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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Profi Restaurare SRL, cu sediul în 
Oradea, Str.Louis Pasteur, Nr.181, angajează 
muncitori necalificați, instalatori rețele 
termice și sanitare. Informații: 0259.267.821, 
0722.689.301.

l Consola Grup Construct SRL angajează 
muncitori în construcții pentru șantiere din 
București și Germania (se asigură cazare). 
Relații la telefon: 021.321.36.39/021.327.10.50 
/021.327.10.51 sau la sediul firmei din Bucu-
rești, Sector 3, str.Zborului, nr.6.

l MAARIF -Instituții Internaționale de 
Învățământ SA angajează asistent de cerce-
tare în gestiune, contabilitate, control finan-
ciar, 1 post vacant. Cerințe: experiență 
minimă 10 ani, studii universitare, nivel 
avansat limba turcă și limba engleză. Date 
contact: 021.313.00.16.

l Primăria Comunei Bicazu Ardelean, 
judeţul Neamţ, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării funcției publice 
vacante pentru perioadă nedeterminată de 
consilier urbanism, autorizări și construcții, 
disciplină în construcții și administrarea 
domeniului public și privat al comunei, clasa 
I, grad profesional asistent, Compartiment 
Urbanism, Domeniul Public și Privat. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Bicazu Ardelean- sala de ședinţe, în data de 
08.04.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar data și 
ora interviului se vor anunţa după proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării la sediul Primăriei Comunei 
Bicazu Ardelean, Compartiment Resurse 
Umane. Condiţiile pentru participarea la 
concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și comple-
tările ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă 
în domeniul de licenţă: arhitectură, urba-
nism, inginerie civilă (construcţii civile, 
industriale și agricole, construcţii hidroteh-
nice); -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
-cunoștințe operare pe calculator (Windows, 
Microsoft Office, Internet) -nivel mediu, 
dovedite în urma unui certificat sau diplomă. 

Relații suplimentare se pot obține la Primăria 
Comunei Bicazu Ardelean, Compartiment 
Resurse Umane, telefon: 0233.255.301.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în loca-
litatea Săbăreni, str.Școlii, nr.1, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
îngrijitor, 0,75 normă, perioadă nedetermi-
nată, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 29.03.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 02.04.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii gimnaziale; -vechime- nu este cazul; 
-disponibilitate de a lucra sâmbăta și dumi-
nica, în caz de nevoie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
(perioada 07.03.2019-21.03.2019, inclusiv, 
interval orar 8.00-14.00), la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 din str. Școlii, nr. 1, comuna 
Săbăreni, județul Giurgiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 din str. 
Școlii, nr. 1, comuna Săbăreni, județul 
Giurgiu, persoană de contact: Băjescu 
Florentina, telefon: 0724.564.213, e-mail: 
scsabareni@gmail.com.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția Buget 
Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, 
Programare și Urmărire Venituri, Comparti-
ment Buget Contabilitate: 1.Un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional asistent. Condiţii de parti-
cipare: -candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și comple-
tările ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul științe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minimum: 1 an; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Compartiment Programare și Urmă-
rire Venituri: 2.Un post funcție publică de 

execuție de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal principal. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul științe 
economice; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minimum: 5 ani; -cunoștinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -07.03.2019 -publici-
tate concurs; -05.04.2019 -ora 11.00 -susţinere 
probă suplimentară de testare a cunoștinţelor 
în domeniul IT -nivel mediu; -08.04.2019 -ora 
11.00 -proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Data și ora susţinerii interviului se afișează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfășura la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând cu data 
de 07.03.2019, ora 8.00, și până în data de 
26.03.2019, ora 16.30. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante pentru funcţiile publice: 
Direcția Buget Finanțe, Serviciul Buget 
Contabilitate, Programare și Urmărire Veni-
turi, Compartiment Programare și Urmărire 
Venituri: 1.Un post funcție publică de 
execuție de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal debutant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul științe 
economice; -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
-cunoștinţe IT -nivel mediu. Compartiment 
Finanțare Programe/Proiecte și Investiții: 2.
Un post funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I, gradul profesional principal. 
Condiţii de participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice minimum: 5 ani; 
-cunoștinţe IT -nivel mediu. Programul 

concursului: -07.03.2019 -publicitate concurs; 
-10.04.2019 -ora 11.00 -susţinere probă supli-
mentară de testare a cunoștinţelor în dome-
niul IT -nivel mediu; -11.04.2019 -ora 11.00 
-proba scrisă. Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Data și ora 
susţinerii interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 07.03.2019, ora 
8.00, și până în data de 26.03.2019, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Primăria Orașului Videle, județul 
Teleorman, organizează în perioada 
11.04.2019 -16.04.2019 la sediul său din 
orașul Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs 
de ocupare prin recrutare a funcției publice 
de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal, Compartimentul 
Evidența Persoanelor al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidența Persoanelor 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Videle, județul 
Teleorman. Condițiile generale de ocupare a 
unei funcții publice sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcționarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condițiile 
specifice de participare la concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă, anterior menționată, sunt următoa-
rele: -studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul de studii univer-
sitare de licență: Drept, specializarea Drept. 
-minim 5 ani vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției publice. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
Orașului Videle, data propusă pentru desfă-
șurarea probei scrise fiind 11.04.2019, ora 
10.00, respectiv data de 16.04.2019 -ora 12.00 
pentru desfășurarea interviului. Dosarele de 
participare la concurs se pot depune la secre-
tarul comisiei de concurs -Direcția Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie și Comerț, Problemele Romilor și 
Parc Auto în termen de 20 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a și vor conține, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 49 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulteri-
oare. Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: sediul Primăriei 
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, județul Teleorman, telefon: 
0247/453017 interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, persoana 
de contact: Vochin Nicoleta -inspector. 
Condițiile de participare la concurs aprobate 
și bibliografia, precum și atribuțiile prevăzute 

în fișa postului se afișează la sediul instituției 
și se publică pe site-ul www.primariavidele.
ro.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, organizează 
concurs în data de 02.04.2019, ora 11.00, 
pentru ocuparea a două funcții contractuale 
de șofer, în cadrul Direcției Achiziții și Patri-
moniu -Personal Deservire, Protocol Admi-
nistrativ, Protecția Muncii. Programul 
concursului: -02.04.2019 -ora 11.00 -proba 
scrisă; -Data și ora susţinerii interviului se 
afișează odată cu rezultatele la proba scrisă; 
-07.03.2019 -publicitate concurs. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa până în data de 
20.03.2019, inclusiv, ora 16.30. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr.286/2011, actualizată, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice; -vechime în muncă 
minimum 5 ani; -studii medii; -permis de 
conducere categoria: B, C, D (toate cele trei 
categorii); -cazier auto. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, persoană de contact: 
Cuciureanu Paulica Gabriela, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Unitatea administrativ-teritorială Munici-
piul Sebeș organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a trei funcţii publice de execuţie vacante de: 
1.Consilier, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment 
Investiții Publice, aparatul de specialitate al 
primarului, ID post 206686; 2.Consilier, clasa 
I, grad profesional principal din cadrul 
Direcției Tehnice, Compartiment Investiții 
Publice, aparatul de specialitate al prima-
rului, ID post 455887; 3.Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul Direcției 
Tehnice, Compartiment Investiții Publice, 
aparatul de specialitate al primarului, ID 
post 455888. Probele stabilite pentru concurs: 
proba scrisă și interviul. Data, ora și locul 
organizării probei scrise: 08.04.2019, ora 
11:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. 
Alba. Data, ora și locul susţinerii interviului: 
12.04.2019, ora 11:00, Parcul Arini, nr. 1, 
Mun. Sebeș, jud. Alba. Condiţiile de partici-
pare la concurs, postul de Consilier, clasa I, 
grad profesional superior, ID post 206686: 
candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în domeniul: construcții 
civile, industriale și agricole; căi ferate, 
drumuri și poduri; amenajări și construcții 
hidrotehnice; inginerie civilă; instalații 
pentru construcții; îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare rurală; construcții miniere; ingi-
nerie geodezică - măsurători terestre și 
cadastru; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Condiţiile de participare la 
concurs, postul de Consilier, clasa I, grad 
profesional principal, ID post 455887: -candi-
datul trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în domeniul: construcții 
civile, industriale și agricole; căi ferate, 
drumuri și poduri; amenajări și construcții 
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hidrotehnice; inginerie civilă; instalații 
pentru construcții; îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare rurală; construcții miniere; ingi-
nerie geodezică - măsurători terestre și 
cadastru; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani. Condiţiile de participare la 
concurs, postul de Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, ID post 455888: -candi-
datul trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în domeniul: construcții 
civile, industriale și agricole; căi ferate, 
drumuri și poduri; amenajări și construcții 
hidrotehnice; inginerie civilă; instalații 
pentru construcții; îmbunătățiri funciare și 
dezvoltare rurală; construcții miniere; ingi-
nerie geodezică - măsurători terestre și 
cadastru; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 26.03.2019, ora 
16:00. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Parcul 
Arini, nr. 1, Mun. Sebeș, jud. Alba, persoană 
de contact: inspector, Nicoleta Irimie. Infor-
mații suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, telefon 0258.731.318, email secre-
tariat@primariasebes.ro.

l Primăria Orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează: Consilier, clasa 
I, grad profesional asistent -Biroul urbanism, 
amenajarea teritoriului- Compartiment 
publicitate: •Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv  studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; •Specializare/ 
perfecţionare în domeniul Administraţiei 
publice locale, dovedită  cu documente emise 
în condiţiile legii (diplomă, cerificat); 
•vechime în specialitate: minim 1 an. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.54 din Legea 
188/1999 (r2) privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Conform art.49 alin.
(1) din H.G. 611/2008, dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru -compartiment registra-
tură, în termen de 20 de zile de la data 
publicării în, Monitorul Oficial partea a III-a. 
Concursul începe în data de 15.04.2019, orele 
10:00 -proba scrisă, 18.04.2019 orele 10:00– 
interviul și se desfășoară la sediul Primăriei 
Oraș Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia și tematica de concurs sunt 
afișate la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795 -Oanta Monica Geor-
giana -consilier.

l Şcoala gimnazială Luceafărul cu sediul în 
București, strada Doina, nr. 1, sector 5, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post, vacant aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificată și completată de HG nr. 
1027/2014. Denumirea postului: Adminis-
trator Financiar (Contabil).
Condiţii specifice departicipare la concurs; 
-nivelul studiilor; superioare specifice 
postului, economice absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea studiilor 
absolvite necesare ocupării postului: 1 an; 
-normă: 0,5. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: Proba scisă: data 2 aprilie 
2019, ora 9:00, la sediul instituţiei. Proba 
practică: data 2 aprilie 2019, ora 11:00, la 
sediul instituţiei. Proba interviu: data 2 
aprilie 2019, ora 12:00, la sediul instituţiei. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 21.03.2019, la sediul instituţiei. Date de 
contact: Str. Doina nr. 1, Sect. 5, București, 
e-mail: scoala_nr_130@yahoo.com, tel; 
021.423.04.80.

CITAŢII
l Numita Mihai Lenuţa este chemată la 
termenul din 08.04.2019 la Judecătoria 
Slobozia, în dosarul nr. 164/312/2018, prin 
proces cu Bratu Ioan.

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în oraș Tg. Frumos, str. 
Petru Rareș, bl.G1-1, sc.B, et.1, ap.7, jud. 

Iași, este citat în calitate de pârât în proces 
cu Ciobanu Mariana –partaj bunuri comune, 
la Judecătoria Pașcani, în dosar nr. 
4830/866/2017 pentru data de 14 martie 
2019, ora 9.00, complet C09MF.

l Numita Deac Fibia, cu ultimul domiciliu 
in com Bata, nr. 125, jud. Arad, este citata la 
Curtea de Apel Timisoara, sala 282, in data 
de 28.03.2019, orele 11.00, in dos.civ. nr. 
1304/59/2016*, in proces cu Botco Vinesiu 
Adrian Marcel pentru revizuire.

l Se citează Hriscu Paul Sandu, pârât în 
dosarul nr. 4658/278/2018, la Judecătoria 
Petroșani pentru data de 03.04.2019, pentru 
divorţ.

l Romania. Judecătoria Sânnicolau Mare - 
Timiș. Dosar nr. 3171/295/2018. Citaţie Nr. 
3171/295/2018. Pârâtul Pavelescu Ilie - CNP 
1751218284366, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Colibași, comuna Strejești, 
str. Victoriei, nr. 12, jud. Olt, este citat  la  
Judecătoria Sânnicolau Mare, în data de 
17.04.2019, orele 9:00, în proces cu recla-
manta Pavelescu Eugenia - Paula - CNP 
2770114353941, domiciliată în loc. Sânni-
colau Mare, str. Timișoara, nr. 1, bl. A, sc. A, 
et. 1, ap. 4, jud. Timiș, cauza având ca obiect 
„divorț fără copii”.

l Eventualii moștenitori ai defunctei 
Ciocarlan Aurica CNP 2460308400536 dece-
dată la data 19.02.2018 cu ultimul domiciliu 
în București, str. Vasile Stroe nr.11, sector 5 
sunt citaţi să se prezinte la sediul SPN 
Didina Balas și Dragos Barcanescu din 
București Bd. Râmnicu Sarat nr.31 bl.11, 
sc.1, ap.3, sector 3, la data de 18.04.2019 ora 
13 în vederea dezbaterii succesiunii.

l Somaţie. Se aduce la cunoștinţa publică 
faptul că există, pe rolul Judecătoriei Târgu 
Secuiesc, dosarul civil 702/322/2018, având 
ca obiect dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către numitele Pal Elena, 
domiciliată în sat. Sanzieni nr. 501, judeţul. 
Covasna și Bartha Ana-Maria, domiciliată în 
sat. Casinu Mic nr. 114, jud. Covasna, asupra 
imobilului situat în comuna. Poian nr. 108, 
jud. Covasna, înscris în CF 24373 Poian (CF 
vechi 5548 Poian ) sub nr. top. 718/2/1, 
719/1/B/1 în suprafaţă de 259 mp. Prezenta 
somaţie va fi afișată termen de 1 lună la 
sediul instanţei și la sediul Primăriei 
Sanzieni, perioada în care toţi cei interesaţi 
pot să facă opoziţie în caz contrar se va trece 
la judecarea cererii.

l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt chemați în 
instanță la Judecătoria Bistrița, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 19.03.2019, 
ora 9.00.

l Numita Goldstein Riva, cu ultimele domi-
cilii cunoscute în România, în mun.Iași, str.
Sf.Andrei, nr.38 și str.Petru Rareș, nr.11, este 
citată în calitate de pârâtă la Judecătoria 
Iași, pentru data de 22.03.2019, ora 08.30, la 
C.18, în dosarul 33353/245/2017 pentru 
uzucapiune, în contradictoriu cu reclamanta 
Damian Virginia.

l Numita Coverca Mădălina Ioana este 
citată la Curtea de Apel Pitești, Secția I 
Civilă, în dosarul nr. 1985/90/2018 pentru 
data de 13 martie 2019, ora 08.30, în calitate 
de intimată în proces cu Stanciugel 
Constantin și DGASPC Vâlcea, obiect 
măsură plasament.

l Se citează doamna Rocchini Mihaela în 
data de 28.03.2019, ora 9.00, la Judecătoria 
Tg.Jiu, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.17309/318/2018.

l Citație emisă la data de 04.03.2019. Eventu-
alii moștenitori legali sau testamentari ai 
d e f u n c t u l u i  P o p o v i c i  L e o n i d , 
CNP1231014221133, decedat la data de 
18.04.2012, cu ultimul domiciliu în Municipiul 
Iași, str.Stejar, nr.33, bl.I5, sc.C, ap.3, jud.Iași, 
în baza dispozițiilor art.1.137 din Codul civil, 
sunt înștiințați că sunt invitați să se prezinte la 
sediul SPN Raluca Răzuși ŞI Alexandra 
Dascălu din Iași, str.Păcurari, nr. 158, parter, 
jud.Iași, notarraluca@yahoo.com, telefon 
0232.249.200, la data de 06.05.2019, pentru a 
participa la dezbaterea procedurii succesorale 
a  d e f u n c t u l u i  P o p o v i c i  L e o n i d , 
CNP1231014221133, decedat la data de 
18.04.2012, cu ultimul domiciliu în Municipiul 
Iași, str.Stejar, nr.33, bl.I5, sc.C, ap.3, jud. Iași, 

în dosar nr.39/2013, dosar CNP Iași 
nr.1.153/2013. Sesizarea pentru deschiderea 
procedurii succesorale a fost făcută de Muni-
cipiul Iași. Succesibilii indicați în cererea de 
deschidere a succesiunii sunt: Boguță 
Gheorghe (domiciliat în Arenii Noi, Republica 
Moldova), în calitate de strănepot, Vlas 
Vladimir (domiciliat în Praga), în calitate de 
văr, Cervov Ion (domiciliat în Tohotin, Repu-
blica Moldova), fără a-i fi precizată calitatea și 
Guțu Evdochia (domiciliată în Hâncești, 
Republica Moldova), în calitate de străne-
poată. În cadrul procedurii succesorale puteți 
opta între următoarele posibilități: să dobân-
diți calitatea de moștenitor, urmând să dați în 
acest sens o declarație de acceptare a succesi-
unii, iar în cazul în care nu vă puteți prezenta 
veți putea încheia o procură autentică prin 
care să desemnați o altă persoană să vă repre-
zinte la dezbaterea succesiunii; să declarați că 
nu v-ați însușit calitatea de moștenitor printr-o 
declarație autentică pe care să o depuneți la 
dosarul cauzei. În situația în care vă veți 
prezenta, veți aduce toate actele de stare civilă 
prin care să dovediți rudenia față de defunct și 
actele de proprietate pe care le dețineți, având 
asupra dumneavoastră și actul de identitate, 
toate în original. În caz de neprezentare sau în 
lipsă de moștenitori se va constata că succesi-
unea defunctului este vacantă, conform art. 
1135 și următoarele din Codul Civil. Vă 
aducem la cunoștință că, potrivit art.157 alin 
(1) lit.i) din Legea nr. 134/2010 Codul de 
Prodedură Civilă, cu modificările și completă-
rile ulterioare, prin înmânarea citației, se 
consideră că aveți cunoștință de termenele ce 
se vor fixa ulterior până la soluționarea cauzei 
succsorale (art.9 lit.h din Metodologia privind 
citarea, notificarea și comunicarea actelor de 
procedură în materie notarială, publicată în 
Monitorul Oficial nr.531/22.08.2013, partea I). 
Notar Public, Raluca Răzuși.

l Numiţii: - Pîrlog Maria - decedată - cu 
ultimul domiciliu la însurăţei - intimata 
reclamantă - Pîrlog Constantin - intimat-re-
clamant; - Petrache (Fostă Pîrlog) Rodica - 
intimată-reclamantă; - Croitoru Stana - cu 
dom. ales în București, b-dul Fundeni, cu 
ultimul domiciliu în București -intimată-pâ-
râtă; - Dumitrescu Margareta - cu ultimul 
domiciliu în București - intimată-pârâtă; - 
Ionescu Luxa - cu ultimul domiciliu în Urlaţi 
- intimată-pârâtă; - Croitoru (fost Onișor) 
Ion - cu ultimul domiciliu în Galaţi - inti-
mat-pârât; - Croitoru Costică - cu ultimul 
domiciliu în sat Moeciu De Jos - inti-
mat-pârât; - Croitoru Ion - cu ultimul domi-
ciliu în București - intimat-pârât; - Croitoru 
Vasile - cu ultimul domiciliu în Galaţi - inti-
mat-pârât; - Pătrașcu Maria - cu ultimul 
domiciliu în Slobozia - intimată-pârâtă; - 
GHEORGHE Elena - cu ultimul domiciliu 
în Slobozia - intimată-pârâtă; - Croitoru 
Nicolae - cu ultimul domiciliu în București - 
intimat-pârât; - Croitoru George - cu ultimul 
domiciliu în București - intimat-pârât; - 
Boboc Neţi - cu ultimul domiciliu în Slobozia 
- intimată-pârâtă; - Niculescu Dumitru Ninel 
- cu ultimul domiciliu în Slobozia - inti-
mat-pârât; - Croitoru Gheorghe - cu ultimul 
domiciliu în Slobozia - intimat-pârât; - Croi-
toru Gabriel Felician - cu ultimul domiciliu 
în Constanta - intimat-pârât; - Niculescu 
Andreea Carmen - cu ultimul domiciliu în 
București - intimată-pârâtă, sunt chemaţi la 
Tribunalul Ialomiţa, camera Saia Civil, în 
ziua de 28.03.2019, Completul Complet 2 
Recurs, ora 08:30, în calitate de Intimat, în 
proces cu Stoian Georgeta în calitate de 
Revizuent, partaj judiciar ieșire indiviziune. 
În caz de neprezentare a părţilor, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

DIVERSE
l Cumparam la pretul maxim al zilei, 
Decizia de Compensare prin Puncte ANRP, 
dosare Legea 165/2013, Legea 10, Fond 
Funciar. Tranzactiile au loc exclusiv la un 
notar autorizat si implica verificarea corecti-
tudinii tuturor documentelor. 0728.521.883.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in fali-
ment prin procedura simplificata in dosarul 
nr. 5916/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 839 din 20.11.2019 
privind pe SC Greenprav SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in vederea intoc-
mirii tabelului suplimentar 04.03.2019, 
întocmirea tabelului suplimentar al crean-
țelor 04.04.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 05.05.2019.

l Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare. SC RCS&RDS SA, titular al 
proiectului „Subtraversare Dunăre cu cana-
lizație fibră optică și cuplarea acesteia la 
rețeaua existentă”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului, pentru proiectul „Subtraversare 
Dunăre cu canalizație fibră optică și cuplarea 
acesteia la rețeaua existentă”, propus a fi 
amplasat în județele Tulcea și Brăila. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului: Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului din str.Splaiul 
Independenței, nr.294, sector 6, București, în 
zilele de Luni-Joi, între orele 08.30-16.00 și 
Vineri, între orele 08.30-13.30, precum și la 
următoarea adresă de internet: www.anpm.
ro/acordul-de-mediu.ro Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Dna Apostol Alina anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
Construire Hotel S+P+8E+ tehnic, amena-
jare incinta si acces propus a fi amplasat in 
Bucuresti, sector 5, Str. IZVOR , nr. 86. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bucuresti, din 
Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
si la sediul titularului Str Sfanta Maria Nr 94 
Sector 1, Bucuresti in zilele de luni-vineri, 
intre orele 9.00-12.00. Observable publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

l Această informare este efectuată de SC 
Prestagro Danicor SRL, cu sediul în comuna 
Şimand nr. 809 jud. Arad, tel. 0741734558, ce 
intenționează să solicite de la Administraţia 
Bazinală de Apă „Crișuri” Oradea, aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfășurarea 
activității de creștere bovine și punct de 
sacrificare localizat în extravilanul localităţii 
Şimand FN, CF302448 jud. Arad. Aceasta 
investiție este nouă. Ca rezultat al procesului 
de producție vor rezulta permanent urmă-
toarele ape uzate: menajere și tehnologice ce 
se vor evacua în bazin vidanjabil după care 
se vor epura prin Staţia de Epurare Curtici, 
jud. Arad. Aceasta solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menți-
onată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului Cordoș Daniel tel. 
0741734558, după data de 14.03.2019.

l SC Terracult SRL anunţa publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„construire fabrică de ulei și extindere capa-
cităţi de depozitare în cadrul SC Terracult 
SRL” propus a fi amplasat în comuna Vladi-
mirescu, satul Horia, FN (CF nr. 300089, 
300093 și 316556), jud. Arad. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Arad, Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, precum 
și la sediul titularului din Comuna Vladimi-
rescu, satul Horia FN, jud. Arad, în zilele de 
luni - vineri, între orele 8:00-16:00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad, din Arad, Splaiul Mureșului FN, 
jud. Arad.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform sentintei 
nr. 1006 din data de 20.02.2019 pronunţată 
de Tribunal Bucuresti, Secţia Civilă, în 
dosarul nr.37586/3/2017, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului debi-
toarei Dramirany Mez SRL SRL sediul social 
în Bucuresti, str. Mihai Bravu, nr. 327, Bl. 54, 
Sc. 2, et.8, Ap. 54, sector 3, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/5320/2015, CUI 32479174.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor nascute in cursul 
procedurii este 05.04.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este 25.04.2019. 
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat este 15.05.2019.

l SC Stefy Car Expert SRL cu sediul în: 
LOC. Pecica, str.nr.1, nr. 174, jud. Arad, 
avand CUI 40497570, solicită de la Agenţia 
de Protecţie a Mediului Arad, obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (acti-
vitatea) - 4520 - Intretinerea si repararea 
autovehiculelor); pentru punctul de lucru 
deschis in loc. Pecica, Str. Nr.1, nr. 233, jud. 
Arad. Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad,  Splaiul  Mures,  nr.  FN, tel . 
0257/280331; 0257/280996, in timp de zece 
zile lucratoare dupa data publicarii prezen-
tului anunt.

l Iordan Ionut-Eduard, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, strada Izvorul Mure-
sului, Nr.9, bl.D9, Sc.2, Ap.12, titular al 
planului P.U.Z.-construire locuinte indivi-
duale si functiuni complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, comuna 
Berceni, T24, P57/2/6,7 anunta publicul 
interesat asupra deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 14.02.2018 urmand ca 
prima versiune a planului sa fie supusa 
procedurii de adoptare de catre autoritatile 
componente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de la  publi-
carea  anuntului.

ACHIZITII PUBLICE
l Electrica Furnizare SA, cel mai mare 
furnizor de energie electrică și gaze naturale, 
având sediul în București, sector 1, Şos.
Ştefan cel Mare, nr.1A, organizează proce-
dura de achiziție pentru atribuirea acordului 
cadru de prestare “Servicii poștale de distri-
buire a corespondenței, a coletelor și servicii 
de arhivare computerizată a documentelor 
rezultate după distribuirea preavizelor de 
deconectare”. Participarea operatorilor 
economici interesați la procedura de achiziție 
este condiționată de semnarea în prealabil a 
unui Acord de confidențialitate cu ELEC-
TRICA FURNIZARE SA. Formularul 
“Acord de confidențialitate” poate fi 
consultat și descărcat de pe site-ul nostru la 
adresa http://electricafurnizare.ro/eAchizitii, 
accesand secțiunea “Servicii poștale de 
distribuire a corespondenței, a coletelor și 
servicii de arhivare computerizată a docu-
mentelor rezultate după distribuirea preavi-
zelor de deconectare”. Data limită pentru 
înscrierea la procedura de achiziție prin 
transmiterea Acordului de confidențialitate 
semnat este 08.03.2019, ora 12.00.

l Electrica Furnizare SA, cel mai mare 
furnizor de energie electrică și gaze naturale, 
având sediul în București, sector 1, Şos.
Ştefan cel Mare, nr.1A, organizează proce-
dura de achiziție pentru atribuirea acordului 
cadru de prestare “Servicii de tipărire, împli-
cuire și servicii de transmitere prin poșta 
electronică a facturilor de energie electrică/
gaze naturale și a altor documente”. Partici-
parea operatorilor economici interesați la 
procedura de achiziție este condiționată de 
semnarea în prealabil a unui Acord de confi-
dențialitate cu Electrica Furnizare SA. 
Formularul “Acord de confidențialitate” 
poate fi consultat și descărcat de pe site-ul 
nostru la adresa http://electricafurnizare.ro/
eAchizitii, accesând secțiunea “Servicii de 
tipărire, împlicuire și servicii de transmitere 
prin poșta electronică a facturilor de energie 
electrică/gaze naturale și a altor documente”. 
Data limită pentru înscrierea la procedura de 
achiziție, prin transmiterea Acordului de 
confidențialitate semnat, este 08.03.2019, ora 
12.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al adunării generale ordinare 
a societății agricole Ceres Miroși, cu sediul în 
localitatea Miroși, jud. Argeș: Comisia de 
cenzori, prin prezenta, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaților, în data de 
18.03.2019, 10:00, la Căminul Cultural din 
localitate. Adunarea Generală va avea urmă-
toarea ordine de zi: Raport de activitate pe 
2018 al Consiliului de Administrație; 
Raportul comisiei de cenzori pe anul 2018; 
Aprobarea bilanțului contabil la data de 
31.12.2018; Prezentarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe 2019; Alegerea unui nou 
consiliu de Administrație; Alegerea comisiei 
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de cenzori; Modificarea statutului Asociației 
în integralitate sau numai anumite articole 
prin Act adițional; Diverse. În cazul neînde-
plinirii condițiilor de validitate la prima 
convocare, următoarea Adunare Generală a 
Asociaților este convocată pe data de 
25.03.2019, cu menținerea ordinii de zi, orei 
și locului de desfășurare. Comisia de cenzori.

l În conformitate cu prevederile art. 117 din 
legea nr. 31/1990, republicată, D-na Mititelu 
Maria–Administrator Unic al Industria 
Bumbacului SA, convoacă Adunarea Gene-
rală Extrordinară a Acţionarilor pentru data 
de 08.04.2019, orele 12:00, la sediul societăţii 
din București, Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, 
formată din toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor până la data de 
01.04.2019 cu următoarea ordine de zi: 1) 
Aprobarea reducerii capitalului social al 
societăţii în conformitate cu prevederile art. 
207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la  
733.297,5 lei la 480.022,5 lei respectiv cu 
suma de 253.275 lei, prin reducerea nr. de 
acţiuni, de la 293.319 acţiuni la 192.009 
acţiuni, prin anularea unui număr de 
101.310 acţiuni proprii dobândite de socie-
tate conform Hotărârii AGEA nr. 1 din 
14.01.2019. 2) Diverse. Materialele înscrise 
pe ordinea de zi a Adunării Generale se află 
la dispoziţia acţionarilor  la sediul societăţii. 
Acţionarii se vor adresa cu orice cerere legată 
de ţinerea Adunării Generale, la sediul socie-
tăţii, serviciul secretariat. Acţionarii care 
participă la Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se vor prezenta cu bule-
tinul/ cartea de identitate sau, după caz, cu 
procuri speciale autentificate, în cazul repre-
zentării. Dacă prima Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor nu va întruni 
cvorumul necesar pentru validitatea hotărâ-
rilor, o a doua Adunare va avea loc în data de  
09.04.2019 ora 12:00  în același loc.

l În conformitate cu prevederile art. 117 din 
legea nr. 31/1990, republicata, D-na Mititelu 
Maria –Administrator Unic al Industria 
Bumbacului SA, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
22.04.2019, orele  10:00, la sediul societăţii 
din București, Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, 
formată din toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor societăţii  până la data 
de  15.04.2019 cu următoarea ordine de zi: 1) 
Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 
2018, respectiv a Bilanţului Contabil, 
contului de profit și pierderi și bugetului de 
venit și cheltuieli pe anul 2019; 2) Aprobarea 
rapoartelor administratorilor și cenzorilor 
societatii; 3) Diverse. Materialele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale se afla la 
dispoziţia acţionarilor  la sediul societăţii. 
Acţionarii se vor adresa cu orice cerere legată 
de ţinerea Adunării Generale la sediul socie-
tăţii, serviciul secretariat. Acţionarii care 
participă la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se vor prezenta cu buletinul/ 
cartea de identitate sau, dupa caz, cu procuri 
speciale autentificate, în cazul reprezentării. 
Dacă prima Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor nu va întruni cvorumul necesar 
pentru validitatea hotărârilor, o a doua 
Adunare va avea loc în data de 23.04.2019 
ora 10:00  în același loc.

l Convocare: În temeiul prevederilor artico-
lului 117 din Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea 31/1990”) și ale articolului 
14 din Actul Constitutiv, Președintele Consi-
liului de Administrație al Societății ENGIE 
România S.A., societate română pe acțiuni, 
cu sediul social în București, Bd. Mărășești, 
nr. 4-6, sector 4, România, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare RO 
13093222, având un capital social subscris și 
vărsat de 199.245.530 lei, („Societatea” sau 
„ENGIE Romania”), convoacă în data de 10 
aprilie 2019, ora 15:00, la sediul social al 
Societății, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor („A.G.E.A”) Societății. 
Ordinea de zi a A.G.E.A. Societății este 
următoarea: 1. Aprobarea de principiu a 
operațiunii de divizare totală a WIROM 
GAS S.A. 1.1. Aprobarea de principiu a 
divizării totale, fără a intra în lichidare, a 
societății Wirom Gas S.A., societate română 
pe acțiuni, cu sediul în Str. Popa Savu nr.77, 
et.3, ap.6, înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr. J40/15189/19994, Cod Unic de 
Înregistrare (CUI) 6090967 („Wirom Gas”) 
și a participării ENGIE Romania la divi-
zarea acesteia și transferarea întregului 
patrimoniu al Wirom Gas către 2 (două) 

societăți existente, respectiv către: (i) ENGIE 
România S.A., și (ii) Distrigaz Sud Rețele 
S.R.L., societate română cu răspundere 
limitată, cu sediul în Bd.l Mărășești nr.4-6, 
Corp B, 040254, sector 4, București, înregis-
trată în Registrul Comerțului București sub 
nr. J40/2728/2008, Cod Unic de Înregistrare 
(CUI) 23308833 („Distrigaz”), ENGIE 
Romania și Distrigaz fiind împreună numite 
„Societățile Beneficiare”, conform dispoziți-
ilor art. 238 alin.(2) lit.a) din Legea 31/1990. 
Ca efect al divizării totale, Wirom Gas își va 
înceta existența și va fi radiată, toate dreptu-
rile și obligațiile acesteia fiind preluate de 
către Societățile Beneficiare, astfel cum 
urmează a fi detaliat în proiectul de divizare. 
1.2. Aprobarea împuternicirii membrilor 
Consiliului de Administrație al ENGIE 
Romania pentru a întocmi proiectul de divi-
zare și mandatarea Președintelui Director 
General al Societății, domnul Eric Joseph 
Stab (“Președintele Director General”), în 
vederea semnării proiectului de divizare și în 
vederea efectuării tuturor formalităților și 
procedurilor necesare pentru derularea 
operațiunii de divizare a Wirom Gas, 
preluare și integrare în cadrul Societății, 
precum și pentru semnarea tuturor docu-
mentelor, de orice natură, implicate în acest 
proces. Domnul Președinte Director General 
va avea dreptul de a delega efectuarea proce-
durilor și semnarea unor documente către 
salariați ai Societății sau terți. 1.3. Aprobarea 
întocmirii raportului și comunicării informa-
țiilor prevăzute de art.243 indice 2 din Legea 
31/1990, conform dispozițiilor art.243 indice 
2 alin.(5) din Legea 31/1990. Întocmirea și 
semnarea raportului se vor realiza in confor-
mitate cu prevederile de la punctul 1.2. de 
mai sus. 1.4. Aprobarea numirii unui singur 
expert independent care să acționeze pentru 
toate societățile implicate în divizare, dar 
independent de acestea, pentru a examina 
proiectul de divizare și a întocmi un raport 
scris către acționari, în conformitate cu 
prevederile art.243 indice 3 din Legea 
31/1990. Aprobarea mandatării Președintelui 
Director General să desemneze și să 
numească expertul independent care să 
acționeze pentru toate societățile implicate în 
divizare. 1.5. Aprobarea publicării proiec-
tului de divizare al Wirom Gas în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a și împuter-
nicirea Președintelui Director General 
pentru semnarea declarației privind modali-
tatea de publicare a proiectului de divizare. 
1.6. Aprobarea mandatării Președintelui 
Director General pentru a desemna anumite 
persoane (la alegerea sa) pentru a îndeplini 
toate formalitățile necesare pentru înregis-
trarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor Societății, a proiectului 
de divizare și a oricăror alte documente soli-
citate în legătură cu divizarea, pentru reali-
zarea oricăror formalități legate de 
publicarea documentelor privind divizarea, 
inclusiv dar fără a se limita la semnarea 
oricăror documente care s-ar dovedi necesare 
în acest sens și plata oricăror taxe aferente, 
fiecare dintre acești mandatari putând 
acționa împreună sau separat. În îndepli-
nirea mandatului lor, mandatarii vor avea de 
asemenea dreptul de a reprezenta Societatea 
și pe acționarii săi, inclusiv dar fără a se 
limita la, operațiunile de (i) depunere a docu-
mentelor necesare la Registrul Comerțului 
competent, (ii) reprezentare în fața oricăror 
autorități competente, în orice stadiu proce-
dural, (iii) ridicare a oricăror documente 
originale în legătură cu divizarea, precum și 
(iv) plata oricăror taxe în legătură cu aceste 
operațiuni. Mandatarii vor avea de asemenea 
autoritatea să sub-delege oricare dintre pute-
rile menționate mai sus oricăror altor 
persoane. 1.7. Având în vedere ca Societatea 
deține 7.173.031 părți sociale, reprezentând 
99,972223% din capitalul social al Distrigaz, 
aprobarea mandatării reprezentantului 
Societății în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților („A.G.A.”) Distrigaz, anume 
domnul Traian Capota, identificat prin C.I 
RX nr. 768760, având domiciliul în  Bucu-
rești, str. Munteniei nr.24, sector 1, pentru a 
participa în cadrul A.G.A. Distrigaz și 
pentru a vota pentru aprobarea următoarelor 
aspecte: 1.7.1. Aprobarea participării 
Distrigaz la divizarea totală, fără a intra în 
lichidare, a societății Wirom Gas și transfe-
rarea întregului patrimoniu al Wirom Gas 
către ENGIE Romania și Distrigaz în cali-
tate de Societăți Beneficiare, conform dispo-
zițiilor art.238 alin.(2) lit.a) din Legea 
31/1990. Ca efect al divizării totale, Wirom 
Gas își va înceta existența și va fi radiată, 
toate drepturile și obligațiile acesteia fiind 

preluate de către Societățile Beneficiare, 
astfel cum urmează a fi detaliat în proiectul 
de divizare. 1.7.2. Aprobarea împuternicirii 
membrilor Consiliului de Administrație al 
Distrigaz pentru a întocmi proiectul de divi-
zare și mandatarea doamnei Anne-Marie 
Gestin, administrator al Distrigaz, în vederea 
semnării proiectului de divizare și în vederea 
efectuării tuturor formalităților și procedu-
rilor necesare pentru derularea operațiunii 
de divizare a Wirom Gas, preluare și inte-
grare în cadrul Distrigaz, precum și pentru 
semnarea tuturor documentelor, de orice 
natură, implicate în acest proces. Doamna 
Anne-Marie Gestin va avea dreptul de a 
delega efectuarea procedurilor și semnarea 
unor documente către salariați ai Societății 
sau terți. 1.7.3. Aprobarea întocmirii rapor-
tului și comunicării informațiilor prevăzute 
de art.243 indice 2 din Legea 31/1990, 
conform dispozițiilor art.243 indice 2 alin.(5) 
din Legea 31/1990. Întocmirea și semnarea 
raportului se vor realiza în conformitate cu 
prevederile de la punctul 1.7.2. de mai sus. 
1.7.4. Aprobarea numirii unui singur expert 
independent care să acționeze pentru toate 
societățile implicate în divizare, dar indepen-
dent de acestea, pentru a examina proiectul 
de divizare și a întocmi un raport scris către 
acționari, în conformitate cu prevederile 
art.243 indice 3 din Legea 31/1990. Apro-
barea mandatării doamnei Anne-Marie 
Gestin, administrator al Distrigaz, să desem-
neze și să numească expertul independent 
care să acționeze pentru toate societățile 
implicate în divizare. 1.7.5. Aprobarea publi-
cării proiectului de divizare al Wirom Gas în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 
și împuternicirea doamnei Anne-Marie 
Gestin, administrator al Distrigaz, pentru 
semnarea declarației privind modalitatea de 
publicare a proiectului de divizare. 1.7.6. 
Aprobarea mandatării unor persoane pentru 
a îndeplini toate formalitățile necesare 
pentru înregistrarea la Registrul Comerțului 
competent a hotărârilor/ deciziilor Distrigaz, 
a proiectului de divizare și a oricăror alte 
documente solicitate în legătură cu divizarea, 
pentru realizarea oricăror formalități legate 
de publicarea documentelor privind divi-
zarea, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens și plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre acești mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Distrigaz și pe asociaţii săi, inclusiv dar fără 
a se limita la, operațiunile de (i) depunere a 
documentelor necesare la Registrul Comer-
țului competent, (ii) reprezentare în fața 
oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu divizarea, 
precum și (iv) plata oricăror taxe în legătură 
cu aceste operațiuni. Mandatarii vor avea de 
asemenea autoritatea să sub-delege oricare 
dintre puterile menționate mai sus oricăror 
altor persoane. 1.8. Având în vedere ca Soci-
etatea detine 20.009.999 acţiuni, reprezen-
tând 99,999995% din capitalul social al 
Wirom Gas, aprobarea mandatării reprezen-
tantului Societății în cadrul A.G.E.A. Wirom 
Gas, anume domnul Traian Capota, identi-
ficat prin Traian Capota, identificat prin C.I 
RX nr. 768760, având domiciliul în  Bucu-
rești, str. Munteniei nr.24, sector 1, pentru a 
participa în cadrul A.G.E.A. Wirom Gas și 
pentru a vota pentru aprobarea următoarelor 
aspecte: 1.8.1. Aprobarea de principiu a 
divizării totale, fără a intra în lichidare, a 
societății Wirom Gas și transferarea între-
gului patrimoniu al Wirom Gas către 
ENGIE Romania și Distrigaz, în calitate de 
Societăți Beneficiare, conform dispozițiilor 
art. 238 alin.(2) lit.a) din Legea 31/1990. Ca 
efect al divizării totale, Wirom Gas își va 
înceta existența și va fi radiată, toate dreptu-
rile și obligațiile acesteia fiind preluate de 
către Societățile Beneficiare, astfel cum 
urmează a fi detaliat în proiectul de divizare. 
1.8.2. Aprobarea împuternicirii membrilor 
Consiliului de Administrație al Wirom Gas 
pentru a întocmi proiectul de divizare și 
mandatarea Directorului General al Wirom 
Gas, în vederea semnării proiectului de divi-
zare și în vederea efectuării tuturor formali-
tăților și procedurilor necesare pentru 
derularea operațiunii de divizare a Wirom 
Gas, precum și pentru semnarea tuturor 
documentelor, de orice natură, implicate în 
acest proces. Directorul General va avea 
dreptul de a delega efectuarea procedurilor și 
semnarea unor documente către salariați ai 
Societății sau terți. 1.8.3. Aprobarea întoc-

mirii raportului și comunicarea informațiilor 
prevăzute de art.243 indice 2 din Legea 
31/1990, conform dispozițiilor art.243 indice 
2 alin.(5) din Legea 31/1990. Întocmirea și 
semnarea raportului se vor realiza în confor-
mitate cu prevederile de la punctul 1.8.2. de 
mai sus. 1.8.4. Aprobarea numirii unui 
singur expert independent care să acționeze 
pentru toate societățile implicate în divizare, 
dar independent de acestea, pentru a 
examina proiectul de divizare și a întocmi un 
raport scris către acționari, în conformitate 
cu prevederile art.243 indice 3 din Legea 
31/1990. Aprobarea mandatării Directorului 
General să desemneze și să numească 
expertul independent care să acționeze 
pentru toate societățile implicate în divizare. 
1.8.5. Aprobarea mandatarii Directorului 
General sa semneze declaraţia, precum și 
orice alte documente privind modalitatea de 
stingere a pasivului Wirom Gas. 1.8.6. Apro-
barea publicării proiectului de divizare al 
Wirom Gas în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a și împuternicirea Directo-
rului General pentru semnarea declarației 
privind modalitatea de publicare a proiec-
tului de divizare. 1.8.7. Aprobarea manda-
tării unor persoane pentru a îndeplini toate 
formalitățile necesare pentru înregistrarea la 
Registrul Comerțului competent a hotărâ-
rilor/ deciziilor Wirom Gas, a proiectului de 
divizare și a oricăror alte documente solici-
tate în legătură cu divizarea, pentru reali-
zarea oricăror formalități legate de 
publicarea documentelor privind divizarea, 
inclusiv dar fără a se limita la semnarea 
oricăror documente care s-ar dovedi necesare 
în acest sens și plata oricăror taxe aferente, 
fiecare dintre acești mandatari putând 
acționa împreună sau separat. În îndepli-
nirea mandatului lor, mandatarii vor avea de 
asemenea dreptul de a reprezenta Wirom 
Gas și pe actionarii săi, inclusiv dar fără a se 
limita la, operațiunile de (i) depunere a docu-
mentelor necesare la Registrul Comerțului 
competent, (ii) reprezentare în fața oricăror 
autorități competente, în orice stadiu proce-
dural, (iii) ridicare a oricăror documente 
originale în legătură cu divizarea, precum și 
(iv) plata oricăror taxe în legătură cu aceste 
operațiuni. Mandatarii vor avea de asemenea 
autoritatea să sub-delege oricare dintre pute-
rile menționate mai sus oricăror altor 
persoane. 2. Aprobarea de principiu a opera-
țiunii de fuziune prin absorbție a Alizeu 
Eolian S.A. 2.1. Aprobarea de principiu a 
fuziunii prin absorbție cu societatea Alizeu 
Eolian S.A., societate română pe acțiuni, cu 
sediul social în Bucuresti, Bd. Marasesti nr. 
4-6, Corp C4, etaj 3, camera 303, sector 4, 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/11634/2016, CUI 27214294 („Alizeu 
Eolian”), Alizeu Eolian urmând a fi dizol-
vată fără a intra în lichidare și întregul 
patrimoniu al acesteia urmând a fi transferat 
către Societate. Ca efect al fuziunii, Alizeu 
Eolian, in calitate de societate absorbita, își 
va înceta existența și va fi radiată, toate 
drepturile și obligațiile acesteia fiind preluate 
de către Societate, in calitate de societate 
absorbantă, astfel cum urmează a fi detaliat 
în proiectul de fuziune. Fuziunea se va 
realiza în conformitate cu dispozițiile art.238 
alin.(1) lit.a) din Legea 31/1990. 2.2. Apro-
barea împuternicirii membrilor Consiliului 
de Administrație al ENGIE Romania pentru 
a întocmi proiectul de fuziune și aprobarea 
mandatării Președintelui Director General în 
vederea semnării proiectului de fuziune și în 
vederea efectuării tuturor formalităților și 
procedurilor necesare pentru derularea 
operațiunii de fuziune prin absorbție cu 
Alizeu Eolian, preluarea și integrarea în 
cadrul Societății, precum și pentru semnarea 
tuturor documentelor, de orice natură, impli-
cate în acest proces. Domnul Președinte 
Director General va avea dreptul de a delega 
efectuarea procedurilor și semnarea unor 
documente către salariați ai Societății sau 
terți. 2.3. Constatarea faptului că întrucât 
Societatea în calitate de societate absorbantă 
deține peste 90% din capitalul social al socie-
tății absorbite Alizeu Eolian, se întrunesc 
condițiile art.243 indice 5  din Legea 31/1990 
și întocmirea raportului scris prevăzut de 
art.243 indice 2 din Legea 31/1990, respectiv 
a raportului scris către acționari prevăzut de 
art.243 indice 3 din Legea 31/1990 nu mai 
este necesară conform legii și nu se va mai 
realiza. 2.4. Aprobarea publicării proiectului 
de fuziune al Alizeu Eolian în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a și împuter-
nicirea Președintelui Director General 
pentru semnarea declarației privind modali-
tatea de publicare a proiectului de fuziune. 

2.5. Aprobarea mandatării Presedintelui 
Director General pentru a desemna anumite 
persoane (la alegerea sa) pentru a îndeplini 
toate formalitățile necesare pentru înregis-
trarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor Societății, a proiectului 
de fuziune și a oricăror alte documente soli-
citate în legătură cu fuziunea prin absorbție, 
pentru realizarea oricăror formalități legate 
de publicarea documentelor privind fuziunea 
prin absorbție, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens și plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre acești mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Societatea și pe acționarii săi, inclusiv dar 
fără a se limita la, operațiunile de (i) depu-
nere a documentelor necesare la Registrul 
Comerțului competent, (ii) reprezentare în 
fața oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu fuziunea 
prin absorbție, precum și (iv) plata oricăror 
taxe în legătură cu aceste operațiuni. Manda-
tarii vor avea de asemenea autoritatea să 
sub-delege oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricăror altor persoane. 2.6. Având 
în vedere ca Societatea deţine 15.414.979 
acțiuni, reprezentând 99,9999935128% din 
capitalul social al Alizeu Eolian, aprobarea 
mandatării reprezentantului Societății în 
cadrul A.G.E.A. Alizeu Eolian, anume 
domnul Eric Joseph Stab, identificat prin 
pașaport 17CF75416, având domiciliu la 
București, str. Barbu Delavrancea nr.63, 
sector 1, pentru a participa în cadrul 
A.G.E.A. Alizeu Eolian și pentru a vota 
pentru aprobarea următoarelor aspecte: 
2.6.1. Aprobarea de principiu a fuziunii prin 
absorbție între Alizeu Eolian și ENGIE 
Romania, Alizeu Eolian urmând a fi dizol-
vată fără a intra în lichidare și întregul 
patrimoniu al acesteia urmând a fi transferat 
către ENGIE Romania. Ca efect al fuziunii, 
Alizeu Eolian, în calitate de societate absor-
bită, își va înceta existența și va fi radiată, 
toate drepturile și obligațiile acesteia fiind 
preluate de către ENGIE Romania, în cali-
tate de societate absorbantă, astfel cum 
urmează a fi detaliat în proiectul de fuziune. 
Fuziunea se va realiza în conformitate cu 
dispozițiile art.238 alin.(1) lit.a) din Legea 
31/1990. 2.6.2. Aprobarea împuternicirii 
membrilor Consiliului de Administrație al 
Alizeu Eolian pentru a întocmi proiectul de 
fuziune și aprobarea mandatării domnului 
Traian Capota, administrator al Alizeu 
Eolian, în vederea semnării proiectului de 
fuziune și în vederea efectuării tuturor 
formalităților și procedurilor necesare pentru 
derularea operațiunii de fuziune prin 
absorbție, precum și pentru semnarea tuturor 
documentelor, de orice natură, implicate în 
acest proces. Domnul Traian Capota va avea 
dreptul de a delega efectuarea procedurilor și 
semnarea unor documente către salariați ai 
Societății sau terți. 2.6.3. Constatarea 
faptului că întrucât societatea absorbantă 
ENGIE Romania deține peste 90% din capi-
talul social al societății absorbite Alizeu 
Eolian, se întrunesc condițiile art.243 indice 
5  din Legea 31/1990 și întocmirea raportului 
scris prevăzut de art.243 indice 2 din Legea 
31/1990, respectiv a raportului scris către 
acționari prevăzut de art.243 indice 3 din 
Legea 31/1990 nu este necesară conform legii 
și nu se va mai realiza. 2.6.4. Aprobarea 
mandatarii domnului Traian Capota, admi-
nistrator al Alizeu Eolian,  să semneze decla-
rația, precum și orice alte documente privind 
modalitatea de stingere a pasivului Alizeu 
Eolian. 2.6.5. Aprobarea publicării proiec-
tului de fuziune al Alizeu Eolian în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a și 
împuternicirea domnului Traian Capota, 
administrator al Alizeu Eolian, pentru 
semnarea declarației privind modalitatea de 
publicare a proiectului de fuziune. 2.6.6. 
Aprobarea mandatării unor persoane pentru 
a îndeplini toate formalitățile necesare 
pentru înregistrarea la Registrul Comerțului 
competent a hotărârilor/ deciziilor Alizeu 
Eolian, a proiectului de fuziune și a oricăror 
alte documente solicitate în legătură cu fuzi-
unea prin absorbție, pentru realizarea 
oricăror formalități legate de publicarea 
documentelor privind fuziunea prin 
absorbție, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens și plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre acești mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
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avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Alizeu Eolian și pe acționarii săi, inclusiv dar 
fără a se limita la, operațiunile de (i) depu-
nere a documentelor necesare la Registrul 
Comerțului competent, (ii) reprezentare în 
fața oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu fuziunea 
prin absorbție, precum și (iv) plata oricăror 
taxe în legătură cu aceste operațiuni. Manda-
tarii vor avea de asemenea autoritatea să 
sub-delege oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricăror altor persoane. 3. Aprobarea 
de principiu a operațiunii de fuziune prin 
absorbție a Braila Winds S.R.L. 3.1. Apro-
barea de principiu a fuziunii prin absorbție 
cu societatea Braila Winds S.R.L., societate 
română cu răspundere limitată, cu sediul 
social în București, Bd. Mărășești nr.4-6, 
Corp C4, etaj 3, camera 302, sector 4, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/12230/2016, CUI 26308340 („Braila 
Winds”), Braila Winds urmând a fi dizolvată 
fără a intra în lichidare și întregul patri-
moniu al acesteia urmând a fi transferat 
către Societate. Ca efect al fuziunii, Braila 
Winds, in calitate de societate absorbită, își 
va înceta existența și va fi radiată, toate drep-
turile și obligațiile acesteia fiind preluate de 
către Societate, în calitate de societate absor-
bantă, astfel cum urmează a fi detaliat în 
proiectul de fuziune. Fuziunea se va realiza 
în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) 
lit.a) din Legea 31/1990. 3.2. Aprobarea 
împuternicirii membrilor Consiliului de 
Administrație al ENGIE Romania pentru a 
întocmi proiectul de fuziune și aprobarea 
mandatării Președintelui Director General în 
vederea semnării proiectului de fuziune și în 
vederea efectuării tuturor formalităților și 
procedurilor necesare pentru derularea 
operațiunii de fuziune prin absorbție cu 
Braila Winds, preluarea și integrarea în 
cadrul Societății, precum și pentru semnarea 
tuturor documentelor, de orice natură, impli-
cate în acest proces. Domnul Președinte 
Director General va avea dreptul de a delega 
efectuarea procedurilor și semnarea unor 
documente către salariați ai Societății sau 
terți. 3.3. Constatarea faptului că întrucât 
Societatea în calitate de societate absorbantă 
deține peste 90% din capitalul social al socie-
tății absorbite Braila Winds, se întrunesc 
condițiile art.243 indice 5  din Legea 31/1990 
și întocmirea raportului scris prevăzut de 
art.243 indice 2 din Legea 31/1990, respectiv 
a raportului scris către acționari prevăzut de 
art.243 indice 3 din Legea 31/1990 nu mai 
este necesară conform legii și nu se va mai 
realiza. 3.4. Aprobarea publicării proiectului 
de fuziune al Braila Winds în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a și împuter-
nicirea Președintelui Director General pentru 
semnarea declarației privind modalitatea de 
publicare a proiectului de fuziune. 3.5. Apro-
barea mandatării Presedintelui Director 
General pentru a desemna anumite persoane 
(la alegerea sa) pentru a îndeplini toate 
formalitățile necesare pentru înregistrarea la 
Registrul Comerțului competent a hotărâ-
rilor/ deciziilor Societății, a proiectului de 
fuziune și a oricăror alte documente solicitate 
în legătură cu fuziunea prin absorbție, pentru 
realizarea oricăror formalități legate de 
publicarea documentelor privind fuziunea 
prin absorbție, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens și plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre acești mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Societatea și pe acționarii săi, inclusiv dar 
fără a se limita la, operațiunile de (i) depu-
nere a documentelor necesare la Registrul 
Comerțului competent, (ii) reprezentare în 
fața oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu fuziunea 
prin absorbție, precum și (iv) plata oricăror 
taxe în legătură cu aceste operațiuni. Manda-
tarii vor avea de asemenea autoritatea să 
sub-delege oricare dintre puterile menționate 
mai sus oricăror altor persoane. 3.6. Având în 
vedere ca Societatea deţine 29.302.019 parti 
sociale, reprezentând 99,9999965872% din 
capitalul social al  Braila Winds, aprobarea 
mandatării reprezentantului Societății în 
cadrul A.G.A. Braila Winds, anume domnul 
Eric Joseph Stab, identificat prin identificat 
prin pașaport 17CF75416, având domiciliu la 
București, str. Barbu Delavrancea nr.63, 
sector 1, pentru a pentru a participa în cadrul 
A.G.A. Braila Winds și pentru a vota pentru 
aprobarea următoarelor aspecte: 3.6.1. Apro-

barea de principiu a fuziunii prin absorbție 
între Braila Winds și ENGIE România, 
Braila Winds urmând a fi dizolvată fără a 
intra în lichidare și întregul patrimoniu al 
acesteia urmând a fi transferat către ENGIE 
Romania. Ca efect al fuziunii, Braila Winds, 
în calitate de societate absorbită, își va înceta 
existența și va fi radiată, toate drepturile și 
obligațiile acesteia fiind preluate de către 
ENGIE Romania, în calitate de societate 
absorbantă, astfel cum urmează a fi detaliat 
în proiectul de fuziune. Fuziunea se va 
realiza în conformitate cu dispozițiile art.238 
alin.(1) lit.a) din Legea 31/1990. 3.6.2. Apro-
barea împuternicirii membrilor Consiliului 
de Administrație al Braila Winds pentru a 
întocmi proiectul de fuziune și aprobarea 
mandatării domnului Traian Capota, admi-
nistrator al Braila Winds, în vederea semnării 
proiectului de fuziune și în vederea efectuării 
tuturor formalităților și procedurilor nece-
sare pentru derularea operațiunii de fuziune 
prin absorbție, precum și pentru semnarea 
tuturor documentelor, de orice natură, impli-
cate în acest proces. Domnul Traian Capota 
va avea dreptul de a delega efectuarea proce-
durilor și semnarea unor documente către 
salariați ai Societății sau terți. 3.6.3. Consta-
tarea faptului că întrucât societatea absor-
bantă ENGIE Romania deține peste 90% din 
capitalul social al societății absorbite Braila 
Winds, se întrunesc condițiile art.243 indice 5  
din Legea 31/1990 și întocmirea raportului 
scris prevăzut de art.243 indice 2 din Legea 
31/1990, respectiv a raportului scris către 
acționari prevăzut de art.243 indice 3 din 
Legea 31/1990 nu este necesară conform legii 
și nu se va mai realiza. 3.6.4. Aprobarea 
mandatării domnului Traian Capota, admi-
nistrator al Braila Winds, să semneze decla-
raţia, precum și orice alte documente privind 
modalitatea de stingere a pasivului Braila 
Winds. 3.6.5. Aprobarea publicării proiec-
tului de fuziune al Braila Winds în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a și împuter-
nicirea domnului Traian Capota, adminis-
trator al Braila Winds, pentru semnarea 
declarației privind modalitatea de publicare a 
proiectului de fuziune. 3.6.6. Aprobarea 
mandatării unor persoane pentru a îndeplini 
toate formalitățile necesare pentru înregis-
trarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor Braila Winds, a proiec-
tului de fuziune și a oricăror alte documente 
solicitate în legătură cu fuziunea prin 
absorbție, pentru realizarea oricăror formali-
tăți legate de publicarea documentelor 
privind fuziunea prin absorbție, inclusiv dar 
fără a se limita la semnarea oricăror docu-
mente care s-ar dovedi necesare în acest sens 
și plata oricăror taxe aferente, fiecare dintre 
acești mandatari putând acționa împreună 
sau separat. În îndeplinirea mandatului lor, 
mandatarii vor avea de asemenea dreptul de 
a reprezenta Braila Winds și pe asociatii săi, 
inclusiv dar fără a se limita la, operațiunile 
de (i) depunere a documentelor necesare la 
Registrul Comerțului competent, (ii) repre-
zentare în fața oricăror autorități compe-
tente, în orice stadiu procedural, (iii) ridicare 
a oricăror documente originale în legătură cu 
fuziunea prin absorbție, precum și (iv) plata 
oricăror taxe în legătură cu aceste operațiuni. 
Mandatarii vor avea de asemenea autoritatea 
să sub-delege oricare dintre puterile mențio-
nate mai sus oricăror altor persoane. Docu-
mentele și materialele aferente problemelor 
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, pot fi consul-
tate de acționarii interesați, la sediul Socie-
tății, începând cu data de 11 martie 2019, în 
zilele lucrătoare, între orele 9:00–15:00. Pot 
participa la adunare doar acționarii înscriși 
în Registrul acționarilor al Societății la data 
de 5 aprilie 2019, conform extrasului din 
Registrul acționarilor eliberat de Societate. 
Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau 
prin reprezentant. Accesul reprezentanților 
îndreptățiți să participe la Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor este permis 
pentru acționarii reprezentați și persoanele 
juridice, în baza procurii/ mandatului 
acordat de acționarul respectiv persoanei 
împuternicite să îl reprezinte. Procura/ 
mandatul în original, completat și semnat, va 
fi transmis la sediul Societății, în termenul 
prevăzut de lege și va fi păstrat la secretari-
atul corporate al Societății. În cazul în care 
nu sunt întrunite condiţiile legale pentru 
prima convocare a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor, se stabilește data de 
11 aprilie 2019, pentru cea de-a doua convo-
care, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași 
ordine de zi.

LICITAŢII
l SC Braicar SA Brăila, cu sediul în Brăila, 
b-dul Independenței nr.10, bloc B2, vinde 
prin licitaţie deschisă cu strigare mijloace fixe 
scoase din uz, cu durata de serviciu îndepli-
nită. Licitaţia va avea loc la sediul SC Braicar 
în zilele de 20.03.2019 și 22.03.2019, ora 
12.00. Caietul de sarcini se poate procura de 
la sediul SC Braicar SA Brăila. Relații supli-
mentare se pot obţine la tel.0239.614.401 
-Serviciul Tehnic.

l Consiliul Local al Comunei Șendriceni , 
județul Botoșani, cu sediul în sat Șendriceni 
str. Morii nr. 1, județul Botoșani, organizează 
licitație publică în vederea delegării gestiunii  
serviciului comunitar de transport public 
local de persoane prin curse regulate pentru: 
Traseul - Cimitirul evreiesc - Gheghel - 
Centru Șendriceni -Pădureni.  Licitația va 
avea loc în data de 05.04.2017, ora 1000, la 
sediul Primariei Comunei Șendriceni, județul 
Botoșani. Caietul de sarcini se poate obține 
de la Compartimentul Financiar Contabil 
,Impozite și Taxe Locale și Achiziții Publice, 
contra  sumei 300,00 lei începând cu 08  
Martie 2019. Taxa de participare la licitație 
este de 300 lei, iar garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 1000,00 lei. Data 
limită pentru înscrierea la licitație și pentru 
depunerea ofertelor este 01 Aprilie 2019, ora 
16:00 la sediul Comunei Șendriceni.

l Continental 2000 SPRL -în calitate de 
lichidator judiciar al RO&KRIST SRL, 
organizează în data de 14.03.2019, la sediul 
lichidatorului din Sfântu Gheorghe, strada 
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, selecție de 
oferte în vederea valorificării ca deșeu feros a 
utilajelor societății, din partea agenților 
economici autorizați să colecteze deșeuri 
feroase. Cantitatea estimată cca.20 tone. 
Ofertele însoțite de documentele justificative 
se vor comunica prin fax la: 0267.311.644, pe 
mail la adresa: contact@continental2000.ro 
sau depune personal la sediul lichidatorului 
până la data de 14.03.2019, ora 10.00. Infor-
mații suplimentare pe: www.continental2000.
ro sau tel.0728.137.515.

l Comuna Strunga, județul Iași, organizează 
licitație publică în data de 29.03.2019, orele 
09: 00, în vederea concesionării suprafeței de 
829,98 ha teren pășune comunală, pe trupuri 
de pajiște, ce se pot regăsi în caietul de sarcini 
(Anexa nr. 2), pășune ce este proprietate 
publică a comunei Strunga, județul Iași. 
Caietul de sarcini va putea fi achiziționat de 
la sediul Primăriei Comunei Strunga, jud. 
Iași, începând cu data de 12.03.2019, de la 
compartimentul achiziții publice, între orele 
08:00- 14:00. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul  Primăriei Comunei Strunga, 
jud. Iași, de luni-vineri, între orele 08:00 și 
14:00 sau la telefon 0232714260.

l Debitorul SC Vigomarm SRL - in lichi-
dare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare următoa-
rele: 1.Teren 499mp + 1/100 cotă indiviză 
teren 4,023 mp. situat în Com. Bărcănești, 
Sat Tătărani, Jud. Prahova. Preț pornire lici-
tație 1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.Autouti-
litară Dacia Pick – up Double Cab, 
proprietatea SC Vigomarm SRL, preț pornire 
licitație - 1.044,00 Lei exclusiv TVA; 3. 
Mijloace fixe și obiecte de inventar aparți-
nând SC Vigomarm SRL în valoare de 
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților pentru teren, autoutilitară, 
mijloace fixe si obiecte de inventar aparți-
nând SC Vigomarm SRL reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -Consemnarea 
în contul nr. RO93 WBAN 0099 1V03 1682 
RO01 deschis la Intesa Sanpaolo  Bank SA, 
până la orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentelor de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, autoutilitară, mijloa-
cele fixe și obiectele de inventar prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 14.03.2019 
ora 16.00, iar daca bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 21.03.2019; 28.03.2019; 
04.04.2019; 11.04.2019, ora 16.00. Toate 

ședințele de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un 
telefon în prealabil dl Cristian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat și 
pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Alusteel Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociatii SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Autoturism Dacia Logan, nr. 
înmatriculare PH 30 ACP, an fabricație  
2005, preț pornire licitație  - 270,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Autoturism Dacia 1307, nr. 
înmatriculare PH 03 EZZ, an fabricație  
1996, Preț pornire licitație  - 28,20 Euro 
exclusiv TVA; 3. Autoturism Dacia 1307, nr. 
înmatriculare PH 08 UAP, an fabricație 
2000, preț pornire licitație - 30,30 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoutilitară Peugeot 
Boxer, nr. înmatriculare PH 20 ACP an 
fabricație  1998, preț pornire licitație –720,00 
Euro exclusiv TVA; 5. Mijloace fixe aparți-
nând Alusteel Construct SRL în valoare de 
14.767,80 Lei exclusiv TVA; 6. Obiecte de 
inventar aparținând Alusteel Construct SRL 
în valoare de 1.545,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul Regulamentului de licitație pentru 
autoturisme și mijloacele fixe este de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licita-
ților pentru autoturisme și mijloacele fixe 
aparținând Alusteel Construct SRL repre-
zintă 30% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație este 
condiționată de: consemnarea în contul nr. 
RO90 BREL 0002 0016 2815 0100 deschis la 
Libra Internet Bank - Suc. Ploiești până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; achiziționarea până la aceeași dată 
a Caietului de sarcini și Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autoturisme, mijloacele fixe și obliec-
tele de inventar, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 15.03.2019, ora 11.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 22.03.2019; 29.03.2019; 05.04.2019; 
12.04.2019; 19.04.2019; 03.05.2019; 
10.05.2019, ora 11.00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor , Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, e-mail dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l Anunț publicitar privind închirierea prin 
licitație publică deschisă a unui imobil 
(teren+clădire), cu destinația prestări 
servicii, proprietatea privată a județului 
Ialomița. La sediul Consiliului Județean 
Ialomița, situat în municipiul Slobozia, 
Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, va 
avea loc la data de 27.03.2019, ora 11.00, 
licitație deschisă în vederea închirierii prin 
licitație publicӑ deschisӑ a unui imobil 
(teren+clӑdire), proprietate privatӑ a jude-
țului Ialomița, situat în municipiul 
Slobozia, str.Independenței, nr.2, județul 
Ialomița, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr.28/28.02.2019. 
Spațiul, format dintr-o construcție în 
suprafață construită de 192mp și teren 
aferent în suprafață de 259mp, în supra-
fața totală de 451mp, identificat în cartea 
funciară nr.38975 Slobozia, se închiriazӑ pe 
o perioadӑ de 5 ani de la data semnării 
contractului de închiriere. Chiriașul poate 
solicita în scris, cu minim 6 luni înainte de 
expirarea duratei contractului de închi-
riere, proprietarului reînnoirea acestui 
contract. Contractul se poate reînnoi, pe un 
termen egal cu ½ din termenul inițial, prin 
Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița. 
Prețurile minime de pornire la licitație vor 
fi: Clădire (192mp)- 10,00Lei/mp/an; Teren 
(259mp)- 6,09Lei/mp/an. Procedura de 
închiriere: licitație deschisă. Criteriul de 
atribuire al contractului de închiriere este 
cel mai mare preț oferit pe mp. Garanția 
de participare: în cuantum de 5% din suma 
datorată proprietarului, cu titlu de chirie 
minimă (de la care se pornește licitația 
pentru primul an de chirie) și este în sumă 

de 174,86Lei. Caietul de sarcini împreună 
cu instrucțiunile privind organizarea și 
desfășurarea procedurii de închiriere se pot 
procura începând cu data publicării anun-
țului publicitar de la sediul Consiliului 
Județean Ialomița, la prețul de 20Lei. 
Termenul-limită de depunere a ofertelor 
este data de 26.03.2019, ora 16.30, la regis-
tratura Consiliului Județean Ialomița. 
Data primirii solicitărilor de clarificări: 
20.03.2019. Deschiderea și evaluarea ofer-
telor va avea loc în data de 27.03.2019, ora 
11.00, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Valabilitatea ofertelor: 90 zile de 
la data depunerii. Limba de redactare a 
ofertei: română. Comunicarea rezultatului 
licitației: în termen de 3 zile lucrătoare de 
la stabilirea ofertei câștigătoare. Încheierea 
contractului de închiriere: în termen de 7 
zile lucrătoare de la data la care proprie-
tarul a informat ofertantul despre accep-
tarea ofertei sale. Informații suplimentare 
la numărul de telefon: 0243.230.201, 
int.244, fax: 0243.233.000, Compartiment 
Patrimoniu Public și Privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe.

PIERDERI
l  C a n d a l e  I l e n u ț a  P FA ,  a v â n d 
CUI:27677051, cu sediul în Măgura Ilvei, 
nr.171, județul Bistrița-Năsăud, declară 
pierdut și nul Certificat constatator nr.30604 
eliberat la data de 29.10.2010 de către Oficiul 
Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud. 

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj al societății Dimato Invest 
SRL, cu sediul social în Gherla, Str.1 Decem-
brie 1918, Nr.35, Parter, Scara 1, Apartament 
1, Număr de ordine în Registrul Comerțului 
J12/1804/12.07.2011, Cod unic de înregis-
trare 28841143 din data de 12.07.2011. Îl 
declar nul.

l Pierdut Autorizație de desființare 
nr.314-C, din 02.07.2014, eliberată de 
Primăria sector 5 București și Proces verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr.17 din 
16.06.2017, eliberat de Primăria sector 5 
București. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare emis de 
ONRC de pe lângă Tribunalul București al 
societăţii Inrebus SRL –D, J40/5202/2016, 
seria B nr. 3197686 din data de 08.04.2016, cu 
sediul social în str. Cap. Petre Grigoreanu nr. 
50, sector 5,București. Îl declar nul.

l l Pierdut certificat de înregistrare Nazza-
reno Servizi SRL, cu sediul în București, 
sector 1, str. Academiei nr. 35 -37, sc.B, et. 2, 
ap. 30, J40/16597/2017, CUI 38286083. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare Rebel Ika 
SRL, cu sediul în București, sector 2, str. 
Fălticeni nr. 30, camera 1, cu J40/13547/2006, 
CUI 18957800. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al SC 
Paulo Lord SRL, cu sediul în București, str. 
S â n g e r u l u i  n r.  2 9 ,  s e c t o r  1 ,  c u 
J40/15491/2008, CUI 24452674. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al Alfa & 
Omega Pesca SRL, cu sediul în București, 
sector  2 ,  s tr.  Fălt iceni  nr.  30,  cu 
J40/6164/2008, CUI 23652038. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie student pe numele 
Hârtopanu Ștefan, emisă de Universitatea 
București–Facultatea de Fizică.

l Pierdut legitimaţie student pe numele 
Mtang Ghaith cu nr. 00020046, emisă de 
Universitatea București.

l Pierdut legitimaţie handicap pe numele 
Arsene Constantin, emisă de DGASPC 
sector 1. O declar nulă.

l Pierdut certificat constatator nr. 33266 al 
societăţii PFA Smarandache Doina Petruţa, 
cu sediul în oraș Otopeni, punct de lucru 23 
August zona, bl. P22. Îl declar nul.

l SC Plomonas Coffee SRL, declara pier-
dute autorizatia de functionare nr. 
7888/08.07.2016, orare de functionare 
6307/08.07.2016 si 6687/27.04.2017. Le 
declaram nule.


