier sau elec-
tronic însoţite de semnătura electro-
nică extinsă la adresa de mail www.
office@bucurcom.ro, până cel mai 
târziu la data de 22.04.2018, ora 
10.00,  un exemplar va fi înmânat 
împuternicitului şi al treilea exemplar 
va rămâne la acţionarul reprezentat. 
Formularul de împuternicire specială 
va fi depus personal la sediul socie-
tăţii, în scopul verificării identităţii. 
Certificarea identităţii semnatarului 
acţionar va fi făcută de notar sau de 
un avocat dacă formularul de împu-
ternicire specială este expediat prin 
poştă sau curier. În cazul acţionarilor 
fără capacitate de exerciţiu, formu-
larul de împuternicire specială este 
semnat de către reprezentantul legal 
al acestora. Identificarea reprezentan-
tului persoană fizică se va face în baza 
actului de identitate, iar a reprezen-
tantului legal al persoanei juridice în 
baza documentului atestând această 
calitate, conform regulilor de identifi-
care. Desemnarea reprezentanţilor 
acţionarilor se poate face, în confor-
mitate cu prevederile art.17 din Regu-
lamentul nr. 6/2009 şi prin procură 
speciala in format .pdf careia i s-a 
incorporat, ataşat sau i s-a asociat 
logic o semnătură electronică cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de 
Legea nr.455/2001 transmisă prin 
e-mail la adresa office@bucurcom.ro. 
În cazul în care semnătura electronică 
aparţine reprezentantului legal al 
unui acţionar, această calitate trebuie 
să fie precizată în certificatul semnă-
turii electronice. Acţionarii pot acorda 
o împuternicire generală valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 
ani, permitând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele aflate în dezba-
terea adunărilor generale ale acţiona-
rilor a uneia sau mai multor societăţi 
identificate în împuternicire, inclusiv 
în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, 
cu condiţia ca împuternicirea să fie 
acordată de către acţionar, în calitate 
de client, unui intermediar definit 
conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. 
Împuternicirile generale, înainte de 
prima lor utilizare, se depun la socie-
tate cu 48 de ore înainte de adunare, 
în copie, cuprizând menţiunea confor-
mităţii cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Copii certificate ale 
împuternicirilor sunt reţinute de soci-
etate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul verbal al adunării 
generale. Acţionarii nu pot fi repre-
zentaţi în adunarea generală a acţio-
narilor pe baza unei împuterniciri 
generale de către o persoana care se 
află într-o situaţie de conflict de inte-
rese, în conformitate cu prevederile 
art. 92 alin. 15  din Legea 24/2017. Vor 
fi luate în considerare doar formula-
rele de împuternicire depuse la sediul 
BUCUR S.A., precum şi notificările 
electronice de desemnare a reprezen-
tanţilor, primite până cel târziu 
22.04.2018, ora 10.00. Acţionarii pot 
vota în cadrul Adunării şi prin cores-

pondenţă. Vor fi luate în considerare 
doar buletinele de vot prin corespon-
denţă primite până la data de 
22.04.2018, ora 10.00 şi transmise cu 
respectarea următoarelor condiţii:-bu-
letine de vot certificate, transmise în 
plic ce va avea menţiunea „vot prin 
corespondenţă AGOA 24/25.04.2018”, 
prin poştă sau curier pe adresa  
BUCUR S.A. –Bucureşti, str. Vişinilor 
nr. 25, sector 2. Certificarea buleti-
nului de vot se va face fie prin auten-
tificare de către un notar public, fie 
prin atestarea identităţii acţionarului 
semnatar de către un avocat; -buletine 
de vot în format .pdf căruia i s-a 
încorporat, ataşat sau asociat logic o 
semnătură electronică extinsă cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de 
Legea nr.455/2001 transmise prin 
e-mail la adresa www.office@
bucurcom.ro. În cazul în care semnă-
tura electronica aparţine reprezentan-
tului legal al unui acţionar, această 
calitate trebuie precizată în certifi-
catul semnăturii electronice; -buletine 
de vot depuse personal la sediul 
societăţii cu semnătura acţionarului 
persoană fizică sau, după caz, a repre-
zentantului legal al acţionarului 
persoană juridică (identificat conform 
Regulilor de identificare), certificată 
prin semnătura persoanei desemnate 
special în acest sens de Consiliul de 
Administraţie al BUCUR S.A. Consi-
liul de Administraţie, Prin Adminis-
trator Sergiu Mihailov.

LICITAȚII
 

l Primăria comunei Victoria, județul 
Iaşi ,  organizează în data de 
24.04.2018, orele 10,00, la sediul din 
satul Victoria, comuna Victoria, 
județul Iaşi, licitație publică deschisă 
cu strigare, pentru vânzarea următoa-
relor terenuri situate în intravilanul 
satului Victoria, intravilanul satului 
Sculeni, intravilanul satului Şendreni, 
intravilanul satului Stânca şi intravi-
lanul satului Frăsuleni, comuna 
Victoria, județul Iaşi, aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Victoria, indentificate în: a) Satul 
Victoria. Nr. crt. / Denumire lot / Iden-
tificare cadastrală / Număr cadastral 
atribuit / Suprafaţa lot - mp - / Prețul 
de pornire a licitație –lei-  / Teren 
intravilan Victoria / T66, P 749/107 / 
60930 / 1000 / 10730;  / Teren intra-
vilan Victoria / T66, P 749/108 / 60931 
/ 1000 / 10730; / Teren intravilan 
Victoria / T66, P 749/109 / 60932 / 
1000 / 10263; / Teren intravilan 
Victoria / T66, P 749/110 / 60933 / 
1000 / 10263; / Teren intravilan 
Victoria / T66, P 749/111 / 60934 / 
1000 / 10263; / Teren intravilan 
Victoria / T66, P 749/112 / 60935 / 
1239 / 13995. b) Satul Sculeni. Nr. crt. 
/ Denumire lot / Identificare cadas-
trală / Număr cadastral / Suprafaţa 
lot - mp - / Prețul de pornire a licitație 
-lei- / Teren intravilan Sculeni / T42, 
A326/20 / 62829 / 1314 / 41052 / Teren 
intravilan Sculeni / T41, P321/1 / 
63577 / 1726 / 38720 / Teren intravilan 
Sculeni / T41, P317/15 / 63580 / 3835 / 
42918 / Teren intravilan Sculeni / T41, 
P319/6;320 / 63614 / 1082 / 18194 / 
Teren intravilan Sculeni / T41, 
P318/14, P321/14, 320/14, 319/14 / 
63626 / 1940 / 30323 / Teren intravilan 
Sculeni / T41, P319/4, 320/4, 321/4 / 
63627 / 1227 / 20526. c) Satul 
Şendreni: Nr. crt. / Denumire lot / 
Identificare cadastrală / Număr 
cadastral / Suprafaţa lot - mp - / 
Prețul de pornire a licitație -lei- / 
Teren intravilan Şendreni / T1, A13 
A14/1 VH16/2 / 63595 / 2300 / 23792 /  
d) Satul Stânca: Nr. crt. / Denumire 
lot / Identificare cadastrală / Număr 
cadastral / Suprafaţa lot - mp - / 
Prețul de pornire a licitație -lei- / 
Teren intravilan Stânca / T83, 
P1128/1/1 / 63665 / 640 / 7464 / Teren 
intravilan Stânca / T6, P10/1/1, 
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P10/1/2 / 63670 / 618 / 7464 / Teren 
intravilan Stânca / T6, P10/2/1 / 63677 
/ 892 / 14462 / Teren intravilan Stânca 
/ T83, P1128/1/2 / 63678 / 560 / 6531. 
e) Satul Frăsuleni: Nr. crt. / Denumire 
lot / Identificare cadastrală / Număr 
cadastral / Suprafaţa lot - mp - / 
Prețul de pornire a licitație -lei- / 
Teren intravilan Frăsuleni / T8, 
P80/50 / 63635 / 1296 / 17727. Ofertele 
pot fi depuse de luni până vineri, între 
orele 08:30 – 14:00, în perioada 
03.04.2018 - 23.04.2018, la sediul 
Primăriei comunei Victoria – 
Compartimentul Juridic, Contencios, 
Achiziții, iar data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este 19.04.2018, 
orele 16:00. Relatii privind licitația, 
amplasamentul, caietul de sarcini se 
poate obține de la sediul Primăriei 
Victoria, satul Victoria, comuna 
Victoria, cod 707580, telefon/fax 
0232/295120, e-mail: primariavic-
toria@yahoo.com, începand cu data 
03.04.2018.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.157.032,90 lei (respectiv 486.750 
euro) (55% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 
Antibiotice, jud.Iasi cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum de 
625.734,45 lei (respectiv 141.201,50 
EURO) (55% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 18.04.2018 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in data de 19 
aprilie 2018 orele 12:00 şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 28.03.2018. Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 

contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str.  Vasile Lupu, nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 19.04.2018, 
orele 11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 / 2 4 0 . 8 9 0 ; 
0742/109899; Fax 0232/240890.

l Consiliul Local al comunei Bughea 
de Sus, cu sediul în comuna Bughea 
de Sus, judetul Arges, strada Valea 
Silistii nr.229,  tel. 0248 555095, fax 
0248 555095, anuntă organizarea lici-
tatiei publice cu ofertă în plic pentru 
concesionarea unei păsuni , în supra-
fată de 30 ha, aflate în domeniul 
privat al localitătii, situate în extravi-
lanul acesteia. Pretul de pornire la 
licitatie este stabilit după cum 
urmează: - 300 lei /ha/an – suprafată 
păsune  islaz Magura; Durata concesi-
unii este de 10 ani. Deschiderea ofer-
telor va avea loc în data de 24 Aprilie 
2018, orele 11.00  la sediul Primăriei 
comunei Bughea de Sus. Caietul de 
sarcini poate fi cumpărat până în data 
de 21.04.2018, luni – vineri, orele 
09.00 – 14.00, de la sediul primăriei, 
contravaloarea unui caiet de sarcini 
este de 10 lei.Taxa de participare la 
licitatie este de 100 lei si va fi achitată 
până în data de 21.04.2018 la caseria 
Primăriei comunei Bughea de Sus.
Documentele de înscriere la licitatie, 
împreună cu actele doveditoare ale 
efectuării plătilor, vor fi depuse până 
la data de 24.04.2018, orele 10.00 la 
Registrul ”Oferte” din cadrul Primă-
riei comunei Bughea de Sus, într-un 
singur exemplar. Clarificări cu privire 
la cele de mai sus se pot obtine la 
sediul primăriei comunei Bughea de 
Sus până la data de 21.04.2018 orele 
14.00.

l Autoritatea concedentă: Consiliul 
Județean Ialomița, cod fiscal: 
4231776, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, tel.0243.230.200, 
fax: 0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. Informații generale privind 
obiectul concesiunii: teren cu desti-
nație agricolă -categoria de folosință 
neproductiv, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni în suprafață de 
255,5 ha şi extravilanul comunei 
Gura Ialomiței în suprafață de 
1.879,09ha, cu destinația creşterea 
animalelor. Informații privind docu-
mentația de atribuire: -documentația 
de atribuire se poate procura înce-
pând cu data publicării anunțului de 
licitație; -documentația de atribuire 
se poate procura de la sediul Consi-
liului Județean Ialomița, Comparti-
mentul Patrimoniu Public şi Privat; 
-costul documentației de atribuire 
este de 20,00Lei şi se achită la casi-
eria concedentului; -data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
18.04.2018, ora 16.30. Redevența 
minimă de pornire a licitației este de: 
200,00Lei/ha/an. Informații privind 
ofertele: -data-limită de depunere a 

ofertelor: 25.04.2018, ora 16.30; 
-ofertele se vor depune la sediul auto-
rității concedente din municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița; -numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
un exemplar original şi un exemplar 
în copie. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: deschiderea şi evalu-
area ofertelor va avea loc în data de 
26.04.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Instanța competentă în soluționarea 
l i t igi i lor  apărute:  Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr. 12, cod poştal: 
9 2 0 0 3 0 ,  j u d e ț u l  I a l o m i ț a , 
tel.0243.236.952, fax: 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro. 
Informații suplimentare la numărul 
de telefon: 0243.230.201, int.244, fax: 
0243.233.000, Compartiment Patri-
moniu Public şi Privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.04.2018.     

l Autoritatea concedentă: Consiliul 
Județean Ialomița, cod fiscal: 
4231776, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița, tel.0243.230.200, 
fax: 0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. Informații generale privind 
obiectul concesiunii: teren cu desti-
nație agricolă -categoria de folosință 
arabil, situat în extravilanul comunei 
Vlădeni în suprafață de 311,8421ha 
şi extravilanul comunei Alexeni în 
suprafață de 200,4649ha, cu desti-
nația exploatație agricolă. Informații 
privind documentația de atribuire: 
-documentația de atribuire se poate 
procura începând cu data publicării 
anunțului de licitație; -documentația 
de atribuire se poate procura de la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
Compartimentul Patrimoniu Public 
şi Privat; -costul documentației de 
atribuire este de 20,00Lei şi se achită 
la casieria concedentului; -data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.04.2018, ora 16.30. Redevența 
minimă de pornire a licitației este de: 
1.000,00Lei/ha/an. Informații privind 
ofertele: -data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.04.2018, ora 16.30; 
-ofertele se vor depune la sediul auto-
rității concedente din municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, 
județul Ialomița; -numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 
un exemplar original şi un exemplar 
în copie. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: deschiderea şi evalu-

area ofertelor va avea loc în data de 
24.04.2018, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. 
Instanța competentă în soluționarea 
l i t igi i lor  apărute:  Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr.12, cod poştal: 
9 2 0 0 3 0 ,  j u d e ț u l  I a l o m i ț a , 
tel.0243.236.952, fax: 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro. 
Informații suplimentare la numărul 
de telefon: 0243.230.201, int.244, fax: 
0243.233.000, Compartiment Patri-
moniu Public şi Privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.04.2018.

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri mobile:  autoturism Daewoo 
Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 
inmatriculare PH-15-TCO- 520 euro; 
autoturism Mercedes 300 SE, an 
fabricatie 1992, nr. inmatriculare 
PH-20-TCO – 3.780 euro; autoturism 
Nubira, an fabricatie 2003, nr. inma-
triculare PH-35-TCO - 600 euro; 
autoutilitara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 2.400 euro. Pretul 
bunurilor nu include TVA. Licitatiile 
se vor organiza in data de 16.04.2018 
ora 13:00, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
18.04.2018, 20.04.2018, 23.04.2018, 
25.04.2018, 27.04.2018, 30.04.2018, 
04.05.2018, 07.05.2018, 09.05.2018, 
11.05.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0787344547/0761132
931/0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI
 

l John Hughes Design SRL, Bucu-
resti, Str.Delinesti, nr.2, bl. A5, et.2, 
sc.D, ap.52, sector 6, J40/3353/2010, 
CUI 26722014, declara pierdut certi-
ficat de inregistrare si certificat 
constatator sediu social. Le declar 
nule.

l Pierdut legitimație de student elibe-
rată de Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitec-
tură şi Urbanism, pe numele Benea 
Romana Dariana. O declar nulă.

l Krefarm S.R.L., cu sediul in Mun. 
Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 
73, Jud. Prahova, avand numar de 
ordine la Oficiul Registrului Comer-
tului de pe langa Tribunalul Prahova 
J29/121/2010 si cod unic de inregis-
trare 26435505, declar pierdut certifi-
catul constatator de autorizare a 
activitatii nr. 4377 din 22.01.2010 
privind sediul social. Se declara nul.

l SC Nevatid SRL, cu sediul în 
Giurgiu, str. Dimitrie Cantemir, nr. 
15C, jud. GR, având CUI: 23445695, 
am pierdut Certificat constatator nr. 
11374 din 08.08.2015. Îl declarăm 
nul.

l S-a pierdut Registrul de Evidenţă 
Fiscală al SC Roumasport SRL, cu 
sediul în Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 
546-560, loc.Bucureşti, Sector 6, 
având Cod Unic de Înregistrare: 
RO23737785, înregistrată la Regis-
trul Comerţului nr.J40/6890/2008. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat de nastere seria 
NJ nr. 776153, act de nastere nr. 668 
din 25 iunie 1946, eliberat de Consi-
liul Local al Municipiului Timisoara 
la data de 29.12.2011, apartinand 
domnului Weber Ervin-Eliahu, 
nascut la data de 22 iunie 1946 in 
localitatea Timisoara, Jud. Timis.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto, 
pentru transport mărfuri; certificat 
ADR mărfuri şi cisternă şi card taho-
graf, eliberate de ARR Vâlcea, pe 
numele Anescu Nicolae, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară 
nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto, 
pentru transport mărfuri (atestat 
transport mărfuri generale), eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Lică 
Constantin, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 
12231/20.06.2011 pentru firma 
Lungu M. Nicu PFA, F36/393/2011. 
Îl declar nul.

l Pierdut atestat  transport  marfă 
nr. 0414736000, cartelă tahografică 
nr. 0000000009ACP000 şi atestat 
ADR  pe numele Haralampie Victor. 
Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
Seria B Nr. 3245259 emis de ONRC, 
la data de 08.03.2017, al SC T&C 
Irismed Brand SRL. Îl declar nul.

l Declar nul certificat de înregis-
trare Seria B Nr. 1267645/08.09.2008 
firma Dobre Liviu –Mugur, PFA, 
sediul profesional Bucureşti sector 6, 
Bdul Ceahlăul nr. 2A, bloc 14, sc.1, 
etaj  4 ,  ap.  24,  nr.  de ordine  
F 4 0 / 2 0 5 4 / 0 7 . 0 7 . 2 0 0 8 ,  C U I 
24150803/07.07.2008, activitate prin-
cipală  „Activităţi de Inginerie -7112.

l Subscrisa, Body Engineering 
S.R.L.-D., persoană juridică română, 
cu sediul social în Bucureşti, Șoseaua 
Mihai Bravu nr. 6, bl. P23-P24, sc.1, 
ap.2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub numărul 
J40/991/2015, având cod unic de 
înregistrare 34035399 (“Societatea”), 
declară pierdut Certificatul Consta-
tator nr. 470882/06.12.2016 al Socie-
tății privind îndeplinirea condițiilor 
de funcționare la punctul de lucru, 
înregistrat la adresa: Bucureşti, Bule-
vardul Aviatorilor nr.53, sectorul 1, 
Bucureşti.

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. AZARUM STEEL S.R.L., prin Încheierea 
civilă nr 25/JS/CC/22.03.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia 
a II-a Civilă, în Dosarul 1034/115/2018.
  Debitorul S.C. AZARUM STEEL S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. AZARUM STEEL S.R.L cu sediul social în localit. 
Reșiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 38, ap. 15, jud. Caraş-Severin , Număr de 
ordine în Registrul Comerţului  J11/510/2008, CUI 24078325  trebuie să pro-
cedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de ad-
mitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data 
de 07.05.2018. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 
lei.

 Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 
4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 57/28.02.2018, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 3,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al mu-
nicipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona bl.I3.
 Licitaţia va avea loc în data de  03.05.2018 orele 11:00 la sediul Primăriei Muni-
cipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
 Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a con-
tenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si 
Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

 Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 
51/28.02.2018, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui  teren 
în suprafaţă de 1705,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipi-
ului Alexandria, situat în strada Viilor, nr. 1C, CV125. Perioada de concesionare este de 
49 ani.
 Licitaţia va avea loc la data de 08.05.2018, orele 11:00, la sediul Primăriei Municipi-
ului Alexandria, iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  
pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16:00, într-un singur exemplar în limba română.   
 Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int. 132, fax. 0247317728.
 Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile prevazute de Legea 
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 
  Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 02.05.2018. 


