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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm șofer cat.B 
pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare imediată. Relații 
la telefon: 0739.615.651.

l SC Pasirom Interactiv SRL, având CUI: 
RO14947358, cu sediul în București, str.Intrarea 
Horbotei, nr.4, bl. G5, sc.1, at.5, ap.23, sector 3, 
angajează: -maistru instalații, cod cor 311208 -3 
posturi; -inginer instalații, cod cor 214203 -3 posturi; 
-muncitori necalificați, cod cor 931301 -25 posturi; 
-buldoexcavatoriști, cod cor 834201 -3 posturi. 
Cerințe: studii de specialitate, experiență min.1 an. 
Selecția are loc în data de 08.05.2019, ora 12.00, la 
sediul societății. Persoană de contact: Ivanov Mada-
lina- 0756.195.196.

l Primăria Comuna Rușii-Munţi, cu sediul în 
localitatea Rușii-Munți, judeţul Mureș, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant: mecanic utilaje. Data începerii concursului: 
12.06.2019, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei 
Comuna Rușii-Munți. Probele constau în: -proba 
scrisă: 12.06.2019, ora 10.30 -sala de ședințe a 
Primăriei Comuna Rușii-Munți; -proba practică: 
13.06.2019, ora 10.00 -sediul Primăriei Comunei 
Rușii-Munți; -interviul: 14.06.2019, ora 10.00 -sala 
de ședințe a Primăriei Comuna Rușii-Munți. Actele 
pentru dosarul de concurs se depun la sediul Primă-
riei Comuna Rușii-Munți, localitatea Rușii-Munți, 
nr.120, până în data de 29.05.2019, ora 15.00. 
Condiții de participare la concurs: -atestat profesi-
onal; -posesor permis de conducere cu categoriile B, 
C; -vechime în muncă 3 ani. Anunțul, bibliografia și 
tematica de concurs se află afișate la avizierul 

Primăriei Comuna Rușii-Munți și pe site-ul institu-
ției. Datele de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs sunt: Bîndilă 
Florina Minerva, telefon: 0265.554.201, 
0740.094.701, e-mail: rusiimunti@cjmures.ro.

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 modificările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia publică: Direcția Inves-
tiții și Servicii Publice: 1.un post funcție publică de 
conducere de director executiv, gradul II. 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 superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul 
din domeniile: -inginerie civilă; -ingineria instalați-
ilor; -inginerie mecanică; -inginerie industrială; 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 7 ani; -studii de 
masterat sau postuniversitare în domeniul adminis-

trației publice, management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției publice; 
-cunoștinţe IT -nivel mediu. Programul concursului: 
-25.04.2019 -publicitate concurs; -03.06.2019 -ora 
11.00 -susţinere probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-05.06.2019 -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 desfă-
șura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând cu data de 
25.04.2019, ora 8.00, și până în data de 14.05.2019, 
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 Arhivele Naţionale organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a postului 
vacant corespunzător funcţiei contractuale de casier 
din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate. Poate 
participa la concurs persoana care îndeplinește 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regula-

mentul-cadru, anexă la Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare și condiţiile de studii și de vechime în speciali-
tatea studiilor. Condiţii generale: a)are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale, 
respectiv 21 de ani împliniţi, conform Legii 
nr.22/1969 actualizată; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii de 
studii și de vechime în specialitatea studiilor: -studii 
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul se organizează la sediul Arhivelor Naţio-
nale din București, B-dul Regina Elisabeta nr.49, 
sector 5, în data de 22 mai 2019, începând cu ora 
10.00 -proba scrisă și în data de 27 mai 2019 -proba 
interviu. Actele pentru dosarul de concurs se depun 
în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până în data de 15 mai 
2019, ora 16.00, la sediul Arhivelor Naţionale din 
București, B-dul Regina Elisabeta nr.49, sector 5. 
Condiţiile generale și specifice de participare, tema-
tica, bibliografia, calendarul de desfășurare a 
concursului, precum și documentele solicitate 
candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs 
se afișează la sediul și pe site-ul Arhivelor Naţionale, 
la www.arhivelenationale.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Arhivelor Naţionale și la nr. de 
telefon 021.303.70.80/int.15772, persoană de 
contact: d-na Bădulescu Niculina.

l Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în 
localitatea Băile Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, 
județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice vacante de consilier, cls.I, 
grad profesional debutant -1 post, în cadrul Servi-
ciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Băile Herculane -Compartiment Stare 
Civilă, potrivit Legii nr.188/1999, privind statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 27.05.2019, ora 11.00; 
-proba interviu în data de 30.05.2019, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență; -condițiile minime de vechime în speciali-
tatea studiilor necesare participării la concursul de 
recrutare -nu e cazul. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor este 15.05.2019, ora 15.30, la sediul Primă-
riei Orașului Băile Herculane. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Orașului Băile Herculane, Comp.
Resurse Umane, persoană de contact: Puie Monica 
-consilier superior, telefon: 0255.560.439.

l Comuna Beclean, cu sediul în localitatea Beclean, 
strada Principală, numărul 196, judeţul Brașov, 
organizează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: 
1.consilier, grad principal -contabil; număr posturi: 
1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
științe economice; -vechime: minim 5 ani în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției publice; 
-cunoștințe operare calculator nivel mediu. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Beclean astfel: -proba scrisă în data de 
28.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în data de 
30.05.2019, ora 10.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei Beclean. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Comunei Beclean, persoană de contact: 
Marinescu Elena -secretar comună, telefon/fax: 
0268.518.668, e-mail: secretariat@comunabeclean.
ro.

l Primăria Comunei Dobârceni, cu sediul în locali-
tatea Dobârceni, str.Principală, nr.1, judeţul Boto-
șani, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: -consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent -un post; -referent, clasa III, grad profesional 
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debutant -un post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Dobârceni astfel: -proba scrisă în 
data de 29.05.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 31.05.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Condiții generale: -candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul func-
ționarilor publici, cu completările şi modificările 
ulterioare. Condiții specifice pentru funcția publică 
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent -Compartiment Financiar Contabil, sunt 
următoarele: -studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor economice; -1 an 
vechime în specialitatea studiilor. Condiții specifice 
pentru funcția publică vacantă de referent, clasa III, 
grad profesional debutant -Compartiment Finan-
ciar Contabil, sunt următoarele: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; -nu se solicită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Dobârceni. Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la 
sediul instituției: Primăria Comunei Dobârceni, 
persoană de contact: Cimbru Liliana, secretar 
comună, telefon/fax: 0231.567.013, e-mail: 
primaria_dobirceni@yahoo.com.

l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcții contractual 
temporar vacante, pe durată determinată: -1 (un) 
post asistent medical generalist (PL) -Secția Clinică 
VII Terapie Intensivă Adulți. Concursul se va desfă-
şura la sediul institutului după următorul calendar: 
-termenul de depunere a dosarelor: 08.05.2019, ora 
13.00; -testarea psihologică: în data de 16.05.2019, 
ora 10.00; -proba scrisă: în data de 20.05.2019, ora 
10.00; -proba practică: în data de 24.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs pentru postul 
de asistent medical generalist (PL), candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-diplomă de şcoală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, 
promoțiile 1976-1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea postului. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relații suplimentare la sediul 
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.
Matei Balş”, persoană de contact: economist Marin 
Maria, telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 
„Ana Aslan”, cu sediul în Bucureşti, str.Căldăru-
şani, nr.9, sector 1, Bucureşti, cod fiscal: 4283333, 
organizează concurs în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante 
contractuale, pe perioadă nedeterminată, cu respec-
tarea condițiilor generale şi specifice în vigoare: -1 
post asistent medical radiologie principal (PL), 
Compartiment Radiologie şi Imagistică Medicală 
sediul Otopeni: diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, adeverință grad principal în speciali-
tatea postului, minim 5 ani vechime ca asistent 
medical radiologie; -1 post asistent medical genera-
list debutant (PL), Secția I sediul central: diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, fără 
vechime în specialitate; -1 post asistent medical 
generalist principal (PL), Secția II sediul central: 
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal în specialitatea postului, 
minim 5 ani vechime ca asistent medical generalist; 
-1 post asistent medical generalist (PL), Secția III 
sediul central: diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, minim 6 luni vechime în specialitate; -1 
post asistent medical generalist debutant (PL), 
Secția II sediul Otopeni: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, fără vechime în speciali-
tate; -1 post infirmieră (G), Secția II sediul central: 
şcoală generală, curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 
şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia generală 
resurse umane şi certificare, minim 6 luni vechime 
în activitate; -1 post infirmieră debutant (G), Secția 
I sediul Otopeni: şcoală generală, fără vechime în 
specialitate. Condițiile generale de ocupare a postu-
rilor sunt prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. 
Pentru posturile de la sediul central proba scrisă se 
va desfăşura în data de 23.05.2019, ora 13.00, şi 
interviul în data 28.05.2019, ora 13.00, în str.Căldă-
ruşani, nr.9, Sector 1, Bucureşti. Pentru posturile de 
la sediul Otopeni, proba scrisă se va desfăşura în 
data de 23.05.2019, ora 9.00, şi interviul în data 
28.05.2019, ora 9.00, în Otopeni Calea Bucureştilor, 

nr.307. Dosarele de concurs vor conține documen-
tele prevăzute la art.6 din HG 286/2011 şi se pot 
depune până la data de 15.05.2019, ora 15.00, la 
sediul Institutului din str.Căldăruşani, nr.9, Sector 1. 
Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşu-
rarea concursului, bibliografia şi, după caz, tema-
tica, calendarul de desfăşurare a concursului sunt 
afişate la sediul Institutului, pe pagina de internet: 
www.ana-aslan.ro şi portalul: posturi.gov.ro. Relații 
suplimentare la tel.031.805.93.01 -05, int.123.

l Primaria Comunei Iacobeni, Judetul Suceava cu 
sediul in localitatea Iacobeni, str. Republicii nr. 73, 
judetul Suceava, CP 727315, în baza H.G. nr. 
611/2008, republicata, organizeaza concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante, de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului urbanism 
cadastru din Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Iacobeni, judetul Suceava. Concursul se va 
desfasura astfel: - proba scrisă -27.05.2019, ora 
10:00; - interviul - 29.05.2019, ora 10:00. Condiţii de 
participare la concurs: -Condiţii generale: - Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare; - Conditii specifice: - studii superi-
oare de lunga durata,absolvite cu diploma licenta. 
Candidatii vor depune dosarele de participare la 
concurs/examen in termen de 20 zile de la data 
publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Roma-
niei.Partea a III-a, la sediul Primariei comunei 
Iacobeni,judetul Suceava. Relatii suplimentare- la 
sediul primariei  comunei Iacobeni,judetul Sucea-
va-persoana contact - Coca Rodica - tel. 
0230/577128; 0745/357894, e-mail: primariaiaco-
beni@yahoo.com.

l Primăria Comunei Buturugeni, Judeţul Giurgiu 
cu sediul în Comuna Buturugeni, Judeţul Giurgiu, 
anunţă scoaterea la concurs a unui post contractual, 
vacant în baza HG nr. 286/2011. Denumirea 
postului: 1 post guard -compartiment administrativ. 
Nivelul studiilor: Generale sau Medii; -Vechimea: 5 
ani. Data, ora şi locul de desfăṣurare: 22.05.2019, 
ora 12:00 -proba scrisă; -interviu -23.05.2019, 
Primăria Comunei Buturugeni. Data limită pṣnă la 
care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 
15.05.2019, ora 12:00. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul concursului: 
pbuturugeni@yahoo.com, tel: 0246/277.168, fax: 
0246/277.110.

l Direcţia Regională de Statistică a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector 
grad profesional asistent şi inspector grad profesi-
onal superior în cadrul Compartimentului 
INSPIRE. Condiţii de participare pentru inspector 
asistent: -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă: Ştiinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice: minim 1 an. Condiţii de parti-
cipare pentru inspector superior: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în Ştiinţe economice- ciber-
netică şi statistică sau în Ingineria sistemelor, 
calculatoare şi tehnologia informaţiei sau în Ingi-
nerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi 
management; -vechime în specialitatea studiilor 
necesara exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. 
Desfăşurarea concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti, în data de  30 mai 2019 ora 10,00, proba 
scrisă. Interviul se va desfăşura conform prevede-
rilor legale. Dosarul de înscriere la examen trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.49 din  H.G. NR.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afisează la sediul şi pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei, 
Cantemir Ana Mihaela -inspector superior, telefon 
021.313.20.81, si la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti.

l În temeiul H.G. 286/2011, modificat prin Hotă-
rârea nr. 1027/2014, Editura Academiei Române, cu 
sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 13, 
sector 5, la telefon 021/3188146, scoate la concurs pe 
data de 23.05.2019 (ora 11 probă scrisă şi ora 13 
interviu) următoarele posturi contractual vacante: 
-1 post redactor (S) I A, Redacția de Ştiințe exacte şi 
ale naturii. Cerinţele postului: absolvent studii 
superioare (cu diploma de licenţă) specialitate 
matematică, fizică, informatică, cunoaşterea limbii 
engleze/franceze nivel avansat; experienţă în dome-
niul redacțional minim 15 ani, cunoştinţe operare 
PC, capacitate de adaptare, comunicare, lucru în 
echipă. -1 post referent specialiate gestiune (S) II, 
Compartiment Depozit -marketing. Cerinţele 
postului: absolvent studii superioare (cu diploma de 
licenţă), experienţă în domeniu: minim 5 ani, cunoş-
tinţe de operare PC,  capacitate de adaptare comu-
nicare, cunoaşterea legistaţiei specifice. -1 post 
manipulant bunuri (M/G), Compartiment Depozit 
-marketing. Cerinţele postului: studii medii sau 
generale, vechime în muncă minim 5 ani, cunoştinţe 
de operare PC, cunoaşterea legislaţiei specifice, stare 
de sănătate bună, capacitate de efort fizic, capaci-
tate de adaptare comunicare, lucru în echipă. 
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse 

Umane al Editurii Academiei Române până la data 
de 15.05.2019, ora 14. Condițiile de participare, 
relații suplimentare, bibliografie, se pot obține zilnic 
între orele 10-14, la telefon 021/3188106, interioarele 
2119 sau 2125, sau la sediul Editurii Academiei 
Române (aripa Est), etajul 1, camera 1276, secreta-
riat director, şi camera 1211, contabil şef  Ion Prică.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând oi cu miei şi tineret de un an. 0738/574.682.

CITAŢII
l România. Judecătoria Făgăraş, județul Braşov. 
Pârâta Rosalina Rini este citată pentru ziua de 14 
mai 2019, ora 8.30, de reclamantul Kopan Mihail 
Lucian, în proces de divorț.

l Numitul, Abell Robert-Wayne, este citat în data 
de 14.05.2019, ora 9.00, la Judecătoria Reşița, în 
dosarul 4990/290/2018, în calitate de intimat pârât, 
în contradictoriu cu Ciresan Ana Mariana.

l Numita Colăcel Georgeta, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Slobozia, str. Nordului, nr. 7, bl. 
V11, sc. A, ap. 15, jud. Ialomiţa, este chemată la 
Jud. Slobozia în data de 14.05.2019, ora 8.30, în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 1582/312/2018, recla-
mant fiind Colăcel Dănuţ. Dosarul are ca obiect: 
divorţ, stabilire locuinţă minori, exercitare autori-
tate părintească, pensie de întreţinere, reluare nume 
anterior căsătoriei.

l Bura Adrian, domiciliat in Iasi, judetul Iasi, str. 
Brandusa, nr.30, este citat la Judecatoria Iasi, str. 
Anastasie Panu, nr. 25, camera Sala 4, etaj 1, in data 
de 15.05.2019, ora 8.30, in proces cu Bura Veronica, 
pentru divort.

l Numita Landcovschi Olga, domiciliata in str. 
Iancu Bacalu nr. 27, mun. Iasi, jud. Iasi, este citata 
la Judecatoria Iasi in data de 09.05.2019, ora 13.00, 
completul C02, Camera de Consiliu, in calitate de 
parata in dosarul nr. 9834/245/1982, avand obiect 
“completare/lamurire dispozitiv”, in contradictoriu 
cu penta Delescu Mariana. 

l Numitul Kuchuta V. Iosif, domiciliat in str. Anas-
tasie Panu, nr. 50, bl. H3, sc. A, et. 6, ap. 3, mun. 
Iasi, jud. Iasi, este citata la Judecatoria Iasi in data 
de 09.05.2019, ora 13.00, completul C02, Camera de 
Consiliu, in calitate de reclamant, in dosarul nr. 
9834/245/1982, avand obiect “completare/lamurire 
dispozitiv”, in contradictoriu cu petenta Delescu 
Mariana.

l Ilovan Adrian Onisim, reclamant in dosar nr, 
1761/265/2016 al tribunalului Bistrita Nasaud, 
cheama in judecata paratii Bichigean Ana, Sandu 
Ioachim, pentru data de 29 mai 2019.

l Se citeaza paratii Leardini Michael, domiciliat in 
SUA 7914 El Monte Drive, Buena Park, California 
90620 si Leardini Nicoleta - Floare, cu resedinta in 
Municipiul Blaj, str.Simion Barnutiu, nr. 44, jud. 
Alba, in proces cu reclamanta Tarsala Floarea, la 
Judecatoria Lipova pentru cererea avand ca obiect 
succesiune - constatare calitate de mostenitor, cu 
termen de judecata la data de 16 mai 2019.

l Romania. Judecătoria Sânnicolau Mare - Timiş. 
Dosar nr. 3568/295/2018. Citaţie nr. 3568/295/2018. 
Pârâtul Pustai Ileana, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în SUA, loc. Palisades Park, New Jersey, 07650-
1124, str. Henry, nr. 115, este citată  la  Judecătoria 
Sânnicolau Mare, în data de 19.06.2019, orele 9:00, 
în proces cu reclamanții Nedelcu Valeriu - CNP 
14810002353945, domiciliat în Sânnicolau Mare str. 
Aurel Vlaicu nr. 16, jud. Timiş şi Nedelcu Ştefan - 
CNP 1511019353949, domiciliat în Sânnicolau 
Mare str. Aurel Vlaicu nr. 16, jud. Timiş,cauza 
având ca obiect „anulare titlu de proprietate”.

l România. Judecătoria Braşov. Dosar civil nr. 
30953/197/2018. Emis la data de 23.04.2019. 
Somaţie. Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi că 
petentul Debu Viorel Ioan, domiciliat în Braşov, str. 
Zorilor, nr. 10, bl. C27, sc. B, ap. 2, jud. Braşov, a 
solicitat Judecătoriei Braşov, să constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune 
extratabulară asupra imobilului înscris în CF nr. 
103187 a loc. Braşov, nr top. 6832/31/1/a/2, imobil 
constând în loc de casă de 402 mp situat în mun. 
Braşov, str. Romaniţei, nr. 3, jud. Braşov. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la Judecătoria Braşov, în 
termen de 30 de zile de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Prezenta se comunică spre afişare 
la sediul Primăriei Braşov, la sediul O.C.P.I. Braşov, 
la sediul Judecătoriei Braşov. Se va publica şi 
într-un ziar de largă circulaţie naţională.

DIVERSE
l SC Suport Logistic Bucureşti SA cu sediul social 
în str. Teiuş, nr. 73, sector 5 Bucureşti, tel. 
0786.496.040, anunță disponibilitatea obținerii 
Raportului anual 2018 şi a tuturor documentelor 
AGOA Ia sediul societății sau pe site-ul Bursei de 
Valori Bucureşti.  

l Aducem la cunostinta publica faptul ca pe rolul 
Judecatoriei Urziceni se af la dosarul nr. 
1981/98/2018, avand ca obiect deschiderea proce-
durii de declarare a mortii numitului Spiridon N. 
Radu, nascut la data de 06.05.1914 in localitatea 
Barcanesti, jud. Ialomita, cu ultimul domiciliu 

cunoscut in comuna Barcanesti, jud. Ialomita si 
invitam orice persoana care cunoaste date in 
privinta disparutului, sa le comunice instantei de 
judecata, conform art. 945 alin. 2C pr. civila.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Bistreț, din 
județul Dolj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.6, 7, 8, 9, 10 începând cu data de 06.05.2019 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul UAT Bistreț, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afişarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială Dor Mărunt, din județul Călăraşi, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 28, 33, 37, 42, 
51, 55, 56, 58, 59, 62, 64, începând cu data de 
06.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Dor Mărunt, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Mantser Group SRL 
desemnat prin hotararea nr.2506 din data de 
22.04.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33479/3/2018, 
notificã deschiderea falimentului prin procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Mantser Group SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 
2, Sos. Colentina, Nr. 4, Bloc 3, Scara B, Etaj 1, Ap. 
50, CUI  22341297, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/16356/2007. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei impotriva 
Mantser Group SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 33479/3/2018, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 06.06.2019; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comu-
nicarea tabelului suplimentar al creantelor 
08.07.2019; c) termenul pentru depunerea contesta-
tiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 07.08.2019.

l SC Servicii Imobiliare SRL, cu sediul in Bucu-
resti, str.Lainici, nr.7, titular al P.U.Z.-parcare auto, 
servicii si comert, in localitatea Otopeni, Calea 
Bucurestilor nr.228, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului 
Favorabil al CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1,  str. Gheorghe 
Manu, nr.18, tel. 021.212.56.93. Observatii/ comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean Ilfov in 
termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii 
anuntului.

l Willbrook Construct SRL, titular al planului 
P.U.Z.-“modificare PUZ existent, in vederea 
construirii unui parc logistic, depozitare marfuri 
generale, birouri si utilitati”, in localitatea  Stefane-
stii de Jos, anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al 
CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in Bucuresti, sector 1, str. Gheorghe Manu, 
nr.18, tel.021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 
zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

l SC Nym House SRL, avand sediul in Judetul 
Brasov, Oras Ghimbav, str.Zambilei, nr.3, ap.CAM2, 
titular  al planului P.U.Z.-“construire ansamblu 
locuinte”, amplasat in judetul Ilfov, com.Tunari, 
T39, P128/23/3,4, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favo-
rabil al CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in Bucuresti, sector 1, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, tel.021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 
zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

l SC Kaufland România SCS anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
revizuite pentru proiectul „modificare de temă de 
proiectare, modificare schemă funcțională, modifi-
care finisaje fațade, modificare accesuri auto, 
amplasare cort IMBISS, stație de reciclare şi împre-
jmuire -la AC nr. 150 din 29.03.2018 de modificare a 
proiectului „construire centru comercial, amenajare 
parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare 
acces auto şi pietonal”, propus a fi realizat în  muni-
cipiul Focşani, str. Mărăşeşti, nr. 5, județul Vrancea. 
Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile 
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, 
Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, județul Vrancea 
şi la sediul SC Kaufland România SCS din Bucu-

reşti, str. Barbu Văcărescu, nr. 122-144 Sector 2, în 
zilele de luni-joi, între orele 08:00-16.30 şi vineri 
între orele 08:00-14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: apmvn.anpm.ro Observaţiile /
contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vrancea, Focşani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2, județul Vrancea, în termen de 
10 zile de la publicare.

l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
Subscrisa, Comuna Berzasca, cu sediul în comuna 
Berzasca, str.Principală, nr.282, jud.Caraş-Severin, 
CIF: 3228020, titular al proiectului „Reabilitare 
drumuri comunale şi străzi în comuna Berzasca, 
județul Caraş-Severin”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Caraş-Severin, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului fără evaluarea impactului asupra 
mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul 
„Reabilitare drumuri comunale şi străzi în comuna 
Berzasca, județul Caraş-Severin”, propus a fi 
amplasat în comuna Berzasca, județul Caraş-Se-
verin, aflat pe teritoriul administrativ al comunei 
Berzasca în extravilanul şi intravilanul comunei 
Berzasca, județul Caraş-Severin şi aparține dome-
niului public al comunei Berzasca. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, din mun.Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.00, şi vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.
ro şi la sediul Comunei Berzasca, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri, între orele 08.00-
14.00. 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 Agenției pentru protecția 
Mediului Caraş-Severin.

l În conformitate cu prevederile HGR 1076/2004, 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 
de mediu pentru planuri şi programe, art.9, 
informăm publicul asupra iniţierii procesului de 
elaborare a planului „Plan Urbanistic General al 
UAT Oraş Bechet” şi a regulamentului local de 
urbanism aferent, a realizării primei versiuni a 
acestora şi declanşării etapei de încadrare în proce-
dura evaluării de mediu. Prima versiune a planului 
este disponibilă spre consultare, la sediul Primăriei 
Bechet, Compartiment Urbanism, la adresa: oraş 
Bechet, str. A.I.Cuza, nr.100, jud.Dolj, între orele 
08.00-10.00, de luni până vineri. Prezentul anunț va 
fi postat pe pagina de internet: www.primariabe-
chet.ro şi publicat în cotidiane de două ori, la 
interval de 3 zile calendaristice. Contestaţiile şi 
sugestiile din partea publicului interesat se primesc 
în scris la sediul APM Dolj, str.Petru Rareş, nr.1, în 
zilele de luni-joi, între 8.00-16.30, şi vineri, între 
orele 8.00-14.00.

l SC Max City SRL cu sediul în str. Mihail Geor-
gescu, nr. 25, sector 2, Bucureşti, înregistrată la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 36786260 infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tatea CAEN -5610-restaurante. Desfăşurată în şos. 
Ciurel, nr. 25 B, sector 6, Bucureşti. Informațiile se 
pot solicita  la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Bucureşti din  sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propunerile sau contestațiile se pot depune la şi la 
sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Unitatea administrativ-teritorială Urzicuța, din 
județul Dolj anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.25, 26, 27, 28, începând cu data de 02.05.2019, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei 
Comunei Urzicuța, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială Bulzeşti, din 
județul Dolj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.7, 25 şi 30, începând cu data de 02.05.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Bulzeşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l SC Instant Group SRL, având sediul în Str.Pali-
sandrului, nr.4, Sector 1, Bucureşti, titular al 
planului “PUD-Palisandrului NR.4”, Bucureşti, 
Sector 1, Str.Palisandrului, nr.4, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii primei versiuni a 
planului la APM Bucureşti, în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Prima versiune a planului poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până vineri, între orele 9.00-12.00. Observaţii/
comentarii se primesc zilnic în scris la sediul APM, 
în termen de 18 zile calendaristice de la data publi-
carii anunţului.

l SC Alex Global SRL, având sediul în Str.Mihail 
Moxa, nr.9, Sector 1, Bucuresti, titular al planului 
“PUZ-Sevastopol 28-30”, Bucureşti, Sector 1, Str.
Sevastopol, nr.28-30, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii primei versiuni a planului la APM 
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București, în vederea obţinerii avizului de mediu. 
Prima versiune a planului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până vineri, între 
orele 9.00-12.00. Observaţii/comentarii se primesc 
zilnic în scris la sediul APM, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data publicarii anunţului.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei S.C. Merca-
torum Finance S.R.L Cod de identificare fiscală 
29493098, Număr de ordine în registrul comerţului 
J40/15372/2011, Sediul social București, Str. Stirbei 
Voda, nr. 20, camera 3, etaj 4, Sector 1, in dosarul 
7627/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII a Civila. Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului -20.05.2019, termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire si publicare in BPI a 
tabelului preliminar de creante -10.06.2019, 
termenul de definitivare a tabelului creantelor - 
05.07.2019, data primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor este 17.06.2019. Urmatorul termen de 
judecata a fost fixat pentru data de 04.09.2019. 
Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul 
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377, 
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor 
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria Muni-
cipiului Slatina aduce la cunoștință următoarelor 
persoane pentru care a fost reconstituit dreptul de 
proprietate pentru suprafețe de teren agricol și care 
au fost înscrise în anexa 39 validată Legea 1/2000 
validată prin Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Jude-
țene Olt, să se prezinte la Compartimentul Fond 
Funciar, Cadastru, pentru depunerea documentelor 
necesare întocmirii dosarelor care preced soluțio-
narea cererilor, respectiv actele de stare civilă și 
certificate de moștenitor, dacă este cazul, în vederea 
soluționării în ordine cronologică a cererilor conform 
procedurii prevăzute la Art. 12 din Legea 165/2013: 
Anexa 39. Autor; Moștenitori: 1. Pîrvu Nicolae; Pîrvu 
Constanța. 2.Voicu I. Constantin; -. 3. Barbu O.Ilie; -. 
4.Călin Ioana; Călin Tănase. 5. Radu I. Ion; Radu 
Florea, Țolea Maria. 6.Malcotă Vasile; Malcotă Virgil, 
Dorobanțu Daniela. 7.Neaga Grigore; -. 8. Tănase Gr. 
Floarea; Bobeanu Dochia, Cojocaru Niculina. 9. 
Geană N.Ion; -. 10. Sorescu N.Ana; -. 11. Joițescu 
Gheorghița; Oțeleanu Maria. 12. Căldăraru 
Constantin; Căldăraru Frusina, Căldăraru Radu. 13. 
Manea Ilie; Manea Ilie. 14. Tănase Maria; Tănase 
Niculina. 15. Tolică Toma; Tolică Eleonora. 16. 
Gheorghiu Ion; Gheorghiu Gheorghița. 17. Leață 
Ion; Cocea Maria. 18. Grigore Ioana; Grigore 
Floarea. 19. Tănase D.Elena; -. 20. Popa Ilie; Popa 
Alexandru, Popa Nicolae, Anton Maria. 21. Mustață 
Marin; -. 22. Calotă Rada; Murgiuc Gheorghița, 
Calotă Gheorghița, Calotă Traian. 23. Gheorghe 
Dumitru; Gheorghe Jenica, Gheorghe Marin, 
Gheorghe Constantina, Gheorghe Florica. 24. Duțu 
Dumitru; Duțu Ilie. 25. Mustață D.Ilie; Mustață 
Marin, Constantin Niculina. 26. Duțu Lina; -. 27. 
Duțu Ilie; -. 28. Florescu Constantin; -. 29. Glonț R.
Ion; Dorobanțu Elena, Gheorghe Niculina, Sumanuc 
Anica. 30. Geană Floarea; -. 31. Rizea Mihai; Rizea 
Floarea. 32. Stanca Maria; Stanca Alexandru. 33.
Vasile Gheorghița; Stanca Floarea. 34. Gheorghe Ion; 
Gheorghe Niculina. 35. Ilinca Nicolae; Ilinca 
Gheorghe. 36.Porumschi Ana; Diaconescu Paul, 
Diaconescu Radu, Drăgănoiu Mariana. 37. Soare 
Zaharia; Soare Ion. 38.Mustață Floarea; -. 39. 
Dobrița Maria; Călin Radu. 40. Călin R.Radu; -. 41. 
Ionescu Anica; -. 42. Nițu Ștefan; Nițu Ionel. 43. 
Marin Floarea; -. 44.Călin Maria; Călin Constantin. 
45. Stan Voicu; Stan V. Tudor. 46. Florescu Ilie; Bît 
Floarea. 47. Lupu Ilie; -. 48. Popescu Elena; -. 49. 
Măgală Dumitru; -. 50. Pătrașcu Nicolae; Anghel 
Ioana, Pătrașcu Ion, Pătrașcu Dumitru. 51. Mustață 
Niculina; -. 52. Florescu Ion; Florescu Ileana, 
Florescu Cristian, Sorescu Floarea. 53. Ristea Ion; -. 
54. Nistor Maria; -. 55. Cîrciumaru Ilie; -. 56. Niță 
Luca; Niță Marin. 57. Păun Constantin; -. 58. Crețu 
Radu; Crețu Ștefan, Scarlat Iulia, Crețu Marin. 59. 
Dogarete Ioana; Nica Lenuța. 60. Andronache 
Constantin; Irimescu Rada, Constantin Maria. 62. 
Călineață Ilie; Călineață Năstase. 63. Călineață 
Năstase; -. 64. Trăistaru Alexandrina; Vîlceleanu 
Alexandrina. 65. Ștefan Vasile; Ștefan Aurel. 66. 
Măgală Marin; -. 67. Stanca Nicolae; Stanca Florea, 
Stanca Constantin. 68.Gheorghe Alexandru; -. 69. 
Gheorghe Dumitra; Gheorghe Alexandru. 70. Matei 
Constantina; Matei Dumitru, Matei Grigore Stelian. 
71. Glomnicu Gheorghe; -. 72.Stoica Gheorghița; 
Dinu Ecaterina, Marusac Dumitra. 73. Radu Nicu-
lina; Ioniță Ion, Ioniță Nicolae, Andreescu Virginia. 
74. Cismaru Alexandru; Cismaru Gheorghița. 75. 
Nicolae Vasile; Nicolae Ilie, Tănase Tudorița, Nicolae 
Gheorghe, Belega Maria, Nicolae Constantin Tudor. 
76. Nicolae Ion; Tănase Tudorița, Nicolae Gheorghe, 
Nicolae Ilie, Nicolae Constantin Tudor. 77. Ciuchete 
Maria; -. 78. Pană Gheorghe; Pană Ion, Pană Victor, 
Corbeanu Niculina. 79. Bărbușoiu Dumitru; Gavrilă 
Geta, Bărbușoiu Boris. 80. Olteanu Tudor; Stănescu 
Polina. 81. Lungu Maria; Lungu Decebal. 82. Ilinca 
N.Floarea; Sandu Floarea. 83. Neață Badea; -. 84. 
Deaconu Valerica; -. 85. Ivan Ion; Mănescu Gheor-
ghița, Popescu Florica. 86. Nițu Ecaterina; -. 87. 
Tănase Dumitru; Tănase Elena. 88. Vîlceleanu 
Ecaterina; Neață Elena, Vîlceleanu Maria, Vîlceleanu 
Nicolae, Răducioiu Geta, Lungoci Iulica. 89. Ghiță 
Marin; Ghiță Valentin, Georgescu Maria, Stoica 
Niculina, Rădulescu Ionela, Ghiță M.Ionel. 90. 
Fofîsnac Dumitru; Fofîsnac Ion. 91. Niță Nițu; 

Lemnaru Costică, Andreeana Tudor. 92. Lixandru 
Dumitru; Lixandru Ioana. 93. Popa Dumitru; -. 94. 
Trăistaru Sevastița; -. 95. Trăistaru Damian; -. 96. 
Trăistaru Rada; Trăistaru Sevastița. 97. Beboaica 
Dumitru; Lupu Ion. 98. Popescu Aurel; -. 99. 
Bondarev Niculina; Cîrstea Marin, Cîrstea Ana. 100. 
Diaconescu Gheorghe; -. 101. Sorescu Constantin; 
Sorescu Lina. 102. Matei F.Ioana; Matei Ion. 103. 
Mustață Marin; -. 104.Iagăru Floarea; -. 105. Băescu 
Anica; Tiron Ecaterina. 106. Pălărie Maria; -. 107. 
Borobanțu Șt. Marin; -. 108. Badea Elena; Nicolescu 
Ioana, Niță Mituța, Florea Niculina. 109. Fieraru 
Maria; -. 110. Nicolae Constantin; Nicolae Maria. 
111. Constantinescu Maria; -. 112. Ciobanu 
Constantin; Ciobanu Petrică. 113. Glonț R.Marin; 
Glonț Gheorghe, Călin Ioana. 114. Călin Maria; 
Călin Constantin. 115. Glonț M.Gheorghe; -. 116. 
Neață Maria; -. 117. Mincu Ion; Mincu Elena. 118. 
Voicu C.Marin; -. 119. Tănase Dumitru; Ionescu 
Maria. 120. Andreeana Tudor; -. 121.Diaconu Ion; 
Nedelea Ecaterina, Diaconu Elena. 122. Stanca 
Marin; Stanca Ion. 123. Dascălu Alexandru; Dascălu 
Dumitru. 124.Roșu Marin; -. 125. Constantin 
Chiriță; Constantin Chiriță. 126.Ungureanu 
Constantin; Ungureanu Mihai, Ungureanu Maria. 
127.Pană Maria; Pană Constantin, Pană Florea, 
Pană Vergică. 128. Marin Ion; Ioan Marin Aurel, 
Marin Gheorghe, Frîncu Eugenia, Ciucă Gheorghița. 
129. Tănase Maria; Tănase Ion, Tănase Constantina, 
Tănase Gheorghe. 130. Dincă Gheorghe; Gagiu Niță. 
131. Florian Rada; Florian Ion. 132. Joițescu Ioana; 
-. 133. Iagăru Floarea; -. 134. Mincu Constanța; 
Mincu Nicolae. 135. Sefcic Ioana; Pirvulescu Azota. 
136. Mihai Filofteia; -. 137. Nanu Angelica; -. 138. 
Iagaru Dumitra; -. 139. Naidin Dumitru; -. 140. Ilie 
Iulica; Ilie Ion, Constantin Floarea. 141. Luta 
Floarea; Luta Marin. 142. Zamfirescu Rada; -. 143. 
Magala T.Ion; Magala Constanta. 144. Costea Victor; 
Costea Maria. 145. Ivan Frusina; Marcaru Ana. 146. 
Varjan Gheorghe; Preda Ecaterina. 147. Gheorghe 
Toma; Radulescu Maria. 148. Ionescu Floarea; 
Ionescu Petre. 149. Mincu Ion; Mincu Elena. 150. 
Badea Anghelina; Badea Radu, Badea Constantin. 
151. Voica Constantin; -. 152. Gheorghiu Florea; -. 
153. Cîrstea Rada; Ilinca Nicolae, Radu Elena, 
Gherghina Agapie. 154. Manea Gheorghe; Manea 
Ana. 155. Manea Ana; -. 156. Ionescu Alexandrina; 
Țăcală Gheorghița, Ionescu Ion, Ionescu Marin. 157. 
Nuțu Constantina; Nițulescu Marin. 158. Grigore 
Anica; Tase Marița. 159.Tanase Marin; Tanase 
Petrisor. 160. Prioteasa Gheorghe; -. 161. Panduru 
Maria; Iagaru Voica. 162. Marcu Toma; Marcu 
Andrei. 163. Marghidan Paun; Marghidan Ioana. 
164. Crăciun Radu; Oprea Vasilica, Crăciun Grigore, 
Victor Maria Rodica, Neicu Costin Antonius Paul, 
Gheorghe Silvia. 165. Marin Constantin; -. 166. Boca 
Ion; Boca Dobrin. 167. Roșu Alexandrina; Roșu 
Toma. 168. Linguriță Constantin; Dinică Petrina. 
169. Vîlceleanu Ana; -. 170. Ilie Luxandra; -. 171. 
Cojocaru Ana; -. 172. Iancu Ion; Iancu Florea. 173. 
Marin R. Gheorghe; Gheorghe Ana. 174.Matei 
Dumitru; -. 175. Manea Alexandrina; Duinea Cris-
tina, Marin Floarea. 176. Preda Floarea; Preda 
Constantin, Tolica Niculina, Păană Maria, Chiriță 
Emilia, Preda Ion. 177. Matei Nicolae; Constantin 
Floarea, Săocan Victoria, Dogaru Niculina, Demin-
schi Maria. 178. Popescu Maria; Popescu Ion. 179. 
Ivan Marin; Ivan Gheorghița, Ivan Mircea.

l Primăria Municipiului Slatina, Compartimentul 
Fond Funciar, Cadastru, strada M.Kogălniceanu, 
nr.1, Slatina, Olt, 230080, telefon: 0249.439.377; 
439.233, fax: 0249.439.336, e-mail: office@prima-
riaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro. Anunț. În 
atenția persoanelor îndreptățite în baza Legilor 
Fondului Funciar (Legea nr.1/2000). Primăria Muni-
cipiului Slatina aduce la cunoștință persoanelor 
înscrise în tabelul de mai jos și a moștenitorilor 
acestora, pentru care a fost reconstituit dreptul de 
proprietate pentru suprafețe de teren agricol și care 
au fost înscrise în anexa 39 la Legea 1/2000, validată 
prin Hotărârea nr.68/2002 a Comisiei Județene Olt, 
să se prezinte la Compartimentul Fond Funciar, 
Cadastru, pentru depunerea documentelor necesare 
întocmirii dosarelor care preced soluționarea cere-
rilor, respectiv: actele de stare civilă și certificate de 
moștenitor, dacă este cazul, în vederea soluționării în 
ordine cronologică a cererilor conform procedurii 
prevăzute la Art. 12 din Legea 165/2013: Anexa 39. 
Autor; Moștenitori: 1. Rîciu Ion; Popescu Ioana. 2. 
Bălășoiu Stancu; Bălășoiu Maria. 3. Dincă Maria; -. 
4. Poșircă Toma; Poșircă Rada. 5. Necșulescu Ion; 
Necșulescu Petre, Protopopescu Marioara, Luca 
Aneta Aurora. 6. Mustață Gheorghița; -. 7. Predescu 
Gheorghița; -. 8. Iancu Ion; Iancu Marin, Iancu 
Gheorghe, Gavrilă Vasilica. 9. Vasile Elena; -. 10. 
Petre Ilie; -. 11. Făsui Stanca; Făsui Constantin, 
Făsui Sofia. 12. Niță Dumitra; Iagăru Viorica. 13. 
Ioniță Maria; -. 14. Radu Ioana; Vîlceleanu Maria, 
Radu Nicolae. 15. Stănescu Bălașa; Stănescu Ovidiu 
Marin, Stănescu Ion. 16. Sorescu Elisabeta; -. 17. 
Melcioiu Marin; Melcioiu Ilie, Achim Alexandrina 
Aurelia, Melcioiu Lucreția. 18. Măgală A.Ioana; 
Smarandache Nicolae, Dobrescu Aurelia, Tudose 
Elena, Smarandache Constantin, Smarandache 
Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu Ion. 19. Măgală 
Constantin; Smarandache Nicolae, Dobrescu 
Aurelia, Tudose Elena, Smarandache Constantin, 
Smarandache Constanța, Melcioiu Ilie, Melcioiu 
Ion. 20. Costache Maria; Ion Constantina. 21. 
Anghel Nicolae; Anchel Ilie. 22. Barbu Liza; -. 23. 
Constantin Vasile; Barbu Liza. 24. Georgescu Ion; 
Georgescu Marin. 25. Hristu Constantin; -. 26. Vasile 
Ilie; Vasile Ion. 27. Prodan Gheorghe; Prodan Aurel, 
Babi Victor. 28. Barbu Andrei; Barbu Florea. 29. 
Ilinca M.Ion; Ilinca Verginia. 30. Soare Voicu; Soare 
Ion. 31. Gheorghe Florea; Gheorghe Marin. 32. Biltz 
Victor; Biltz Viorel, Drăghici Liliana. 33. Neghină 
Ilie; Neghină Gheorghe. 34. Ion Constantin; Șerban 

Dorel. 35. Ilie Elena; -. 36. Parohia Strehareți; -. 37. 
Mănăstirea Clocociov; -. 38. Parohia Clocociov; -. 39 
parohia Cireașov; -. 40. Cîmpeanu Ana; -. 41. 
Popescu Constantin; Popescu Nicolae. 42. Fofîsnac 
Florea; Radu Milica. 43. Țoncu Manole; Țoncu 
Dumitru. 44. Istrate Caterina; -. 45. Grigore 
Constanța; -. 46. Cîrstea Ioana; Ionescu Tănase. 47. 
Buzatu Maria; Popescu Constantin. 48. Petre Marin; 
Petre Strejovici Marin. 49. Ene Marin; Linguriță 
Niculina. 50. Popescu Ion; Popescu Marian. 51. 
Vărzaru Dumitru; Vărzaru Ștefan. 52. Voicu Ion; -. 
53. Sorescu Gheorghe; Stănescu Elena, Sorescu 
Marin, Sorescu Ilie. 54. Pîrvu Ion; Pîrvu Maria. 55. 
Călin Gr.Ion; -. 56. Cristea Alexandrina; Cristea 
Nicolae, Cristea Gheorghe, Cristea Marin, Cristea 
Maria. 57. Ionescu Gheorghe; Ionescu Nicolae. 58. 
Enache Constantin; Costea Ștefania. 59. Stoian 
Floarea; -. 60. Dorobanțu Rada; Călin Constantin. 
62. Băcilă Emil; Marinescu Monica. 63. Constantin 
Costică; Constantin Gabriel. 64. Ilie Constantin; 
Brașoavă Constanța, Ilie Alexandru. 65.I onescu 
Elena; -. 66. Mincu Mihalache; David Stela, Mincu 
Simion. 67. Lungan Carmen; Lungan Ioana. 68. 
Georgescu Grigore; Georgescu Constantin. 69. Blaje 
Maria; Blaje Dumitru. 70. Zamfir Marin; Florescu  
Filofteia. 71. Fofîsnac Dumitru; -. 72. Pîrvu Floarea; 
-. 73. Popescu Maria; Popescu Florea. 74. Turianu 
Ilie; Georgescu Teodora, Predescu Păun. 75. Marcu 
Marin; Constantin Jan. 76.Marcu Rada; Constantin 
Jan. 77. Tuglui Maria; -. 78. Roșu Marin; Iana 
Daniela. 79. Rizea Ioana; -. 80. Lupu Gr. Dumitru; -. 
81. Stoica Vasile; Stoica Safta. 82. Istrate Tudor; 
Istrate Maria. 83. Dumitrescu Gheorghe; Iordache 
Gherghina. 84. Mustață Marioara; Cernea Ștefania. 
85. Nicolae Petre; Nicolae Ion. 86. Lemnaru Costica; 
-. 87. Gagiu Ilie; -. 88. Vasile Șt. Ioana; Vasile Ilie. 89. 
Păun Fănică; Păun Vasilica. 90. Ene Gheorghe; -. 91. 
Trandafir Constantina; -. 92. Tănase Florea; -. 93. 
Gheorghe V.Marin; Gheorghe Rada. 94. Iancu Gh.
Marin; -. 95. Nicolescu Ion; Dinu Mariana. 96. 
Nicolescu Traian; Dinu Mariana. 97. Ilinca Maria; 
Ene Viorica. 98. Lixandru Constantin; Ilinca Marin, 
Ilinca Gheorghe, Ene Viorica. 99. Ghiță Maria; 
Ionescu Jenica. 100. Marcu Constanța; -. 101. 
Stanca Alexandru; -. 102. Dincă Marin; Dincă 
Marin, Dincă Nicolae. 103. Lică Gheorghe; Pavel 
Georgeta Signorina. 104. Anghel Ion; -. 105. Enache 
Ioana; -. 106. Păun Ilie; -. 107. Radu N.Ion; Radu 
Petra, Radu Ioan. 108. Floricică Ilinca; -. 109. 
Florescu Ecaterina; -. 110. Prodan Florica; Babi 
Victor. 111. Georgescu Virginia; Georgescu Spiridon, 
Georgescu Ilie. 112. Necșulescu Dumitru; Ștefă-
nescu Alexandrina. 113. Ciocan Constantin; Buligă 
Tatiana. 114. Băltărețu Ion; Băltărețu Maria. 115. 
Măgală Marin; Măgală Alexandru. 116. Voicu 
Alexandra; -. 117. Măgală Constantin; Măgală 
Alexandru, Glomnicu Emilia. 118. Gheorghe Filof-
teia, -. 119. Țărcomnicu Constantina; -. 120. 

Dobrescu Marin; Dobrescu Marian. 121. Glonț 
Maria; Micu Ioana, Glonț Constantin. 122. Vasile 
St.Radu; Vasile Constantina. 123. Găman Stoian; 
Cergă Maria. 124. Dorobanțu Floarea; Dorobanțu 
Virgil. 125. Matei Vasile; Birjaru Maria, Vasile Toma, 
Drăganu Constantina. 126. Roșu Gheorghița; Stana 
Petre. 127. Geaba Florea; -. 128. Niță Floarea; Matei 
Elena. 129. Mincu Constantina; -. 130. Gheorghe 
R.Ion; -. 131. Camen Andrei; Georgescu Maria, 
Stoica Niculina, Rădulescu Ionela. 132. Teodorescu 
Ilie; Teodorescu Nicolae. 133. Bălășoiu Mihail; -. 
134. Anghel Marin; Anghel Constantin, Georgescu 
Nuți. 135. Trandafir Andrei; Trandafir Liviu. 136. 
Oanță Ion; Oanță Mircea, Oanță Teodor, Sereanu 
Maria Deniza. 137. Popescu Constantin; Muscu 
Vasile. 138. Constantin Constantina; -. 139. Ghenea 
Floarea; -. 140. Constantin I. Florea; -. 141. Militaru 
Anica; Petcu Tudorița, Petcu Angela, Marin Ion. 
142. Măgureanu Florea; Mușuroi Florina Georgeta, 
Nițu Sica. 143. Dorobanțu Gheorghe; -. 144. Cristea 
Maria; Cristea Ion. 145. Diaconu Alexandru; 
Diaconu Dumitru. 146. Morariu Eleonora; Tîrtan 
Valentin, Tîrtan  Octavian, Ionescu Rodica, Sudace-
vschi Dora. 147.  Țîrcomnicu Elena; -. 148. Dogaru 
Anuța; -. 149. Prodan Marin; Prodan Nicolae. 150. 
Diaconu Decebal; -. 151. Nicolae Marița; -. 152. 
Șerban Dumitra; Obrocea Elena.

SOMAŢII
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce face 
obiectul dosarului nr. 2887/55/2019 al Judecatoriei 
Arad, petentii Harasemciuc Cristinel si Harasem-
ciuc Maricia, solilicita dobandirea prin uzucapiune 
a dreptului  de proprietate asupra cotei de 1/1 din 
imobilul situat in Turnu, nr. 383, compus din casa si 
teren in suprafata de 1303, mp, indentificat  in  CF 
nr.1443 Turnu, nr.top 601/1, 602/1, CF nr. 54 Turnu 
nr. top 602/2/1, CF nr. 54 Turnu nr. top 602/2/1 
proprietar tabular Toma Dimitrie si Marin Saveta, 
nascuta Toma.  cei interesati sunt invitati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune in termen de o  luna  
de la afisarea prezentei, in caz contrar urmand a se 
trece la judecarea cauzei. Termen de judecata fixat 
in cauza; 28 mai 2019, ora 10.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul Judiciar Consulta 
99 SPRL și Administratorul Special ai Societăţii de 
Construcţii în Transporturi București S.A.– socie-
tate în reorganizare judiciară, cu sediul în Bucu-
rești, str. Opanez nr.3A, sector 2, înregistrată la 
ORC sub nr. J40/994/1991, CUI RO 949, (denumită 
în continuare “Societatea” sau “SCT”), în confor-
mitate cu prevederile legale incidente și  Actului 

Constitutiv al Societăţii, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
(AGOA) în Mun. București, str. Mureș, nr.2, sector 
1, în data de 27.05.2019,  ora 8,30,  pentru toţi acţi-
onarii înscriși în Registrul Acţionarilor Societăţii 
ţinut de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 
20.05.2019, considerată Data de Referinţă pentru 
această adunare. În cazul în care la data menţio-
nată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni 
cerinţele de cvorum stabilite de Legea și de Actul 
Constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează în 
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, cea de-a doua 
AGOA a Societăţii pentru data de 28.05.2019, ora 
8,30, la aceeași adreasă, cu aceeași ordine de zi și 
Dată de Referinţă. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
Societăţii aferente exerciţiului financiar al anului 
2018, pe baza rapoartelor prezentate. 2. Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2019 al Societăţii. 3. Apro-
barea datei de: (i) 14.06.2019 ca dată de înregistrare, 
conform art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017; (ii) 
13.06.2019, ca Data „ex date”.4. Mandatarea Admi-
nistratorului Special al Societăţii, dl.Victor Costea, 
cu posibilitate de substituire, pentru:(i) a încheia și/
sau semna, în numele Societăţii și/sau al acţiona-
rilor Societăţii: hotărârile prezentei A.G.O.A, 
oricare și toate hotărârile, documentele, formularele 
și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru 
executarea hotărârilor prezentei AGOA și pentru 
(ii) a efectua toate formalităţile legale pentru imple-
mentarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, 
executarea și publicarea hotărârilor adoptate. La 
AGOA sunt îndreptăţiţi să participe și își pot exer-
cita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Refe-
rinţă (20.05.2019), conform prevederilor legale și ale 
Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanţii 
legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuterni-
cire specială sau generală sau Declaraţie pe propria 
răspundere data de custode), cu restricţiile legale, 
sau înainte de AGOA prin corespondenţă (pe bază 
de Buletin de vot prin corespondenţă). Accesul și/
sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndrep-
tăţiţi să participe la AGOA este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţiona-
rilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI 
pentru cetăţenii români sau, după caz, pașaport/ 
permis de ședere pentru cetăţenii străini) și, în cazul 
persoanelor juridice, cu actul de identitate al repre-
zentantului legal (BI/CI pentru cetăţenii români 
sau, după caz, pașaport/ permis  de ședere pentru 
cetăţenii străini). Reprezentanţii acţionarilor 
persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de 
identitate (BI/CI pentru cetăţenii români sau, după 
caz, pașaport/ permis de ședere pentru cetăţenii 
străini), însoţit de Împuternicirea specială sau 

25.04.2019
Anunț privind lansarea unei proceduri de achiziție de echipamente
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generală semnată de către acţionarul persoană 
fizică sau Declaraţia pe propria răspundere dată de 
custode şi semnată de reprezentantul legal al aces-
tuia. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice 
îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate 
(BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşa-
port/ permis de şedere pentru cetăţenii străini), 
însoţit de Împuternicirea specială sau generală 
semnată de reprezentantul legal al persoanei juri-
dice respective sau Declaraţia pe propria răspun-
dere dată de custode şi semnată de reprezentantul 
legal al acestuia. Calitatea de acţionar, precum şi, în 
cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor 
fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza Listei Acţionarilor SCT de 
la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul 
Central SA. În cazul în care: a) acţionarii persoane 
fizice  nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului  
Central SA datele de identificare valabile şi actuali-
zate, atunci vor prezenta şi copia actului de identi-
tate actualizat (BI/CI/ paşaport/ permis de şedere); 
b) reprezentantul legal al acţionarilor persoane 
juridice nu este menţionată în lista Acţionarilor 
SCT, de la data de referinţă primită de la Depozi-
tarul Central S.A, atunci vor prezenta şi un docu-
ment oficial care atestă calitatea de reprezentant 
legal al semnatarului Împuternicirii speciale 
(dovada emisă de o autoritate competentă în orginal 
sau copie conformă cu originalul, numai veche de 3 
luni înainte de data publicării convocatorului 
AGOA). Documentele prezentate într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor 
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în limba engleză. 
Începând cu data publicării pot fi obţinute, la cerere, 
în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00,  la 
adresa din Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sector 1, prin 
fax sau poştă: convocatorul AGOA, formularele de 
Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acţiona-
rilor în AGOA; Formularele de Buletin de vot prin 
corespondenţă pentru participarea şi exprimarea 
votului acţţionarilor în AGOA,  documentele şi 
materialele referitoare la punctele de  pe ordinea de 
zi a AGOA; proiectele de hotărâri pentru punctele 
de pe ordinea de zi a  AGOA. Dacă va fi cazul, 
ordinea de zi revuzită va fi comunictă, începând cu 
data de 16.05.2019, potrivit prevederilor legale. 
Împuternicirile generale, înainte de prima lor utili-
zare, se vor depune/ expedia, în copie, cuprinzând 
menţiunea conformităţii cu orginalul sub semnă-
tura reprezentantului, astfel încât acesta să fie înre-
gistrat ca primit la registratura Societăţii până la 
data de 24.05.2019, ora 16.00, menţionând pe plic în 
clar şi cu majuscule „Pentru AGOA din 
27.05.2019/28.05.2019”. Împuternicirile generale, 
însoţite de documentele aferente, pot fi transmise şi 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr.455/2001, privind semnătura elec-
tronică, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa 
office@sctb.ro, astfel încât să fie înregistrate ca 
primite la registratura Societăţii până la data de 
24.05.2019, ora 16,00 pentru AGOA. Pentru validi-
tatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă cali-
tatea fie de intermediar (în conformitate cu 
prevederile art.2 alin.(1) pct.(20) din Legea 
nr.24/2017) fie de avocat, iar acţionarul este client al 
acestora. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă 
persoană. Dacă mandatarul este o persoană juri-
dică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit 
prin intermediul oricărei persoane ce face parte din 
organul de administrare sau conducere sau dintre 
angajaţii săi. Împreună cu Împuternicirea generală, 
acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia pe 
proprie răspundere dată de reprezentantul legal al 
intermediarului sau de avocatul care a primit împu-
ternicirea de reprezentare, semnată în original şi, 
după caz, ştampilată, din care să reiasă ca: i) împu-
ternicirea este dată de respectivul acţionar, în cali-
tate de client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului; ii) împuternicirea generală este semnată 
de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură 
electronică extinsă, dacă este cazul. Calitatea de 
acţionar, precum si, în cazul acţionarilor persoane 
juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se constată pe baza 
următoarelor documente prezentate Societăţii de 
către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. 
sau de intermediarii definiţi la art.2 alin.(1) pct.20 
din Legea nr.24/2017 care furnizează servicii de 
custodie: a).extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; 
b).documente care atestă înscrierea informaţiei 
privind reprezentantul legal la Depozitarului 
Central S.A./ respectivii intermediari. Împuternici-
rile speciale şi  Buletinele de vot prin corespondenţă,  
trebuie să aibă formatul disponibilizat de Societate 
şi să conţină instrucţiunii specifice de vot pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot 
„pentru”, vot „împotriva” sau „abţinere”). Votul 
prin corespondenţă poate fi exprimat prin Buletinul 
de vot prin corespondenţă şi de către reprezentantul 
acţionarului, numai în situaţia în care acesta: -a 
primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o 
împuternicire specială/ generală, care se depune la 
Societate în forma prevăzută de reglementările 
legale şi termenul precizat în convocator, sau -repre-
zentantul este o instituţie de credit care prestează 
servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în 
conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la 
clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de 
Referinţă. În situaţia în care: a) acţionarii persoane 
fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului 
Central S.A. datele de identificare valabile şi actua-
lizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identi-
tate actualizat (buletin/ carte de identitate/ 
Paşaport/ permis de şedere);  b) reprezentantul legal 
al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat 
în lista acţionarilor de la Data de Referinţă primită 

de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta 
şi un document oficial care atestă calitatea de repre-
zentant legal al semnatarului Împuternicirii 
speciale/ Buletinului de vot prin corespondenţă 
(dovada emisă de o autoritate competentă, în 
original sau copie conformă cu originalul, nu mai 
veche de 3 luni înainte de data publicării convocato-
rului AGOA). Documentele prezentate într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor 
de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în limba engleză. 
Verificarea şi validarea Împuternicirilor generale 
depuse la Societate se va face de către secretarii 
desemnaţi potrivit legii, aceştia urmând a păstra în 
siguranţă înscrisurile. În cazul în care un acţionar 
este reprezentat de o instituţie de credit care 
prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota 
în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin 
mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi 
necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau 
generale de către acţionar. Custodele votează în 
AGOA exclusiv în conformitate şi în limita instruc-
ţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de 
acţionari ai Societăţii la Data de Referinţă. Insti-
tuţia de credit poate participa şi vota în cadrul 
AGOA în condiţiile în care prezintă o Declaraţie pe 
proprie răspundere şi în care se precizează: a) În 
clar numele/ denumirea acţionarului în numele 
căruia instituţia de credit participă şi votează în 
cadrul AGOA; b) Instituţia de credit prestează 
servicii de custodie pentru respectivul acţionar; c) În 
clar numele persoanei care face parte din organul 
de administrare sau conducere sau dintre angajaţii 
instituţiei de credit ce va reprezenta instituţia de 
credit în AGOA; Documentele ce însoţesc Decla-
raţia pe proprie răspundere: -un document oficial 
care atestă calitatea de reprezentant legal al semna-
tarului Declaraţiei pe proprie răspundere (dovada 
emisă de o autoritate competentă, în original sau 
copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 
luni înainte de data publicării convocatorului 
AGOA); -copia actului de identitate al persoanei 
care face parte din organul de administrare sau 
conducere sau dintre angajaţii instituţiei de credit, 
nominalizată în Declaraţia pe proprie răspundere, 
ce va reprezenta instituţia de credit în AGOA.  
Documentele prezentate într-o limbă străină, alta 
decât limba engleză (cu excepţia actelor de identi-
tate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de 
traducerea realizată de un traducător autorizat, în 
limba română sau în limba engleză. Declaraţia pe 
proprie râspundere, semnată de reprezentantul 
legal al instituţiei de credit, în original, însoţită de 
documentele aferente, va fi depusă/ expediată, astfel 
încât să fie înregistrată ca primită la registratura 
Societăţii până la data de 24.05.2019, ora 16:00 
pentru AGOA, menţionând pe plic în clar „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 27.05/28.05.2019.” Declaraţiile pe proprie 
răspundere, semnate, însoţite de documentele 
aferente, pot fi transmise şi prin e-mail cu semnă-
tura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi conform regle-
mentărilor ASF, la adresa: ogffice@sctb.ro, menţio-
nând la subiect „Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 27/28.05.2019”, 
astfel încât să fie înregistrate ca primite la registra-
tura Societăţii până la data de 24.05.2019, ora 16:00 
pentru AGOA. Verificarea şi validarea Declaraţiilor 
pe proprie răspundere depuse la Societate se va face 
de către secretarii desemnaţi potrivit legii, aceştia 
urmând a păstra în siguranţă înscrisurile. În cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social al Societăţii, au dreptul, în 
condiţiile legii, să solicite introducerea de noi puncte 
pe ordinea de zi a AGOA, precum şi să prezinte 
proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia,  
prin scrisoare recomandată  cu confirmare de 
primire/ curierat, menţionând pe plic, în clar, 
„Pentru AGOA pentru data de 27.05/28.05.2019”. 
Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
aprobare adunării. Orice acţionar interesat are 
dreptul de a adresa în scris întrebări privind  punc-
tele de pe ordinea de zi a AGOA, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Între-
bările vor fi transmise în scris şi vor fi depuse/ expe-
diate în plic închis, menţionând pe plic în clar 
„Pentru AGOA pentru data de 27.05/28.05.2019”. 
Răspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucu-
reşti, str. Mureş nr.2, sect.1, începând cu data de 
14.05.2019. Dreptul de adresa întrebări şi obligeţia 
Societăţii de a răspunde vor fi conditţionate de 
protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Socie-
tăţii. Pentru exerciţiul valid al drepturilor mai sus 
menţionate, acţionarii vor transmite Societăţii 
următoarele documente emise de Depozitarul 
Central S.A. sau de intermediarii definiţi la art.2 
alin.1 pct.20 din Legea nr.24/2017, care furnizează 
servicii de custodie: a) extrasul de cont din care 
rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni 
deţinute; b) documente care atestă înscrierea infor-
maţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A./ respectivii participanţi; La data 
convocării, capitalul social al Societăţii este de 
19.627.217,50 lei şi este format din 7.850.887 
acţiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea 
nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la 
un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor Socie-
tăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
Societate în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-
16,00, la numărul de tel. 031-620.21.15- interior 111. 
Administrator Judiciar, Consulta 99 SPRL; Asociat 
Coordonator Florea Virgil Cornel; Administrator 
Special Costea Victor.

l Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Dracula 
Park S.A.  înregistrată la ORC Bucureşti sub nr. 
J40/6967/2010, C.U.I. RO14077357, în ziua de Luni, 
data de 27.05.2019 la ora 11.00 la adresa Comuna 
Fundata, Sat Fundățica, Nr. 1 K, Jud Braşov. Au 
dreptul de a participa la Adunarea Generală, acei 
acţionari care la sfârşitul zilei de 14.05.2018 sunt 
înscrişi în Registrul Acţionarilor. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului necesar de prezenţă, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc Marți, 
în data de 28.05.2019, la ora 15.00 Comuna 
Fundata, Sat Fundățica, Nr. 1 K, Jud Brasov. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are 
următoarea ordine de zi: 1) Prezentarea, dezbaterea 
şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie. 2) Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea raportului de audit. 3) Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierderi şi a repartizării profitului net 
aferent exerciţiului financiar 2018. 4) Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019 şi a programului de 
activitate pentru anul 2019. 5) Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul finan-
ciar 2018. 6) Alegerea de administratori. 7) Stabi-
lirea remuneraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2019. 8) Numirea audito-
rului financiar şi fixarea duratei contractului de 
audit financiar. 9) Aprobarea datei de 17.06.2019 ca 
dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţi-
onarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
adunării generale ordinare a acţionarilor. Accesul 
acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă, în locul în care se desfăşoară Adunarea 
Generală a Acţionarilor, este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţiona-
rilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în 
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane 
fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Reprezentarea acţionarilor 
în Adunarea Generală a Acţionarilor se va putea 
face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază 
de procură specială. Împuternicirile şi procurile 
speciale pot fi procurate de la sediul Reprezentanţei 
societăţii începând cu data de 14.05.2019 între orele 
09,00 şi 17,00. Împuternicirile şi procurile speciale 
vor fi depuse în original, la secretariatul de sedință.

l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. 
IMOPOST Developments S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Griviţei nr. 136, corp A, etaj 1, camera 
17, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/13379/2005, CUI RO 17832131, convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii pentru data de 29.05.2019, ora 12.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea 
loc la sediul societăţii din Bucureşti, Calea Grivitei 
nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1. La 
Adunarea Generală Ordinară sunt invitaţi să parti-
cipe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului 
Acţionarilor la data de 28.05.2019. De asemenea, 
sunt invitaţi să participe la Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor societăţii şi cenzorii socie-
tăţii. Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie al societăţii pentru anul 2018; 2. 
Prezentarea raportului cenzorilor societăţii pentru 
anul 2018; 3. Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea, după caz, a situaţiilor financiare anuale ale 
societăţii, pe baza raportului Consiliului de Admi-
nistraţie şi al cenzorilor şi fixarea dividendului 
pentru anul 2018; 4. Pronunţarea asupra gestiunii şi 
activităţii Consiliului de Administraţie al societăţii 
pe anul 2018; 5. Stabilirea programului de activitate 
al societăţii pentru exerciţiul financiar 2019. 6. 
Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2019. 7. Alegerea în funcţia de 
cenzor: a d-nei. Minu Mihaela, a d-nei. Vicovan 
Maria şi a d-nei. Dobrica Constanta, pentru un nou 
mandat de 3 ani, începând cu data Hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor.  8. Alegerea în 
funcţia de cenzor supleant: a d-nei. Mares Anisoara, 
a d-nei. Morariu Alina şi a d-nei. Ignat Gina, pentru 
un nou mandat de 3 ani, începând cu data Hotărârii 
Adunării Generale a Acţionarilor.  9. Fixarea remu-
neraţiei cenzorilor pentru noul mandat. În situaţia 
în care Adunarea Generală Ordinară nu va putea 
delibera şi vota în mod valabil, o a doua Adunare 
Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 
30.05.2019, la ora 10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Se precizează că acţionarii ce vor fi 
împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generală Ordinară vor putea mandata, 
în conformitate cu art. 125 din Legea nr.31/1990 
republicată, printr-o procură specială o terţă 
persoană care să participe şi să voteze în numele lor 
şi pentru ei, în Adunarea Generală Ordinară, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la 
sediul societatii începând cu data convocării şi vor fi 
depuse spre înregistrare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 29.05.2019, orele 09.30. 
Documentele aferente şedinţei şi procurile speciale 
pot fi obţinute de la d-na. Stefan Alina- adminis-
trator: tel. 021.206.68.00. Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie Tapai Mihaela.

LICITAŢII
l Penitenciarul Aiud, cu sediul în Aiud, str.Morii, 
nr.7-9, jud.Alba, cod fiscal: 4331341, telefon: 
0258.861.021, fax: 0258.863.575, organizează în data 
de 13.05.2019 licitație publică cu strigare pentru 
închirierea spaţiului cu destinaţia punct comercial 
persoane private de libertate, cu o suprafaţă de 
48,18mp. Preţul iniţial de pornire este de 6.1Lei/mp/
lună, saltul de supralicitare fiind de 2Lei/mp/lună. 
Documentaţia de atribuire se poate obţine gratuit de 
la sediul Penitenciarului Aiud, telefon: 

0258.861.021, int.126, fax: 0258.863.575, e-mail: 
achizitii.paiud@anp.gov.ro.

l Penitenciarul Aiud organizează în data de 
14.05.2019, ora 10.30, licitaţie publică cu strigare 
pentru închirierea a două spaţii pentru amplasarea 
distribuitoarelor automate pentru băuturi calde şi 
reci şi gustări de tip snack. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine gratuit de la sediul unității, 
telefon: 0258.861.021, int.126, fax: 0258.863.575, 
e-mail: achizitii.paiud@anp.gov.ro.

l Erată. Pentru anunţul publicat în Jurnalul Naţi-
onal în data de 17.04.2019 privind AN „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de Apă Siret: „În 
data de 14.05.2019 -Va fi scos la licitaţie pe râul Siret 
perimetrul Aval Bereşti cu suprafaţa de 60.470mp 
situat pe raza UAT Adjud, judeţul Vrancea, în locul 
perimetrului Aval Bereşti situate pe raza UAT 
Adjud, judeţul Vrancea, şi UAT Tătărăşti, judeţul 
Bacău, cu suprafaţa de 81.893 mp”.

l 1.Informaţii generale privind concedentul: Consi-
liul Local Ruşii-Munţi prin Primăria Comunei 
Ruşii-Munţi, cod fiscal: 4728156, cu sediul în 
comuna Ruşii-Munţi, str.Principală, nr.120, judeţul 
Mureş, tel. /fax: 0265.554.088, 0265.554.112, 
persoană de contact: primar Chiş-Bălan Ilie, e-mail: 
rusiimunti@cjmures.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: 2.1.Obiectul negocierii 
directe este: concesionarea clădirii administrative şi 
teren aferent în suprafaţă de 1000mp situate în 
localitatea Morăreni, nr.31, comuna Ruşii-Munţi, 
judeţul Mureş. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire, contra cost. Contravaloarea documentației de 
atribuire este de 50Lei. 3.2.Documentaţia de atri-
buire se poate obține de la sediul Primăriei Comunei 
Ruşii-Munți, str.Principală, nr.120, comuna Ruşii-
Munți, județul Mureş, începând cu data de 
24.04.2019. 3.3.Garanția de participare la licitație 
este de 36Lei şi se poate constitui prin depunere în 
numerar la casieria Primăriei Comunei Ruşii-
Munți. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 07.05.2019. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.05.2019, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Ruşii-Munţi, str. Principală, 
nr. 120, judeţul Mureş. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original, 
care va conţine: două plicuri sigilate, respectiv plicul 
1 cu documentele de calificare şi plicul 2 cu oferta 
financiară. Documentele solicitate aferente celor 
două plicuri, precum şi datele care se vor menționa 
pe cele două plicuri se regăsesc în documentația de 
atribuire la secțiunea modul de prezentare al ofertei. 
5.Data şi locul desfăşurării şedinţei publice de 
deschidere a ofertelor: Şedința publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data de 10.05.2019, 
ora 10.30, la sediul Primăriei Comunei Ruşii-Munţi, 
str.Principală, nr.120, județul Mureş. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Mureş, strBolyai, nr.30, Târgu-Mureş, județul 
Mureş, tel.0265.260.323, fax: 0265.267.856. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 23.04.2019.

l Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 6906/111/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea PICO 
PLUS  S.R.L., J5/2612/2005, CUI: 18258070 scoate 
la vânzare prin licitație publică Teren Intravilan 
(suprafață totală 10.500 mp), compus din 2 loturi 
alăturate în suprafață de suprafața 7.875 mp înscris 
in CF 167145 Oradea, nr. cad. 167145 respectiv în 
suprafața 2.625 mp înscris in CF 50833 Borş, nr. 
cad. 50833, preț de pornire de 65.250,00 EUR plus 
TVA. Se vor organiza un număr de 10 licitații bilu-
nare, după următorul program. Licitația publică va 
avea loc la data de 09.05.2019 la ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația se va relua în data 
de 23.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019, 11.07.2019, 
25.07.2019, 08.08.2019, 22.08.2019, 05.09.2019, 
19.09.2019, la aceeaşi oră şi adresă. Participanți vor 
trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare 
de 500 lei ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la licitație se depune 
la sediul lichidatorului judiciar fie personal fie prin 
fax / e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Informații suplimentare se pot obține de la 
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al GDC Autocenter SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  
24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 16513/3/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunurilor mobile constand in aparate, 
utilaje, unelte si echipamente pentru service auto in 
proprietatea GDC Autocenter SRL in valoare totala 
de 86.304 RON exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 09.05.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se vor 
vinde la termenul stabilit de licitatie, se vor organiza 
alte cinci licitatii publice cu strigare in datele de 
16.05.2019, 23.05.2019, 30.05.29019, 06.06.2019 si de 
13.06.2019, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie mentio-

nate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică următoarele bunuri mobile: cameră termovi-
ziune (7.594 lei), camera HD (1.210 lei), sistem 
wireless pentru monitorizare parametrii vitali 
(56.820 lei), laptopuri (19.112 ≈ 1.184 ≈ 2.108 lei), 
servere (9.083 ≈37.255 ≈26.673 ≈ 1.956 lei), tablete 
(1.061 ≈ 812 lei), statie grafica (3.839 lei), smartpfo-
nuri (1.489 ≈1.400 ≈ 1.012 ≈ 1.238 lei), tensiometre 
(68 ≈ 205 lei), multifunctionale (473 ≈ 384 ≈ 380 lei), 
scanere (4.622 lei), stand mobil calibrare echipa-
mente achizitie ECG EEG (84.542 lei), stand mobil 
teste de electrosecuritate (113.322 lei), videotelefoane 
(372 lei), etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia va 
avea loc în 09.05.2019, ora 15/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 
500 lei + TVA de la sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
16.05.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire carti, 
respectiv masina de brosat Bindmaster la pretul de 
73.200 lei, masina de laminat la cald KDFM 900 la 
pretul de 15.960 lei, rama copiat placi Spektra Proff 
la pretul de 8.840 lei, procesor placi Offset T700 la 
pretul de 14.050 lei, masina de tipar Offset Roland 
205 la pretul de 471.100 lei, masina de faltuit 
ZYH490B la pretul de 65.200 lei, aerotermă elec-
trică TDS 75 Trotec la 3 buc. la pretul de 650 lei/buc, 
aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5 buc la pretul 
de 140 lei/buc, aerotermă electrică TDS 100 Trotec 
la pretul de 880 lei, aerotermă Master B 15 EPB 
Tipo Dec 2 buc. la pretul de 470 lei/buc, aparat aer 
conditionat 24000 BTU Interter la pretul de 600 lei. 
Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt organizate in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 27.02.2019 
si vor avea loc pe data de: 02.05.2019, 03.05.2019, 
06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 09.05.2019, 
10.05.2019, 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. 
Conditii de participare si relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut (furat) Certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto (Atestat transport 
marfă) şi card tahograf, eliberate de Autoritatea 
Rutieră Română, pe numele Manea Iulian. Se 
declară nule.

l Document de înregistrare pentru siguranța 
alimentelor nr.0833 din 7.07.2011 pentru activitatea 
de Depozitare legume-fructe (CAEN 5210). Îl 
declar nul.

l Pierdut Autorizație de Diriginte Şantier 
nr.00024856 eliberată la data 29.12.2011 de către 
Inspectoratul Județean în Construcții Buzău. O 
declar nulă.

l Pierdut certificat constatator nr. 10271 eliberat în 
martie 2009 de ONRC Tulcea, pentru sediul social, 
pe numele: Tertişcu Dănuț -PFA, F36/13/2004, CUI 
19762741. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 16617 eliberat la 
15.05.2009 de ONRC Tulcea, pentru terți, pe 
numele: Clim Toader -Intreprindere Individuală, 
F36/417/2009. Se declară nul.

l Pierdut registru unic de control aferent punct de 
lucru din Brico Depot Băneasa seria A, nr. 2533872, 
eliberat la data de 13.12.2017 de MFP -Anaf 
-DGAMC, al societăţii SC Unicredit Consumer 
Financing IFN SA cu sediul în Bucureşti, str. Gheţa-
rilor nr. 23 -25.

l Pierdut registru unic de control aferent punct de 
lucru din Dedeman Băneasa, seria A, nr. 2505507 
eliberat la data de 11.08.2017 de MFP -Anaf 
-DGAMC, al societăţii SC Unicredit Consumer 
Financing IFN SA cu sediul în Bucureşti str. Gheţa-
rilor nr. 23 -25.

l Pierdut certificat de înregistrare Feraru Paul 
Marian PFA, certificat constatator sediu, certificat 
constatator activitate terţi, rezoluţie nr. 
76552/08.06.2014, CUI 37721952 F40/976/ 
08.06.2017, sediul Bucureşti, sector 5, str. Modoran 
Ene nr. 5.

l Jujescu Demetru Adrian PFA, cu sediul în 
Oraş Chitila, Str.Ion Creangă, nr.76, Judeţ 
Ilfov, Registrul Comerțului F23/176/17.06.2008, 
CUI: 24062795 din 17.06.2008, anunţă pier-
derea certificatelor constatatoare emise pentru 
sediul social şi pentru terţi. Le declarăm nule.




