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OFERTE SERVICIU
l Anunţ. Primăria Comunei 
Pocola anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea  funcţiei 
contractuale  vacante de îngrijitor, 
în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Pocola în 
data de 27 aprilie 2018, ora 10.00, 
la sediul primăriei Pocola. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
primăriei comunei Pocola până la 
data de 26 aprilie, orele 14,00. 
Probele stabilite pentru concurs  
sunt  selectarea dosarelor, proba 
scrisă în data de 27 aprilie  şi 30 
aprilie proba de interviu, ora 10,00, 
la sediul primăriei Pocola. Alte 
informaţii se pot obţine la sediul 
primăriei comunei Pocola. Condiţii 
specifice  pentru participare: 1. 
Cunoscător al limbii române scris şi 
vorbit. 2. Studii medii. 3. Vechime  
de minim un an. 4. Nu a fost 
condamnată pentru săvârşirea de 
infracţiuni. Acte necesare la dosar: 
1. Cerere care să cuprindă moti-
vaţia participării la concurs. 2. 
Copie act identitate. 3. Cazier judi-
ciar. 4. Copie după actele de studii. 
5. Curriculum vitae. 6. Copie 
carnet de muncă (dacă este cazul), 
sau adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi după caz în 
specialitatea studiilor. 7. Adeve-
rinţă medicală din care să rezulte –
apt de muncă. Primar, Maşcaş Ioan

CITAȚII  
l Numitul Constantin Alexandru 
Marius este citat în data de 
23.04.2018, ora 8.30, la sediul Jude-
că tor i e i  Caraca l  în  dosar 
nr.4870/207/2017 în calitate de 
pârât  în contradictoriu cu 
Caraiman Cerasela, având ca 
obiect hotărâre care să țină loc de 
contract.

l Se citează în calitate de pârâţi 
numiţii Pogăcean Damian, Jelnean 
Saveta, Roman Ioan şi Dumbră-
vean Floare, la Judecătoria Bistriţa, 
în dosar nr.4827/190/2016, cu 
termen de judecată la 26.04.2018, 
sala nr. 1, ora 8.30. 

l Se citează Soanca Tudorel 
Catalin, ca pârât în dosarul 
225/329/2018, pe rolul Judecătoriei 
Turnu Măgurele, având ca obiect 
divorţ.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana,  Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în 
dosar 10889/193/2008* al Judecăto-
riei Botoşani, la 25 aprilie 2018.

l Se citează Marcu Rodica şi 
Ghenciu  Necula i  în  dosar 
15815/193/10 la Judecătoria Boto-
şani, pe 11 Mai 2018.

DIVERSE  
l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscrisa 

Consultant Insolvență SPRL, 
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI: 38704372, 
RFO II nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC A.C.I. Company 
SRL, in faliment cod de identificare 
fiscală: 33647985; Sediul social: loc. 
Balta, sat Coada Cernetului nr. 22, 
Jud. Mehedinţi, Număr de ordine 
î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J25/275/2014, în temeiul dispoziți-
ilor art. 61 din Legea 85/2014 anga-
jeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze proce-
durile de evaluare a patrimoniului 
debitoarei Sc A.C.I. Company 
SRL. Lista bunurilor mobile: 
-Autoutilitara N1, marca Isuzu, 
tipul Campo, anul fabricatiei 1999, 
n r .  D e  i d e n t i f i c a r e 
JAATFS54HX7100728, nr. de 
omologare B11N230012J40E2, 
culoarea GRI, nr. de inmatriculare 
TM 14 ZTU -deteriorata. Lichida-
toruljudiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de reevaluare trebuie 
să cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
reevaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi contri-
buții); -perioada de timp de efec-
tuare a procedurile de evaluare din 
momentul desemnarii. Ofertele pot 
fi transmise pe fax 0252354399 sau 
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinți până la data de 
13.04.2018 orele 12:00. Lichidator 
judiciar,
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis , ec. Serban Valeriu.

l SC Orphidea Red SRL, având 
sediul în str.Baiului, nr.12, locali-
tatea Titu, titular al planului/
programului Plan Urbanistic Zonal 
„Realizare Ansamblu pentru Acti-
vități de Producție Nepoluante, 
Depozitare, Servicii şi Dotări 
Sociale Complementare”, locali-
tatea Titu, str. Cuza Vodă (DN7), 
nr. cadastral 72527, Tarla 51, 
Parcela 367/3, judet Dâmbovița, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Dâmbovița, din localitatea Târgo-
vişte, 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. Observaţii/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Dâmbovița în termen 
de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Nr. 1750/03.04.2018. Anunţ 
public privind decizia etapei de 
încadrare. Comuna Proviţa de Sus, 
titular al proiectului ,,Consolidare 
şi modernizare DS 2344 Şchiopota, 

comuna Proviţa de Sus’’, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Prahova în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului de a nu se supune proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
Consolidare şi modernizare DS 
2344 Şchiopota, comuna Proviţa de 
Sus, propus a fi amplasat în Proviţa 
de Sus. 1.Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Prahova 
din Ploieşti în zilele de luni-vineri , 
între orele 9.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
http://apmph.anpm.ro, publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, pâna la data de 
11.04.2018.

l Anunţ de Participare. În confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, Secretariatul General al 
Guvernului -Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice, în cali-
tate de autoritate finanţatoare care 
acţionează la nivel central, atribuie 
contracte de finanţare în vederea 
desfăşurării unor proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase şi a 
drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale şi de 
combatere a intoleranței în anul 
2018. Fondurile din care se finan-
ţează aceste proiecte sunt prevă-
zute în Hotărârea Guvernului nr. 
128/2018 pentru aprobarea 
modului de repartizare şi de utili-
zare a sumelor prevăzute la lit. a) şi 
b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul 
Secretariatului General al Guver-
nului pe anul 2018, aprobat prin 
Legea bugetului de stat pe anul 
2017 nr. 2/2018. Programul anual 
propriu pentru acordarea finanţă-
rilor nerambursabile în anul 2018, 
în care este menţionată o sesiune de 
selecţie, sesiunea mai 2018, este 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, nr. 60 din 30 martie 
2018, Partea a VI-a. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte interetnice, de promovare 
a identității culturale, lingvistice, 
religioase şi a drepturilor cetățe-
nilor aparținând minorităților 
naționale şi de combatere a intole-
ranței din cadrul sesiunii de selecție 
mai 2018 este 21 mai 2018, pentru 
proiecte a căror perioadă de desfă-
şurare începe după data de 2 iulie 
2018. Documentația fiecărui 
proiect se transmite individual, 
într-un singur exemplar original, în 
plic închis, numai prin servicii 
poştale, la sediul Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice din 
Bucureşti, strada Paris, nr. 65, 

sector 1, cod poştal 011815. Pe plic 
se specifică numele şi adresa solici-
tantului, precum şi menţiunea 
„Pentru concursul de proiecte 
2018, sesiunea MAI”. Termenul de 
21 mai 2018 reprezintă data servici-
ilor poştale. Pentru sesiunea de 
selecție mai 2018, Comisia de 
evaluare şi selecţie se va întruni în 
intervalul de timp 20 - 22 iunie 
2018. Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice va exclude de la 
procedura de atribuire a contrac-
tului de finanţare nerambursabilă 
solicitanţii care se află în oricare 
dintre situaţiile prevăzute la art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările 
şi completările ulterioare. Suma 
solicitată DRI pentru proiect 
trebuie să se încadreze între 
minimum 15.000 lei şi maximum 
170.000 lei. Orice aplicant eligibil 
poate depune un număr maxim de 
două propuneri de proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase şi a 
drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale şi de 
combatere a intoleranței. Criteriile 
de atribuire care vor face posibilă 
evaluarea şi selecţia propunerilor 
de proiecte interetnice, de promo-
vare a identității culturale, lingvis-
tice, religioase şi a drepturilor 
cetățenilor aparținând minorită-
ților naționale, precum şi de 
combatere a intoleranței şi atribu-
irea contractului de finanţare 
nerambursabilă sunt următoarele: 
Criterii generale de evaluare şi 
selecţie: -Obiective clar definite, 
strict legate de domeniul relaţiilor 
interetnice, măsurabile, abordabile, 
realiste şi încadrabile în timp. 
-Concordanţă între scopul general, 
obiective, activităţile propuse, 
rezultatele aşteptate, resursele 
umane şi financiare disponibile. 
-Argumentarea necesităţii proiec-
tului. -Definirea clară a grupu-
lui-ţintă,  a participanţilor/ 
beneficiarilor. -Calitatea propunerii 
de proiect. Criterii specifice de 
evaluare şi selecţie: a.Conţinutul 
proiectului - maximum 50 puncte 
(maximum 10 puncte/ criteriu): 
1.Complexitatea proiectului (de la 
structură simplă la structură 
complexă a activităţilor); 2.Clari-
tatea obiectivelor, etapelor/ activită-
ţilor şi a rezultatelor aşteptate ale 
proiectului, relevanţa acestora în 
raport cu priorităţile anului 2018 
stabilite la nivelul Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice; 3.Gradul 
de stimulare a dialogului intercul-
tural, capacitatea de promovare a 
unei atitudini pozitive faţă de 
diversitatea etno-culturală; 4.Origi-
nalitatea şi caracterul inovator al 
proiectului, capacitatea acestuia de 
a răspunde unor obiective de 
durată; 5.Gradul de mediatizare/ 
vizibilitate anticipat. b.Calitatea 
proiectului - maximum 30 puncte 
(maximum 10 puncte/ criteriu): 
1.Claritatea, logica şi corectitu-

dinea formulării şi argumentării 
proiectului; 2.Coerenţa dintre 
obiective, activităţile propuse, 
rezultate şi buget; 3.Dimensiunea 
impactului prevăzut în raport cu 
resursele umane şi financiare esti-
mate. c. Capacitatea de implemen-
tare a iniţiatorului - maximum 20 
puncte (maximum 10 puncte/ 
criteriu): 1.Capacitatea financiară a 
organizaţiei, inclusiv capacitatea de 
gestionare a fondurilor provenite 
de la bugetul de stat; 2.Experiența 
organizației inițiatoare şi a coordo-
natorului de proiect în derularea 
unor proiecte similare. Criteriile de 
evaluare şi selecţie constituie crite-
riile pe baza cărora se va atribui 
contractul de finanţare nerambur-
sabilă. Se califică pentru obţinerea 
unei finanţări nerambursabile acele 
proiecte care însumează minimum 
70 puncte din cele 100 posibile. În 
funcţie de fondurile destinate 
finanţărilor nerambursabile, proiec-
tele calificate beneficiază de finan-
ţări nerambursabile, în ordinea 
punctajului obţinut. Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerilor de proiecte interet-
nice, de promovare a identității 
culturale, lingvistice, religioase şi a 
drepturilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale şi de 
combatere a intoleranței poate fi 
accesată pe site-ul Departamen-
tului pentru Relaţii Interetnice 
www.dri.gov.ro, pe prima pagină, la 
rubrica, „Fonduri nerambursabile”.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Dambovita SA Târgovişte, 
jud.Dâmboviţa, str.Cooperaţiei, 
nr.5, RC: J15/352/1991, CUI: 
RO916564. Convocator. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie al 
SC Dambovita SA Târgovişte, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, republicată, şi a Actului 
Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor, care 
vor avea loc la sediul societăţii din 
Târgovişte, strada Cooperaţiei, nr.5, 
judeţul Dâmboviţa, în data de 
14.05.2018, ora 10.00, respectiv 
11.00, cu următoarea ordine de zi: 
Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor: 1.Aprobarea 
Raportului Consiliului de Adminis-
traţie pentru anul 2017, raport 
întocmit pe baza bilanţului la 
31.12.2017. 2.Aprobarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2017. 3.Aprobarea bilanţului, 
contul de profit şi pierderi, a 
anexelor pentru anul 2017 şi repar-
tizarea profitului. 4.Aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pe anul 2018. 5.Alegerea/realegerea 
pentru o perioadă de 3 ani a 
membrilor Comisiei de Cenzori. 
Pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor: Modifi-
carea Actului Constitutiv în sensul 
eliminării prevederilor conţinute la 
litera c) a art.10 din Actul Consti-
tutiv. Data de referinţă pentru 
acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiin-
ţaţi şi să voteze în cadrul Adunării 
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Generale este data de 31.05.2018. 
În cazul în care cvorumul de 
şedinţă nu va fi întrunit în data de 
14.05.2018, se convoacă Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordi-
nară a Acţionarilor pe data de 
15.05.2018, la aceeaşi adresă, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Începând cu data convocării, 
documentele şi materialele infor-
mative referitoare la ordinea de zi 
se pot consulta şi/sau procura 
contra cost de la sediul societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii sau la 
numărul de telefon: 0245.612.165. 
Acţionarii persoane fizice pot parti-
cipa la adunarea generală a acţio-
n a r i l o r  d i r e c t  s a u  p r i n 
reprezentanţi, conform prevede-
rilor legale, pe baza unor procuri 
speciale. Acţionarii pot obţine 
modele de procură specială de la 
sediul societăţii începând cu data 
convocării. Procurile speciale vor fi 
depuse/transmise la sediul societăţii 
până la data de 11.05.2018, ora 
10.00; procurile depuse după 
această dată nu vor fi luate în 
considerare. Acţionarii persoane 
juridice pot participa la adunarea 
generală a acţionarilor prin repre-
zentantul lor legal sau prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri care va 
conţine toate elementele de identifi-
care ale persoanei juridice şi ale 
persoanei împuternicite. Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie, 
Vasile Valerica.

l SC Legume Fructe Militari SA, 
sediul: Bucureşti, sector 6, strada 
Murguţa, nr.2, bloc 7, parter, CUI: 
457704, J40/2159/1991. Convocator. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al SC Legume Fructe 
Militari SA Bucureşti -domnul 
Vasile Valerica, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990, repu-
blicată, şi a Actului Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
care va avea loc la sediul societăţii 
din Bucureşti, sector 6, strada 
Murguţa, nr.2, bloc 7, parter, în 
data de 07.05.2018, la ora 12.00, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea Raportului Consiliului de 
administraţie pentru anul 2017, 
raport întocmit pe baza bilanţului 
la 31.12.2017. 2.Aprobarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2017. 3.Aprobarea bilanţului, 
a contului de profit şi pierderi, a 
anexelor pentru anul 2017 şi repar-
tizarea profitului, dacă va fi cazul. 
4.Aprobarea Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli pe anul 2018. Data de 
referinţă pentru acţionarii îndrep-
tăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în 
cadrul Adunării Generale este data 
de 23.04.2018. În cazul în care 
cvorumul de şedinţă nu va fi 
întrunit în data de 07.05.2018, se 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
08.05.2018, la aceeaşi adresă, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Începând cu data convocării, 

documentele şi materialele infor-
mative referitoare la ordinea de zi 
se pot consulta şi/sau procura 
contra cost de la sediul societăţii. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societăţii sau la 
numărul de telefon: 021.410.54.43. 
Acţionarii persoane fizice pot parti-
cipa la adunarea generală a acţio-
n a r i l o r  d i r e c t  s a u  p r i n 
reprezentanţi, conform prevede-
rilor legale, pe baza unor procuri 
speciale. Acţionarii pot obţine 
modele de procură specială de la 
sediul societăţii începând cu data 
convocării. Procurile speciale vor fi 
depuse/transmise la sediul societăţii 
până la data de 04.05.2018, ora 
13.00; procurile depuse după 
această dată nu vor fi luate în 
considerare. Acţionarii persoane 
juridice pot participa la adunarea 
generală a acţionarilor prin repre-
zentantul lor legal sau prin 
persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri care va 
conţine toate elementele de identifi-
care ale persoanei juridice şi ale 
persoanei împuternicite. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie, 
Ing.Valerica Vasile.

l Consiliul de Administraţie al 
FRIGOCOM S.A., denumită în 
continuare „Societatea”, în temeiul 
art. 12.1 şi art. 15.2 din Actul 
Constitutiv al Societăţii, coroborat 
cu art.117 alin.(1) şi art.137 indice 2 
alin.(2) din Legea 31/1990, I.
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor (AGOA), 
în data de 17 mai 2018 ora 10.00, 
care va avea loc în Bucureşti, Şos. 
Odăii nr. 73-77, sector 1, reconvo-
cată, în cazul în care la data şi orele 
mai sus menţionate nu vor fi întru-
nite condiţiile de cvorum prevăzute 
de Actul constitutiv al Societăţii, 
pentru data de 24 mai 2018, ora 
10.00,în Bucureşti, Şos. Odăii nr. 
73-77, sector 1, cu următoarea: 
Ordine de Zi: 1. Prezentarea 
Raportului anual al Consiliului de 
Administraţie cu privire la activi-
tatea desfăşurată în cursul anului 
2017; 2. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare auditate ale Societăţii, 
aferente anului 2017, pe baza 
rapoartelor întocmite cu privire la 
acestea de către auditorul financiar 
şi Consiliul de Administraţie; 3. 
Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Societăţii, aferent 
exerciţiului financiar al anului 
2018; 4. Informarea Adunării 
Generale a Acţionarilor cu privire 
la încetarea mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie; 5. 
Acordarea descărcării de gestiune 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie al căror mandat a încetat; 6. 
Numirea în calitate de membrii ai 
Consiliului de Administraţie, cu un 
mandat de 3 ani, a următoarelor 
persoane: -Dl. Iosif George– Preşe-
dinte al Consiliului de Adminis-
traţie; -Dna. Androne Carmen 
Cristina-  Vicepreşedinte al Consi-
liului de Administraţie; -Dna. 
Cismaru Elena Madalina– membru 

al Consiliului de Administratie. 
precum şi aprobarea remuneratiei 
cuvenite acestora pentru exercitiul 
financiar în curs şi aprobarea înche-
ierii contractelor de administrare 
între Societate şi noii membrii ai 
Consiliului de Administraţie. Lista 
cuprinzând informaţiile cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie se află la dispoziţia acţiona-
rilor începând cu data publicării 
convocării, la sediul Societăţii între 
orele 08.00-10.00, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia, în 
condiţiile legii. 7. Împuternicirea 
Directorului General al Societăţii, 
doamna Felicia Cocos, pentru a 
semna documentele societare ce 
urmează a fi aprobate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
conform ordinii de zi propuse mai 
sus, inclusiv a contractelor de 
administrare cu noii membrii ai 
Consiliului de Administraţie, în 
concordanţă cu hotărârea ce se 
adoptă de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii. 
8. Împuternicirea doamnei Carmen 
Cristina Androne, pentru ca acesta 
să întocmească toate documentele, 
să întreprindă toate măsurile şi să 
îndeplinească toate formalităţile şi 
acţiunile necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire, înscrierii şi 
publicităţii hotărârii adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, potrivit ordinii de zi. 
II. Convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
(AGEA), în data de 17 mai 2018 
ora 12.00, care va avea loc în Bucu-
reşti, Şos. Odăii nr. 73-77, sector 1, 
reconvocată, în cazul în care la data 
şi orele mai sus menţionate nu vor 
fi întrunite condiţiile de cvorum 
prevăzute de Actul constitutiv al 
Societăţii, pentru data de 24 mai 
2018, ora 12.00, în Bucureşti, Şos. 
Odăii nr. 73-77, sector 1, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
actualizării Actului constitutiv al 
Societăţii cu noua componenţă a 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii, în concordanţă cu hotă-
rârea adoptată de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii, urmând ca art. 15 alin. 
(4) din Actul constitutiv să aibă 
următorul conţinut: “Consiliul de 
Administraţie are următoarea 
componenţă: Preşedinte– Dl. Iosif 
George, cetăţean român, CNP 
1611107400158, născut la data de 
07.11.1961 în Bucureşti, cu domici-
liul în Calea Griviţei nr. 232, bl. 2, 
sc. A, et. 1, ap. 8, sector 1, Bucu-
reşti, posesor al cărţii de identitate 
seria RD nr. 866349, eliberată de 
SPCEP S1 la data de 03.07.2017; 
Vicepreşedinte- Dna. Androne 
Carmen Cristina, cetăţean român, 
CNP 2750723414517, născută la 
data de 23.07.1975 în Bucureşti, cu 
domiciliul în str. Turda nr. 127, bl. 
2, sc. D, et. 6, ap. 173, sector 1, 
Bucureşti, posesoare a cărţii de 
identitate seria RT nr. 613550, 
eliberată de SPCEP S1 la data de 

03.11.2008;  Membru– Dna. 
Cismaru Elena Madalina, cetăţean 
român, CNP 2740504416015, 
născută la data de 04.05.1974 în 
Bucureşti, cu domiciliul în str. Abuş 
nr. 17, sector 1, Bucureşti, pose-
soare a cărţii de identitate seria RD 
nr. 621208, eliberată de SPCEP S1 
la data de 19.06.2009”.2. Împuter-
nicirea Directorului General al 
Societăţii, doamna Felicia Cocos, 
pentru a semna documentele socie-
tare ce urmează a fi aprobate de 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, conform ordinii de zi 
propuse mai sus, inclusiv a Actului 
constitutiv actualizat al Societăţii, 
în concordanţă cu hotărârea ce se 
adoptă de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii. 3. Împuternicirea doamnei 
Carmen Cristina Androne, pentru 
ca acesta să întocmească toate 
documentele, să întreprindă toate 
măsurile şi să îndeplinească toate 
formalităţile şi acţiunile necesare în 
vederea aducerii la îndeplinire, 
înscrierii şi publicităţii hotărârii 
adoptate de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
potrivit ordinii de zi.*** Cât 
priveşte desfăşurarea adunării 
convocate prin prezenta, Consiliul 
de Administraţie al FRIGOCOM 
S.A. reaminteşte acţionarilor că, 
potrivit Actului Constitutiv al 
Societăţii şi normelor legale în 
vigoare: a. Au dreptul de a parti-
cipa şi de a vota în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor toţi acţio-
narii înregistraţi în evidenţele 
Societăţii la sfârşitul zilei de 
30.04.2018 considerată dată de 
referinţă pentru ţinerea acestei 
adunări. b. Situaţiile financiare 
aferente anului 2017 şi raportul 
Consiliului de Administraţie se 
pun la dispoziţia acţionarilor, la 
cerere, la sediul societăţii, între 
orele 08.00 - 10.00, începând cu 
data publicării convocării. c. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale. d. Propunerile 
de introducere a unor noi puncte 
pe ordinea de zi se înaintează 
Consiliului de Administraţie în cel 
mult 15 zile de la publicarea 
convocării, în vederea publicării şi 
aducerii acestora la cunoştinţa 
celorlalţi acţionari. Propunerile 
trebuie să fie însoţite de copiile 
actelor de identitate valabile ale 
iniţiatorilor persoane fizice sau de 
copiile certificatelor de înregistrare 
ale iniţiatorilor persoanelor juri-
dice. Propunerile de candidaturi 
pentru funcţia de membru al 
Consiliului de Administraţie vor 
include informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţiile 
respective. Membru al Consiliului 
de Administraţ ie ,  Androne 
Carmen Cristina, Vicepreşedinte 
al Consiliului de Administraţie 
Iosif George.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obli-
gaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 07 Mai 2018, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Sucursala de Transport Bucu-
resti, cu sediul in Bucuresti Sos. 
Stefan cel mare nr. 1A, sector 1, 
te lefon  021/317 .21 .60 ,  fax 
021/317.23.00, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub numarul 
J40/8811/2000, CUI1396943, avand 
cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 
7564 0001 deschis la BCR Sucur-
sala Stefan cel Mare, anunta orga-
nizarea unei licitatii publice in plic 
inchis, in vederea valorificarii 
mijloacelor fixe, la pachet, ca 
deseuri nesortate si nedezmem-
brate, conform anexelor la Caietul 
de Sarcini. Detalii si conditii de 
participare se obtin de la Serviciul 
Comercia, de la urmatoarele 
persoane de contact: Marius 
Margarit, telefon 021/201.6317, 
e-mail marius.margarit@transelec-
trica.ro, Ioana Prica, telefon 
021/201.6310 e-mail ioana.prica@
transelectrica.ro, precum si de pe 
siteul oficial al companiei www.
transelectrica.ra. Dosarul de 
inscriere va fi depus la registratura 
ST Bucuresti din sos. Stefan cel 
Mare nr.1 A sector 1 Bucuresti, 
pana la termenul limita de 
03.05.2018 ora 09.00. Participantii 
selectati in urma analizei documen-
telor din dosarul de inscriere, vor 
participa ulterior la sedinta de lici-
tatie publica in plic inchis. In acest 
sens, vor fi instiintati printr-o invi-
tatie in vederea participarii. Docu-
mentatia de valorificare, poate fi 
pusa la dispozitia celor interesati, 
contra cost, (respectiv 30 de lei),  
suma care poate fi achitata la 
caseria S.T. Bucuresti. Pretul 
minim de pornire „pe pachet” este 
de 1.448.842,29 lei, fara TVA. Pasul 
de licitatie minim obligatoriu este 
de  1% din pretul de pornire, 
respectriv 14488 lei fara TVA. Lici-
tatia se va desfasura in ziua si la 
ora stabilite in invitatia de partici-
pare, in cazul in care sunt minim 
doi participanti. In cazul in care nu 
este indeplinita aceasta conditie sau 
daca nici unul dintre participanti 



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Vineri, 6 aprilie 2018 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

IIIwww.jurnalul.ro

nu ofera cel putin pretul de pornire 
plus primul pas minim obligatoriu, 
licitatia se va relua cu o noua depu-
nere de dosare de inscriere la 
aceeasi adresa, la urmatoarele 
termene limita: 17.05.2018 si 
respectiv 31.05.2018.

l Publicaţie de vânzare privind 
licitaţia publică din data de 
25.04.2018. Debitorul SC Avicola 
Dr. Tr. Severin SA cu sediul in 
localitatea Simian, comuna 
Simian, judetul Mehedinti, CIF: 
1606103, J25/325/1991, aflata in 
procedura de faliment, dosar nr. 
100/101/2005 prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL, 
cu sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, vinde prin licitatie publica: 
-Bunurile imobile Proprietate 
imobiliara agro – industrială 
compusă din: *Ferma nr. 3 – ‘Pui 
carne’: - 7 Hale - constructie cu 
regim de inaltime P, avand fiecare 
suprafaţa construită fiecare de 
aproximativ 1063 mp, suprafata 
utila de - cca. 983 mp – 7 hale la 
pretul de 13.355 lei/buc. si 1 hala la 
pretul de 13.371 lei (reprezentand 
75% din pretul evaluat); - 10 

Anexe, Magazii - constructii cu 
regim de inaltime P, avand supra-
faţa construită totala de aproxi-
mativ – 16, 18 respectiv 23 mp – 7 
anexe la pretul de 160 lei/buc.; 1 
anexa la pretul de 180 lei; 1 anexa 
la pretul de 229 lei; 1 magazie la 
pretul de 120 lei (reprezentand 
100% din pretul evaluat); *Ferma 
Nr. 4 -"Pui carne": - 10 Hale - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
de aproximativ – 1063 mp; supra-
fata utila de - cca. 983 mp – 8 hale 
la pretul de 13.355 lei/buc; 2 hale la 
pretul de 13.371 lei (reprezentand 
75% din pretul evaluat); - 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de 
inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ – 
198 mp; suprafata utila de - cca. 
183 mp la pretul de 2.965 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat); - 10 Anexe, Magazii - 
constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala 
de aproximativ – 13 respectiv 17 
mp, 1 anexa la pretul de 130 lei; 2 
anexe la pretul de 285 lei/buc.; 7 
anexe la pretul de 170 lei/buc. 
(reprezentand 100% din pretul 
evaluat); *Ferma Nr. 5 -"Oua 

consum": - 4 Anexe, Magazii 
constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala 
de aproximativ – 17– 4 anexe la 
pretul de 170 lei/buc.; - 3 Bazine 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
de aproximativ – 8 mp, 28 mp 
respectiv 107 mp  - 1 bazin la 
pretul de 8.043 lei; 1 bazin la pretul 
de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 
16.023 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat). Licitaţia publică va 
avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi 
în data de 25.04.2018 orele 14:00. 
Participarea la licitatie este condi-
t ionata de consemnarea la 
Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. 
Severin, pana la data inceperii 
licitatiei publice a unei cauţiuni de 
10% din pretul de pornire si taxele 
de licitatie. Nr. cont: RO65 RZBR 
0000 0600 0062 4485. Relatii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o a n e l e : 
0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252354399 sau la sediul profesi-
onal al lichidatorului din locali-
tatea Drobeta Turnu Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehe-
dinti. Lichidator Judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL.

l UAT Comuna Miroslava cod 
unic de înregistrare 4540461, cu 
sedul în localitatea Miroslava, 
comuna Miroslava, str. Constantin 
Langa nr.93, Judeţul Iaşi, tel. 
0232.295680, fax. 0332.424444, 
e-mail secretariat@primariamiro-
slava.ro, solicită ofertă de preţ 
pentru cumpărare teren în supra-
faţa de aproximativ 15.500mp 
situat în T9 pe care pot fi edificate 
o serie de construcţii în vederea 
înfiinţării unui centru de îngrijire 
pentru persoane vârstnice. Ofertele 
se pot depune personal la sediul 
UAT Comuna Miroslava până la 
data de 10.04.2018, orele 9.00. 
Procedura de negociere va avea loc 
în data de 10.04.2018, orele 12.00. 
Caietul de sarcini poate fi achiziţi-
onat  începând cu data  de 
3.04.2018.

l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 12.04.2018, 
orele 12.00 pentru concesionare 
teren în suprafaţă de 10.000mp, 
situat în T62 parcela P2870/4. 
Preţul minim de pornire al licitaţiei 
publice deschise este de 5000 lei/an. 
Data limită pentru depunerea ofer-

telor: 12.04.2018, orele 10.00. 
Caietul de sarcini poate fi obţinut 
de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei comnunei Miro-
slava, judeţul Iaşi. Costul Caietului 
de sarcini este de 50 lei.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de ambarca-
ţiune de agrement  seria A001213 
emis de ANR –Căpitănia Portului 
Snagov la data de 27.07.2015, apar-
ţinând lui Zărnescu Victor. Îl declar 
nul.

l SC Steel Fish SRL  cu sediul în 
sat Cataloi, str. Frasinulului nr.16, 
comuna Sarichioi,  Jud. Tulcea, 
CIF 18476164, pierdut certificat 
constatator nr. 17488 eliberat la 
01.10.2013 de ORC Tulcea. Se 
declară nul.

l SC Premier  Com SRL, 
J21/41/1994, CIF RO5167914, Şos. 
Brăilei Nr.5, Slobozia, Jud. 
Ialomiţa, declară pierdut chitanţi-
erul Seria IL PRS Nr. 22801 
-22850. Ultima chitanţă emisă  
22805/07.06.2017, chitanţele de la  
22826 -22850 se declară nule.


