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OFERTE SERVICIU
l S.C. Conluxart Solutions SRL, Braşov, Str. 
Poienelor, nr. 8, cam.3, bl.1, sc A, ETAJ 8, AP 
48, J8/2595/2017, CUI 38215724, angajează 
muncitori necalificați, COR 931301. Rugăm 
CV la: adrian.chiper@yahoo.com

l Eumar Construct SRL, cu sediul în Podari, 
CUI 30487529, angajează muncitori necalifi-
cați la tăierea şi spargerea materialelor de 
construcții. Cerințe: şcoală generală. Relații la 
tel. 0771.502.703.

l S.C. Morani Construct S.R.L. Zărneşti 
angajează: bucătar 2 posturi, ajutor  bucătar 2 
posturi, zidar 5 posturi, pavator 10 posturi, 
dulgher 10 posturi, muncitor necalificat la 
întreţinerea de drumuri 15 posturi, confecţi-
oner montator structuri metalice pentru 
construcţii 5 posturi, asfaltator 10 posturi, 
maşinist la maşini pentru terasamente 20 
posturi, fierar –betonist 5 posturi, mecanic 
utilaj 2 posturi, instalator apă-canal  5 posturi, 
conducător auto transport rutier de mărfuri 20 
posturi, mecanic auto 6 posturi, electrician 
auto 6 posturi, maşinist la instalaţiile de 
preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice 5 
posturi, tâmplar universal 2 posturi. Oferim 
salariu motivant! Telefon:  0368/460.066.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” 
Bucureşti organizează concurs, în temeiul HG 
286/2011 şi Ordinul MS nr.1470/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a următoa-
relor funcţii contractuale temporar vacante, 
după cum urmează: -1(post) Şef Birou Conta-
bilitate -post temporar vacant Birou Contabi-
litate; -1(post) asistent medical farmacie, grad 
principal cu PL -1/2 normă,  temporar vacant 
Farmacie Spital. Cerinţe necesare: -Şef Birou 
Contabilitate: -Vechime în specialitate: 6 ani şi 
6 luni ca ecomomist; -Studii: Diplomă de 
licență. -Asistent medical farmacie: -Vechime 
în specialitate: 5 ani; -Studii: diplomă de 
şcoală sanitară postliceală şi examen pentru 
obținerea gradului de principal. Concursurile 
se vor desfăşura la sediul unităţii, în Şos.
Ştefan cel Mare, nr. 11, Sector 2, Bucureşti, 
după următorul calendar: -data-limită de 
înscriere: 20.03.2020, ora 12.00; -proba scrisă: 
30.03.2020, ora 10.00; -interviul: 01.04.2020, 
ora 10.00. Date contact Serviciu RUNOS -tel. 
021.210.39.36/109.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„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 urmă-
toarei funcţii contractuale temporar vacante, 
pe durată determinată: -1 (un) post Regis-
trator medical (M) -Laborator Radiologie şi 
Imagistică Medicală. Concursul se va desfă-
şura la sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere al dosarelor: 
23.03.2020, ora 13.00; -Proba psihologică: în 
data de 31.03.2020, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 02.04.2020, ora 10.00; -Proba practică: 
în data de 08.04.2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau diplomă de 
studii medii; -6 luni vechime în activitate; 
-concurs pentru ocuparea postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balş”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, persoană 
de contact Teh. ec. Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.20.10.980 -interior 3055, adresă 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.233, 
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 
-infirmier debutant la Secția Psihiatrie -1 post; 
-infirmier debutant la Compartiment Recupe-
rare Medicină Fizică şi Balneologie -1 post; 
-brancardier la Secția Chirurgie Generală -1 
post; -supraveghetor bolnavi psihici la Secţia 
Psihiatrie -1 post. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute de HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Concursul se va  desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 07.04.2020, ora 
09.00; -proba interviu în data de 13.04.2020, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: I.Infirmier debutant: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără vechime în 
funcția de infirmier. II.Brancardier: -diplomă 
de absolvire a şcolii generale; -fără vechime în 
funcția de brancardier. III.Supraveghetor 
bolnavi psihici: -diplomă absolvire a şcolii 
generale; -fără vechime în specialitate. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Juverdianu Bogdan 
-telefon 0235.312.120/interior 138.

l Unitatea Militară 02046 Constanţa, din 
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în str.
Tulcea, nr.21, oraş Constanţa, judeţul 
Constanţa, organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea postului vacant 
pe perioadă nedeterminată de personal civil 
contractual, de analist debutant în biroul baze 
de date astfel: Condiţii specifice necesare 
pentru participare la concurs: 1.Absolvirea cu 
diplomă de licenţă a studiilor superioare în 
specialitatea informatică, matematică-infor-
matică, automatică, calculatoare, cibernetică, 
electronică. 2.Vechimea în muncă nu este 
necesară. 3.Acordul scris al persoanei care 
doreşte să candideze, privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului de securi-
tate, în situaţia în care va fi declarată 
„admisă”. Data-limită de depunere a dosa-
relor: 30.03.2020, ora 15.00. Proba scrisă 

(subiecte tip test grilă): Data: 07.04.2020, ora 
10.00; Interviul: Data: 13.04.2020, ora 11.00. 
Depunerea dosarelor, detalii privind condiţiile 
generale şi specifice pentru participare la 
concurs, detalii despre organizarea concur-
sului, tematica şi bibliografia de concurs se pot 
obţine de la sediul UM 02046 Constanţa, str.
Tulcea, nr.21, jud.Constanţa şi pe site-ul www.
navy.ro.  Date de contact ale secretarului, 
telefon 0241.667.985 /interior 416.

l Muzeul Național al Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, județul 
Suceava, organizează în temeiul HG 
nr.286/2011, modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -guard, studii 
generale/medii - 1 post, Compartimentul Pază. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 07.04.2020, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen de maxim 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua interviului se vor afişa 
după proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: *pentru postul 
de Guard -Compartimentul Pază: 1.minim 
studii generale; 2.certificat de calificare profe-
sională -agent pază şi ordine, recunoscut de 
către Inspectoratul Județean de Poliție; 3.nu se 
solicită vechime în muncă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul instituției şi pe pagina de internet, 
respectiv până în data de 30.03.2020, ora 
16.00. Dosarele se vor verifica de către comisia 
de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor 
se vor afişa la sediul instituției şi pe site-ul 
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare şi bibliografia necesară se pot obţine 
de la sediul instituţiei, telefon 0230.216.439 şi 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ştefan” 
Bucureşti organizează concurs, în temeiul HG 
286/2011 şi Ordinul MS nr.1470/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, după 
cum urmează: -1(post) consilier juridic debu-
tant-1/2 normă,  vacant în cadrul Biroului 
Achizitii Publice şi Oficiu Juridic; -1(post) 

funcționar administrativ debutant -post 
vacant în cadrul Serviciului Administrativ. 
Cerinţe necesare: -Consilier juridic debutant: 
Vechime în specialitate: nu este cazul; Studii: 
Diplomă de licență în specialitate. Funcționar 
administrativ debutant: -Vechime în speciali-
tate: nu este cazul; Studii: diplomă de bacalau-
reat. Concursurile se vor desfăşura la sediul 
unităţii, în Şos.Ştefan cel Mare, nr.11, Sector 2, 
Bucureşti, după următorul calendar: -data-li-
mită de înscriere:  27.03.2020, ora 12.00; 
-proba scrisă: 06.04.2020, ora 10.00; -interviul: 
08.04.2020, ora 10.00. Date contact Serviciu 
RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în loca-
litatea Bucureşti, Şos.Fundeni, nr.258, Sector 
2, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante de: -economist 
specialist gr.IA -Serviciul Aprovizionare, 2 
posturi; -economist gr.I -Serviciul Achiziţii, 
1post; -expert gr.II (specialitate economică) 
-Serviciul Achiziţii, 1 post; -referent de specia-
litate gr.I (specialitate juridică) -Serviciul 
Achiziţii, 1 post; -referent de specialitate gr.II 
(specialitate tehnic) -Serviciul Achiziţii, 1 post; 
-referent de specialitate gr.III (specialitate 
economică) -Serviciul Achiziţii, 1 post; -merce-
olog tr.IA -Serviciul Achiziţii, 1 post. Conform 
HG 286/2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 07.04.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 13.04.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii de studii şi vechime: -pentru 
economist specialist gr.IA; -diplomă de licenţă; 
-minim 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; 

-pentru economist gr.I; -diplomă de licenţă; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru expert gr.II (specialitate economică); 
-diplomă de licenţă în specialitate economică; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru referent de specialitate gr.I (speciali-
tate juridică); -diploma de licenţă în speciali-
tate juridică; -minim 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru referent de specialitate 
gr.II (specilaitate tehnică); -diplomă de licenţă 
în specialitate tehnică; -minim 3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; -pentru referent de 
specialitate gr.III (specilaitate economică); 
-diplomă de licenţă în specialitate economică; 
-minim 6 luni vechime în specialitate; -pentru 
merceolog treapta IA: -diplomă de bacalau-
reat; -minim 6 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
30.03.2020, ora 15.00, la sediul institutului, 
serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii suplimen-
tare la sediul institutului, Serviciul RUNOS, 
telefon: 0213.195.087.

l Primăria Comunei Rugineşti, Județul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de executie contractuale 
vacante, de: - Asistent medical comunitar, grad 
profesional debutant conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: - Proba scrisă în data de  14 aprilie 
2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: a) Studii de specialitate: 
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG nr. 797/1997 
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privind echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dove-
dite cu diplome de absolvire; b) Certificat de 
membru Ordinul Asitentilor Medicali Genera-
listi, Moaselor si Asistentilor Medicali din 
Romania (O.A.M.G.M.A.M.R.); c) Aviz pentru 
exercitarea profesiei, valabil, sau adeverinta 
eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.; d) Asigurare 
pentru malpraxis, vizata la zi; e) Vechime: 
minimum 6 luni vechime ca asistent medical; 
- Proba interviu în data de 16 aprilie 2020,  ora 
10:00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, intr-un ziar de 
larga circulatie, la sediul Primariei Comunei 
Ruginesti, judetul Vrancea. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primariei Comunei Ruginesti, 
judetul Vrancea, telefon: 0237/269111.

l Primăria Oraşului Videle organizează la 
sediul său din str. Republicii, nr. 2, în data de 
07.04.2020, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
10.04.2020, ora 14.00 -proba interviu, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de bucătar 
din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit 
Nr. 1 Videle. Condiţiile necesare ocupării unui 
post de natură contractuală vacant sau 
temporar vacant sunt prevăzute la art. 3 din 
HGR 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere şi 
participare la concurs pentru ocuparea 
postului vacant mai sus menţionat sunt urmă-
toarele: -absolvent de studii medii/ generale; 
-posesor atestat calificare bucătar. Dosarele de 
participare la concurs se pot depune la secreta-
riatul comisiei de concurs -Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele Romilor şi 
Parc Auto din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului şi vor conţine, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6, 
alin. (1) din Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş 
Videle,  judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017, interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, persoană 
de contact: Vochin Nicoleta -inspector. Infor-
maţii suplimentare referitoare la organizarea 
şi desfăşurarea concursului se afişează la 
sediul şi pe pagina de internet a instituţiei 
-www.primariavidele.ro.

l Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi prof. univ. dr.ing. Dan 
Caşcaval, confirmat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării prin Ordinul M.E.C. nr. 3441 din 
5.03.2020, în temeiul art.207 (5) lit. b din Legea 
Educației Naționale nr.1/2011 organizează 
concurs public pentru selectarea decanilor 
celor 11 facultăţi din cadrul universității 
pentru mandatul 2020-2024. Concursul se 
desfăşoară după următorul calendar: Publi-
carea regulamentului de selectare a decanilor 
pentru mandatul 2020-2024, aprobat prin 
Hotararea Senatului Universitatii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi nr. 105/13.03.2020: 
16 martie 2020; Înscrierea candidaţilor: 17-19 
martie 2020; Avizarea candidaturilor în consi-
liile facultăţilor: 24 martie 2020; Interviu în 
Comisia de concurs: 30-31 martie 2020; Vali-
darea decanilor în Senatul universitar: 
03.04.2020. Dosarul pentru înscriere la concurs 
va conţine următoarele documente: -cerere tip 

(anexa 1) adresată Rectorului universităţii; 
-CV tip Europass, cu menţionarea activităţilor 
didactice şi manageriale îndeplinite anterior; 
-planul managerial pentru perioada 2020-2024. 
În cazul candidaţilor care nu sunt cadre didac-
tice la facultatea unde urmează să candideze 
pentru funcţia de decan, dosarul mai cuprinde: 
-lista de lucrări publicate; -copii legalizate ale 
actelor de studii universitare/ postuniversitare/ 
doctorale; -document care atestă vechimea în 
funcţia didactică universitară; Dosarele de 
concurs se depun la Registratura Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bld. 
Profesor Dimitrie Mangeron nr.67, între orele 
8-15, direct sau prin intermediul serviciilor 
poştale ori de curierat, care permit confirmarea 
primirii.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru  
ocuparea funcției contractuale de execuție  
vacantă de muncitor necalificat (personal 
auxiliar). Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județul Ilfov, în 
data de  7 aprilie 2020, la ora 11.00- proba 
scrisă şi 9 aprilie 2020  -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: Studii minime generale, minim 5 ani 
vechime în câmpul muncii. Relaţii suplimen-
tare se  pot obţine la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţ Ilfov din strada Traian nr.10, 
email: primaria_cernica@yahoo.com, telefon  
(021)369.51.55- persoană contact Simion 
Claudia- Şef birou.

l Institutul de Chimie Macromoleculară 
“Petru Poni” Iaşi al Academiei Române cu 
sediul în Iaşi,  Aleea Gr. Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, pe durată nedeter-
minată de: Şef birou resurse umane, gradul II 
(1 post) cu normă întreagă; Referent de speci-
alitate- achiziții publice (1 post) cu normă 
întreagă; Muncitor calificat I (1 post) cu normă 
întreagă. Documente obligatorii pentru consti-
tuirea dosarului de concurs sunt cele prevazute 
în art.6 din HG 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator funcțiilor 
contractuale. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
din art.3 al Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau  temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, aprobat prin 
HG nr.286/2011 modificată şi completată prin 
HG 1027/2014, precum şi: pentru Şef birou 
resurse umane (Cod COR 121209- Şef birou 
resurse umane): studii superioare economice, 
juridice sau tehnice de lungă durată; experi-
enţă în specialitate: minimum  7 ani; cunoş-
tinţe temeinice de operare PC (Windows, 
Microsoft Office); competenţă decizională şi 
profesională; aptitudini /deprinderi: capacitate 
de analiză şi sinteză, dinamism, capacitate de 
gestionare a situaţiilor dificile precum şi a 
resurselor alocate, adaptabilitate la schimbări. 
Concursul se va desfăşura, conform HG 
286/23.03.201, astfel: proba scrisă pe data de 
07.04.2020, ora 11.00, proba interviu pe data 
de 10.04.2020, ora 11.00. Comunicarea rezul-
tatelor finale pe data de 14.04.2020. Pentru 
Referent de specialitate- achiziții publice (Cod 
COR 214946- Expert achiziții publice): experi-
enţă în domeniul achiziţiilor publice- 
minimum 2 ani, pregătire de specialitate- studii 

universitare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul Economic sau 
Ştiințe Administrative;  Absolvirea unui curs 
acreditat de Expert achiziţii publice. Pentru 
Muncitor I (Cod COR 721410- Lăcătuş 
mecanic, Mecanic Masini si Utilaje)- studii 
medii sau cursuri de calificare în specialitatea 
postului; apt din punct de vedere fizic şi 
medical; aptitudini/deprinderi: capacitate de 
analiză, dinamism, capacitate de gestionare a 
situaţiilor dificile precum şi a resurselor 
alocate, adaptabilitate la schimbări, eficienţă; 
vechime în muncă minim 20 ani. Concursurile 
se vor desfăşura, conform HG 286/23.03.201, 
astfel: proba scrisă pe data de 08.04.2020, ora 
11.00, proba interviu pe data de 13.04.2020, 
ora 11.00. Comunicarea rezultatelor finale pe 
data de 16.04.2020. Anunţul cuprinzând 
condiţiile generale şi specifice, calendarul 
concursului, tematica şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Institutului, pe  website  www.
icmpp.ro şi transmise spre publicare către 
portalul:  posturi.gov.ro. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare 
la sediul: ICMPP IAŞI, telefon: 0232.217.454, 
sau e-mail: enciu.diana@icmpp.ro

ÎNCHIRIERI OFERTE
l SC Crosby Construct SRL, societate în 
faliment,  in bankrutcy, en fail l ite, 
CUI:14947293, sediu: Strada Delea Veche, 
nr.16-18, sector 2, prin lichidator Cabinet 
Individual Ştefănescu Veronica, închiriază 
două autoturisme cu următoarele detalii: 
autoturism break, 4+1 usi, marca Toyota, an 
fabricație 2005; autoturism furgon, marca 
Ford, an fabricație 2007. Ofertele de închiriere 
se primesc pe adresa de e-mail: cabstef@
yahoo.com până la data de 31.03.2020. Telefon 
de contact: 0729.677.777.

CITAŢII
l Se citează Garry Jacques, cu domiciliul în 
Franța, Boulogne Sur Mer, Str.Place Gustave 
Charpantier, Nr.1 şi reşedința în Germania, 
cod poştal 24808, localitatea Jevenstedt, 
Strada Roggen Koppel, Nr.22, la Tribunal 
Prahova, Secția Contencios Administrativ, în 
dosar nr.2384/105/2019, cu termen la data de 
07 aprilie 2020, pentru obligație de a face.

l Biroul Notarial Public Vieru Cornelia, cu 
ultimul domiciliu în Vaslui, este chemat la 
Judecătoria Huşi, Str. Alex Giugaru, Nr.1, 
Huşi, în ziua de 23.04.2020, ora 11.30, 
Completul Complet C1 Civile, în calitate de 
Pârât, dosarul nr.1943/244/2019, în proces cu 
Savescu Constantin, în calitate de Reclamant, 
Savescu Dorina, în calitate de Reclamant, 
acțiune în constatare drept de proprietate.

DIVERSE
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social în 
comuna Ariceştii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul 
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere 
a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Lidl” amplasat în oraşul Urlați, 
Str. Primăverii, nr. 1B, județul Prahova. Even-
tualele propuneri şi sugestii din partea publi-
cului privind activitatea menţionată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, 
municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr. 306, tel: 0244 544134, e-mail: office@
apmph.anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele 8.00 - 16.30, vineri 8.00 - 4.00.

l Lichidatorul judiciar Consortiul SGB Insol-
vency Consult SPRL -Dinu, Urse Şi Asociații 

SPRL prin Dinu Urse Si Asociatii SPRL, noti-
fica creditorii cu privire la deschiderea falimen-
tului in procedura generala prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei Constructii Si 
Placari S.R.L. cu sediul social în Sat Stefan 
Voda, com. Stefan Voda, str. Zambilei, nr. 50, 
jud. Călăraşi, Cod de identificare fiscală 
35601224, Număr de ordine în registrul comer-
ţului J51/61/2016, conform Sentintei Civile nr. 
12/2020 din data de 20.02.2020, pronunţată de 
Tribunalul Calarasi, Secţia Civilă, în dosarul 
nr. 1368/116/2018. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului -31.03.2020, termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire si publi-
care in BPI a tabelului suplimentar de creante 
- 10.04.2020, termenul de intocmire a tabelului 
definitiv consolidat al creantelor -25.04.2020. 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 16.06.2020. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului prin procedura 
simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2014 
impotriva debitoarei SC Tobalex Serv Solu-
tions SRL cu sediul in sat Marginenii de Jos, 
com. Filipestii de Targ, nr. 629, judetul 
Prahova, J29/1063/2016, CUI 36163785, in 
dosarul 4181/105/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Sectia a II-a Civila de Conten-
cios Administrativ si Fiscal. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar -06.04.2020, termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului suplimentar de creante 
-21.04.2020, termenul de depunere a contesta-
tiilor - 7 zile de la publicarea tabelului supli-
mentar in BPI, termenul de intocmire a 
tabelului definitiv consolidat -06.05.2020. 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 07.05.2020. Pentru relatii: 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

l Cabinet Individual de Insolventa Maghiran 
Alexandru Victor cu sediul in Ploiesti, Intrarea 
Daliei, nr.3, bl.15 I,ap.9, jud. Prahova numit 
administrator judiciar conform încheierii din 
data de 26.02.2020 pronunţată de Tribunalul 
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul 429/105/2020, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei debitoarei 
Rancab Termo SRL cu sediul social în sat 
Lunca Mare, comuna Sotrile, nr.246, punct 
Ba ia  A lba ,  c am.1 ,  jud .  Prahova , 
J29/1296/2012, CUI RO 30586875. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 
20.03.2020. Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea si publicarea in BPI a 
tabelului preliminar al creanţelor este 
10.04.2020. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea 
tabelului definitiv al creanţelor este 06.05.2020. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar la data de 
15.04.2020 ora 14.00.

SOMAŢII
l În dosar 3351/210/2019 al Judecătoriei Chişi-
neu-Criş, recl. Grecu Pavel şi Floare, dom. 
Caporal Alexa, nr.157, în contradictoriu cu 
Crisan Romulus, dec., solicităm constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii asupra imobilelor 
din CF 311403 Sântana, în supraf. 9.700mp, din 
CF311454 Sântana, în supraf. 2.200mp, din 
CF311803 Sântana, în supraf. 3.000mp şi din 
CF310998 Sântana, în supraf. 15.100mp, ca 
OCPI Chişineu-Criş să efectueze operațiunile în 
vederea intabulării dreptului nostru de proprie-
tate asupra imobilelor cu titlu de uzucapiune. 
Toți cei interesați pot formula opoziție.

l Prin prezenta sunt chemați toți cei interesați 
să formuleze opoziție în termen de o lună de la 
afişarea prezentei somațiuni, având în vedere 
faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin se află 
dosarul cu nr. 5134/289/2019. Prin încheierea 
de şedință din data de 19.02.2020 s-a dispus 
emiterea prezentei somațiuni cu următoarele 
mențiuni: Reclamanții Costea Ioan şi Costea 
Maria, domiciliați în com.Ruşii-Munți, sat 
Ruşii-Munți, nr.309, jud.Mureş, posesori al 
imobilului- teren intravilan, categoria de folo-
sință arabil, în suprafață de 1.668mp, situat în 
com.Ruşii-Munți, sat Ruşii-Munți, fără număr 
administrativ, jud.Mureş, înscris în CF 
nr.50743 Ruşii-Munți, nr. topo. 1072, cu supra-
față totală de 1.778mp. Reclamanții invocă 
dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune. Imobilul teren intravilan, cate-
goria folosință arabil, este înscris în CF 
nr.50743 Ruşii-Munți, nr. topo. 1072, cu supra-
față totală de 1.778 mp, având ca proprietar 
tabular pe Oala Tivadar (având corespondent 
românesc Toaderu), iar ca vecinătăți: la nord- 
drum, la sud: Bandila Leon, la est: drum de 
exploatare şi la vest: Bumbu Jenica. Persoa-
nele interesate pot face opoziție la cererea 
petenților Costea Ioan şi Costea Maria, în 
termen de 1 lună de la emiterea celei din urmă 
publicații, iar în lipsa acesteia instanța urmând 
să treacă la judecarea cauzei. Termenul de 
judecată este stabilit la data de 22 aprilie 2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația Română De Aprovizionare, în 
curs de dizolvare, roagă pe membrii săi să 
comunice acordul lor pentru această opera-
țiune la adresa: mihailnegulici@yahoo.com

l Administratorul Unic al SC IMAS-Mar-
keting şi Sondaje SA convoacă la sediului 
social din Bucureşti, str. Sfinţii Apostoli, nr.44, 
sector 5: Adunarea generală ordinară a acţio-
narilor în data de 14.04.2020, ora 12.00. 
Ordinea de zi pentru Adunarea generală ordi-
nară: Aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2019 pe baza rapoartelor administratorului 
unic şi a comisiei de cenzori; Aprobarea 
contului de profit şi pierdere aferente anului 
2019; Aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi programul de activitate pentru exerci-
țiul financiar al anului 2020; Diverse. Prezenta 
convocare se face prin afişare la sediul socie-
tăţii, publicare în Monitorul Oficial şi în ziare 
de difuzare națională, conform dispozițiilor 
din Actul constitutiv al societăţii şi prevede-
rilor legii 31/1990. În cazul în care nu se întru-
neşte cvorumul la prima convocare, Adunarea 
Generală se reconvoacă pentru data de 
15.04.2020, la aceeaşi oră, adresă şi cu aceeaşi 
ordine de zi. La Adunarea Generală pot parti-
cipa acționarii aflați în evidența Registrului 
acționarilor la data de 06.04.2020. Adminis-
trator Unic, Teodorescu George Alin.

l Preşedintele Consiliului de Administrație al 
SC VENUS SA, cu sediul în localitatea 
Jimbolia, str.Calea Moților, nr.17, județul 
Timiş, înregistrat la Registrul Comerțului sub 
nr.J35/79/1991, CUI:RO1849420, în baza Legii 
31/1990, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor la sediul societății, în 
data de 17.04.2020, ora 10.00, şi a doua convo-
care în data de 18.04.2020, în acelaşi loc şi 
aceeaşi oră cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea vânzării unui spațiu dezafectat 
(nasturi strunjiți în suprafață de aproximativ 
200mp); 2.Aprobarea împuternicirii dl-ui 
Ignea Mihail, administratorul societății, 
pentru a reprezenta societatea Venus SA la 
Notariat şi alte instituții, pentru întocmirea 
actelor necesare referitoare la vânzarea 
bunului ce aparține patrimoniului societății; 
3.Aprobarea activității pe bază de bilanț la 
31.12.2019 şi descărcare de gestiune a admi-
nistratorului; 4.Numirea pe o perioadă de 
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patru ani a Consiliului de Administrație, a 
administratorului și a comisiei de cenzori, 
începând cu 06.10.2020. 5. Diverse.

l Președintele Consiliului de Administraţie al 
societăţii comerciale Tubal-Metalica SA, 
persoană juridică română, cod unic de înregis-
trare 15086795, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J40/13055/2002, cu sediul 
în București, Sector 5, Str.Înclinată, nr.129, 
convoacă Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor Societăţii la data de 16 Aprilie 
2020, ora 09.30, la sediul societăţii din Bucu-
rești, Sector 5, Str.Înclinată, nr.129, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, 
ţinut de Depozitarul Central SA, la data de 09 
Aprilie 2020. Ordinea de zi a adunării extraor-
dinare va fi următoarea: 1.Modificarea actului 
constitutiv al societății Tubal Metalica SA care 
la art.11 va avea următorul conținut: Art. 
11.Cesiunea acțiunilor. Acțiunile sunt indivizi-
bile cu privire la societate, care nu recunoaște 
decât un proprietar pentru  fiecare  acțiune. 
Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între 
acționari sau către terți se face în condițiile și 
cu procedura prevăzută de lege. Dreptul de 
proprietate asupra acţiunilor societăţii se 
transmite prin declaraţie făcută la registrul 
acţionarilor societăţii, subscrisă de cedent și de 
cesionar sau de mandatarii lor. Această decla-
raţie poate fi înlocuită prin contracte autentice 
de vânzare-cumpărare sau cesiune de acţiuni, 
de acte de donaţie sau documente care să facă 
dovada trecerii proprietăţii acţiunilor în mâna 
altor persoane prin succesiune legală sau 
testamentară. Începând cu data de 16 Martie 
2020, documentele și materialele informative, 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, se pot consulta și procura gratuit de la 
sediul Societăţii din București, Sector 5, Str.
Înclinată, nr.129. Acţionarii persoane juridice 
sunt rugaţi să depună procuri speciale pentru 
reprezentanţii lor la această adunare, până cel 
târziu la data de 09 Aprilie 2020, la registra-
tura societăţii. Formularele de procuri speciale 
pot fi procurate de la sediul Societăţii. Acţio-
narii persoane fizice care doresc să fie repre-
zentaţi prin mandatari în adunare, sunt rugaţi 
să completeze procuri speciale de reprezentare 
ce vor fi puse la dispoziţia acestora începând 
cu data de 16 Martie 2020 la sediul Societăţii. 
În cazul în care adunarea nu se va putea ţine 
la prima convocare, a doua convocare este 
pentru data de 17 Aprilie 2020, la ora 09.30, în 
același loc, respectiv sediul societăţii din Bucu-
rești, Sector 5, Str. Înclinată, nr.129. Prezenta 
convocare se face în conformitate cu dispozi-
ţiile legale prevăzute de art.117 și următoarele 
din Legea 31/1990 (Republicată).

l Președintele Consiliului de Administraţie al 
societăţii comerciale SC Tubal-Com SA, 
persoană juridică română, cod unic de înregis-
trare 15086787, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr.J40/13056/2002, cu sediul 
în București, Sector 5, Str.Înclinată, nr.129, 
convoacă Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor Societăţii la data de 16 Aprilie 
2020, ora 10.30, la sediul societăţii din Bucu-
rești, Sector 5, Str.Înclinată, nr.129, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, 
ţinut de Depozitarul Central SA, la data de 09 
Aprilie 2020. Ordinea de zi a adunării extraor-
dinare va fi următoarea: 1.Modificarea actului 
constitutiv al societății Tubal Com SA care la 
art.11. va avea următorul conținut: Art.11.
Cesiunea acțiunilor. Acțiunile sunt indivizibile 
cu privire la societate, care nu recunoaște 
decat un proprietar pentru  fiecare acțiune. 
Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între 
acționari sau către terți se face în condițiile și 
cu procedura prevăzută de lege. Dreptul de 
proprietate asupra acţiunilor societăţii se 
transmite prin declaraţie făcută la registrul 
acţionarilor societăţii, subscrisă de cedent și de 
cesionar sau de mandatarii lor. Această decla-
raţie poate fi înlocuită prin contracte autentice 

de vânzare-cumpărare sau cesiune de acţiuni, 
de acte de donaţie sau documente care să facă 
dovada trecerii proprietăţii acţiunilor în mâna 
altor persoane prin succesiune legală sau 
testamentară. Începând cu data de 16 Martie 
2020, documentele și materialele informative, 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, se pot consulta și procura gratuit de la 
sediul Societăţii din București, Sector 5, Str. 
Înclinată, nr.129. Acţionarii persoane juridice 
sunt rugaţi să depună procuri speciale pentru 
reprezentanţii lor la această adunare, până cel 
târziu pe 9 Aprilie 2020, la registratura socie-
tăţii. Formularele de procuri speciale pot fi 
procurate de la sediul Societăţii. Acţionarii 
persoane fizice care doresc să fie reprezentaţi 
prin mandatari în adunare, sunt rugaţi să 
completeze procuri speciale de reprezentare ce 
vor fi puse la dispoziţia acestora începând cu 
data de 16 Martie 2020 la sediul Societăţii. În 
cazul în care adunarea nu se va putea ţine la 
prima convocare, a doua convocare este 
pentru data de 17 Aprilie 2020, la ora 10:30, în 
același loc, respectiv sediul societăţii din Bucu-
rești, Sector 5, Str. Înclinată, nr.129. Prezenta 
convocare se face în conformitate cu dispozi-
ţiile legale prevăzute de art. 117 și următoarele 
din Legea 31/1990 (Republicată).

l Emitent: Consiliul de Administrație al 
AGROALIM LOGISTIC S.A. În atenţia: 
Smithfield Romania S.R.L., persoană juri-
dică română, cu sediul social în str.Polonă, 
nr.4, Corp Complex P+2, Timișoara, județul 
Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub 
nr.J35/962/2000, cod unic de înregistrare 
13427047, în calitate de acționar; și Acționa-
rilor persoane fizice ai Societății îndreptățiți 
să fie înștiințați și să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare și Adunării 
Generale Extraordinare la data de referință 
stabilită pentru 10 aprilie 2020. Convocator 
al Adunării Generale Ordinare și Extraordi-
nare a Acționarilor Agroalim Logistic S.A. 
Consiliul de Administrație al Agroalim 
Logistic S.A., o societate română cu sediul în 
Buftea, str.Metalurgiei, nr.300BIS, județul 
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub 
nr.J23/1190/2002, cod unic de înregistrare 
2838128 („Societatea”), prin Președintele 
Consiliului de Administrație, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu prevederile actului 
constitutiv al Societății valabil la data convo-
cării, astfel cum a fost modificat și actualizat 
până în prezent, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății, pentru data de 16 aprilie 2020, ora 
10.00, la sediul societății din Buftea, str. 
Metalurgiei, nr.300BIS, județul Ilfov, iar în 
cazul în care la prima convocare nu sunt 
întrunite condițiile pentru ținerea ședinței 
Adunării Generale Ordinare din cauza neîn-
deplinirii cerințelor de cvorum legale sau 
statutare, a doua convocare pentru această 
adunare este stabilită pentru data de 17 
aprilie 2020, la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. La ședința Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor vor putea 
participa și vota doar acționarii Societății 
înregistrați în Registrul Acționarilor Socie-
tății la data de referință de 10 aprilie 2020. 
Această dată de referință este valabilă și 
pentru a doua convocare. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Încetarea mandatului 
de administrator, Președinte al Consiliului de 
Administrație și director general al Societății, 
al d-lui Mihail Aurelian-Bogdan, cu descăr-
carea de gestiune a acestuia pentru activi-
tatea desfășurată; 2.Numirea unui nou 
administrator, care va fi și Președintele 
Consiliului de Administrație al Societății; 
Lista cuprinzând informații cu privire la 

numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională a persoanelor propuse de Consi-
liul de Administrație pentru funcția de 
administrator și Președinte al Consiliului de 
Administrație se află la dispoziția acționa-
rilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia. 3.Luarea la cunoștință a încetării 
contractului cu auditorul financiar Deloitte 
Audit SRL și numirea unui nou auditor 
financiar al Societății; 4.Prelungirea cu încă 4 
ani a mandatului de membru al Consiliului 
de Administrație al d-lui Alexandru-Dan 
Barbos. 5.Diverse; 6.Numirea de împuterni-
ciți ai Societății pentru luarea măsurilor 
necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate în cadrul ședinței 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
Societății și a efectuării formalităților nece-
sare. De asemenea, se convoacă prin 
prezenta: Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor Societății, pentru data de 16 
aprilie 2020, ora 11.00 la sediul societății din 
Buftea, str.Metalurgiei nr.300BIS, județul 
Ilfov, iar în cazul în care la prima convocare 
nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea 
ședinței Adunării Generale Extraordinare 
din cauza neîndeplinirii cerințelor de cvorum 
legale sau statutare, a doua convocare pentru 
aceasta adunare este stabilită pentru data de 
17 aprilie 2020, la aceeași oră, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi. La ședința Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor vor 
putea participa și vota doar acționarii Socie-
tății înregistrați în Registrul Acționarilor 
Societății la data de referință de 10 aprilie 
2020. Această dată de referință este valabilă 
și pentru a doua convocare. Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea modi-
ficării Art.3 din Actul Constitutiv al Socie-
tății, care va avea următorul conținut: Sediul 
societății este în România, localitatea Buftea, 
str.Metalurgiei, nr.300bis, jud.Ilfov. Sediul 
societății poate fi schimbat în alt loc din 
România, pe baza hotărârii Consiliului de 
Administrație. Societatea poate avea sucur-
sale și filiale, reprezentante, agenții, situate și 
în alte localități din țară. 2.Aprobarea modi-
ficării ultimului paragraf al Art.6 din Actul 
Constitutiv al Societății, care va avea urmă-
torul conținut: Obiectul de activitate nu este 
limitativ, el poate fi completat sau modificat 
prin hotărârea Consiliului de Administrație 
și cu respectarea prevederilor legale. Restul 
prevederilor art.6 rămân neschimbate. 3.
Aprobarea actualizării prevederilor de la 
Art.8 lit.b) din Actul Constitutiv al Societății 
cu noile date ale Smithfield Romania SRL, 
astfel: -Smithfield Romania SRL -persoană 
juridică română, cu sediul social în str.
Polonă, nr.4, Corp Complex P+2E, Timi-
șoara, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Timiș sub numărul J35/962/2000, CIF 
RO 13427047, care deține un număr de 
607.524 acțiuni, numerotate de la nr.1663 la 
609.187, reprezentând 1.518.810 lei, respectiv 
99,727% din capitalul social total. Restul 
prevederilor Art.8 rămân neschimbate. 4. 
Aprobarea modificării Art.15 din Actul 
Constitutiv al Societății, care va avea urmă-
torul conținut: Adunarea Generală a Acțio-
narilor se întruneste cel puțin odată pe an, în 
cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului 
financiar. Atribuțiile Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor sunt următoarele: (a)
să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile 
financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administraţie, de 
auditorul financiar sau, după caz de cenzori 
și, dacă este cazul, să decidă asupra reparti-
zării profitului;  (b)să aleagă și să revoce 
membrii consiliului de administraţie, 
respectiv, dacă este cazul, cenzorii și cenzorii 
supleanți; (c) să decidă asupra auditării situ-
ațiilor financiare (în cazul în care auditarea 
nu este obligatorie conform prevederilor 

legale), să numească sau să demită auditorul 
financiar, să fixeze durata minimă a contrac-
tului de audit financiar și să decidă asupra 
numirii sau nu de cenzori ai Societății; (d) să 
decidă asupra remunerării administratorilor 
și, dacă este cazul, a cenzorilor, iar în cazul în 
care decide în sensul remunerării funcției, să 
fixeze remuneraţia membrilor consiliului de 
administraţie și, dacă este cazul, a cenzorilor; 
(e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului 
de administraţie;  (f) să stabilească bugetul de 
venituri și cheltuieli și, după caz, programul 
de activitate, pe exerciţiul financiar următor;  
(g) să hotărască gajarea, închirierea sau 
desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi 
ale societăţii; reprezintă unitate a Societății în 
sensul prezentei prevederi numai o structură 
internă a societăţii, care are o autonomie 
functională, organizatorică și financiară de 
producţie /desfacere /prestare de servicii cu 
autonomie funcţională, organizatorică și 
financiară în cadrul societății; Pentru vali-
darea deliberărilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor este necesară prezența 
acționarilor care să reprezinte cel puțin 
jumătate din capitalul social, iar hotărârile să 
fie luate de acționarii ce dețin majoritatea de 
trei pătrimi din capitalul social reprezentat la 
adunare. 5.Aprobarea modificării prevede-
rilor primului paragraf al Art.16 din Actul 
Constitutiv al Societății, astfel: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor se 
întrunește ori de câte ori este nevoie a adopta 
o hotărâre pentru: a) fuziunea cu alte socie-
tăți sau divizarea societății, majorarea capita-
lului social; b) reducerea capitalului social 
sau reintregirea sa prin emisiuni de noi 
actiuni, modificarea numarului de actiuni 
sau a valorii nominale a acestora; c) schim-
barea domeniului și activității principale a 
societatii; d)schimbarea formei juridice a 
societatii; e) lichidarea sau dizolvarea antici-
pată a societății; f) emisiunea de obligațiuni; 
g) înființarea și desființarea de sucursale și 
filiale; h) oricare altă modificare a actului 
constitutiv al societății; i) aprobarea încheierii 
de acte juridice în numele și în contul socie-
tăţii, prin care să dobândească bunuri pentru 
societate sau să înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe ori să constituie în garanţie bunuri 
aflate în patrimoniul societăţii a căror valoare 
depășește jumătate din valoarea contabilă a 
activelor societăţii la data încheierii actului 
juridic; j) exercitarea oricărei alte atribuții, 
care nu a fost delegată consiliului de admi-
nistrație și pentru care, prin lege se cere 
aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. 
Restul prevederilor Art.16 nu se modifică. 6. 
Aprobarea modificării prevederilor Art.17 
din Actul Constitutiv al Societății, care va 
avea următorul conținut: Adunarea Generala 
este convocată de Consiliul de Administrație, 
ori de câte ori este necesar. Termenul de 
întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de 
la convocarea Adunării Generale a Acționa-
rilor într-una din modalitățile prevăzute în 
prezentul Act Constitutiv. Convocarea poate 
fi făcută de Consiliul de Administrație, la 
alegerea acestuia, în oricare dintre următoa-
rele modalități: (a) publicare în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, și în unul 
dintre ziarele de largă răspândire din locali-
tatea în care se află sediul societății sau din 
cea mai apropiată localitate; (b) prin scri-
soare recomandată expediată cu cel puţin 30 
de zile înainte de data ţinerii adunării, la 
adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţi-
onarilor; .schimbarea adresei nu poate fi 
opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată 
în scris de acţionar; (c)prin scrisoare trans-
misă pe cale electronică, având încorporată, 
atașată sau logic asociată semnătura electro-
nică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data ţinerii adunării, la adresa de 
e-mail a acţionarului, înscrisă în registrul 
acţionarilor; schimbarea adresei de e-mail nu 
poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost 

comunicată în scris de acţionar. Convocarea 
va cuprinde locul și data tinerii adunării, 
precum și ordinea de zi, cu menționarea 
explicită a tuturor problemelor care vor face 
obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în 
care pe ordinea de zi figurează numirea 
administratorilor, în convocare se va 
menționa ca listă cuprinzând informații cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcția de administrator se 
află la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia. Când pe 
ordinea de zi figurează propuneri pentru 
modificarea actului constitutiv, convocarea 
va trebui să cuprindă textul integral al 
propunerilor. 7. Aprobarea modificării preve-
derilor Art. 18 din Actul Constitutiv al 
Societății, care va avea următorul conținut: 
Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor 
Generale ale Acționarilor, acestea trebuie să 
întrunească cerințele prevăzute la art.15 și 
art.16 ale prezentului Act Constitutiv. 
Adunările generale ale acționarilor vor fi 
prezidate de președintele Consiliului de 
Administrație sau de cel care îi ține locul, 
acesta deschizând sedința respectivă în ziua 
și la ora arătate în convocare. Președintele va 
putea desemna, dintre angajații societății, 
unul sau mai mulți secretari tehnici, care să 
ia parte la executarea operațiunilor prevăzute 
în art.129 din Legea 31/1990. Adunarea 
generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 
până la 3 secretari, care vor verifica lista de 
prezență a acționarilor, indicând capitalul 
social pe care îl reprezintă fiecare, proce-
sul-verbal întocmit de secretarul tehnic 
pentru constatarea numărului acțiunilor 
depuse și îndeplinirea tuturor formalităților 
cerute de lege și de actul constitutiv pentru 
ținerea adunării generale Adunarea generală 
va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în 
alineatul precedent să fie supravegheate sau 
îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala 
societății. Unul dintre secretari întocmește 
procesul-verbal al ședinței adunării generale. 
8. Aprobarea modificării anumitor prevederi 
ale Art.19 din Actul Constitutiv al Societății, 
astfel: -paragrafele 2-4 din Art.19 vor avea 
următorul conținut: Acționarii societății pot 
participa și vota în adunarea generală 
personal sau prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva 
adunare generală. Acţionarii care nu au 
capacitate de exerciţiu, precum și persoanele 
juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin 
reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, 
pot da altor persoane împuternicire pentru 
respectiva adunare generală. Toate procurile 
speciale de reprezentare se depun la sediul 
societății, cu 5 zile înainte de data Adunării 
Generale a Acționarilor. Acestea vor fi reți-
nute, făcându-se mențiunea despre acestea în 
procesul verbal al ședinței. -paragraful 6 se 
elimină; -fostul paragraf 9, actualul paragraf 
8, va avea următorul conținut: Hotărârile 
adoptate de către Adunările Generale Ordi-
nare și Extraordinare sunt obligatorii pentru 
toți acționarii, chiar și pentru cei care nu au 
luat parte la adunare sau, fiind prezenți au 
votat contra. Hotărârile Adunării Generale, 
contrare actului constitutiv sau legilor pot fi 
atacate în justiție în termen de 15 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, de 
oricare dintre acționarii care nu au luat parte 
la Adunarea Generală sau au votat contra și 
au cerut să se insereze aceasta în proce-
sul-verbal al sedinței. Restul prevederilor 
Art.19 rămân nemodificate. 9.Aprobarea 
modificării anumitor prevederi ale Art.20 din 
Actul Constitutiv al Societății, astfel: -primul 
paragraf al art.20 va avea următorul 
conținut: Societatea este administrată de 
către un Consiliu de Administrație compus 
din 3 (trei) administratori aleși de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pe o peri-
oadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi 
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realeși. Alegerea administratorilor se face 
dintre persoanele propuse de Consiliul de 
Administrație și acționari, prin vot secret. În 
măsura în care Adunarea Generală a Acționa-
rilor nu decide în mod expres altfel, mandatul 
administratorilor este neremunerat. -al doilea 
paragraf al Art.20 se va actualiza cu datele de 
identificare ale noului administrator și Preșe-
dinte al Consiliului de Administrație, 
desemnat în cadrul AGOA. -paragrafele 3-7 
inclusiv se modifică și vor avea următorul 
conținut: În cazul în care se creează unul sau 
mai multe locuri vacante în Consiliul de 
Administrație, membri în funcție din Consiliul 
de Administraţie procedează la numirea unui/
unor administratori provizorii până la prima 
sedință A.G.A. pentru completarea locului 
rămas vacant. La prima sedință A.G.A. se va 
alege un nou administrator sau se va confirma 
administratorul care a ocupat locul rămas 
vacant. Durata pentru care este ales noul 
administrator pentru a ocupa locul vacant, va 
fi egală cu perioada care a rămas până la 
expirarea mandatului predecesorului său. 
Consiliul de Administrație este condus de un 
Președinte, ales de Adunarea Generală a 
Acționarilor. Consiliul de Administrație se 
întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel 
puțin o dată la 3 luni la convocarea președin-
telui său, după caz, a celorlalți doi membri ai 
Consiliul de Administrație si este prezidat de 
președinte. Președintele numește un secretar, 
fie dintre membrii consiliului, fie din afara 
acestuia. Deciziile se iau cu majoritate abso-
lută a membrilor prezenți. Dezbaterile Consi-
liului de Administrație au loc, conform ordinii 
de zi stabilită pe baza proiectului comunicat 
de președinte, sau, după caz de ceilalți doi 
membri care au solicitat convocarea consi-
liului, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se 
consemnează în procesul verbal al sedinței 
care se păstrează într-un registru sigilat și 
parafat de președintele consiliului de adminis-
tratie. Procesul verbal se semnează de către 
persoana care a prezidat sedința și secretar. În 
relațiile cu terții, societatea este reprezentată 
de către Președintele Consiliului de Adminis-
trație sau de oricare dintre membrii Consi-
liului de Administrație, acționând în mod 
individual în limitele prevăzute de lege. Cel ce 
reprezintă societatea semnează actele care o 
angajează față de terți. Membrii consiliului de 
administrație vor putea exercita orice act care 
este legat de administrarea societății în inte-
resul acestuia, în limita drepturilor care li se 
conferă. -paragraful 8 al Art. 20 va avea 
următorul conținut: Președintele și oricare 
dintre membrii Consiliului de Administrație 
sunt obligati să pună la dispoziția acționarilor 
la cererea acestora, toate documentele și infor-
mațiile privind activitatea societății cu privire 
la care legea le garantează acest drept. Pentru 
eliberarea de copii de pe documente, socie-
tatea poate percepe sume care nu vor depăși 
costurile administrative implicate de furni-
zarea acestora. -după paragraful 8 al Art.20, 
se introduc două noi paragrafe cu următorul 
conținut: Membrii consiliului de administraţie 
își vor exercita mandatul cu loialitate, în inte-
resul societăţii, precum și cu prudenţa și dili-
genta unui bun administrator; obligația de 
prudență și diligență nu este încălcată de 
administrator, dacă în momentul luării unei 
decizii de afaceri el este în mod rezonabil 
îndreptăţit să considere că acţionează în inte-
resul societăţii și pe baza unor informaţii 
adecvate. De asemenea, membrii consiliului 
de administraţie nu vor divulga informaţiile 
confidenţiale și secretele comerciale ale socie-
tăţii, la care au acces în calitatea lor de admi-
nistratori. Această obligaţie le revine și după 
încetarea mandatului de administrator. -în 
fostul paragraf 9, actualmente 11, se modifică 
punctele 3, 7, 12, care vor avea următorul 
conținut: 3.Hotărăște cu privire la contrac-
tarea de împrumuturi bancare pe termen lung 

și scurt, inclusiv a celor externe; 7.Prezintă 
Auditorilor, sau, după caz, cenzorilor cu cel 
puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru 
sedința A.G.A., bilanțul exercițiului precedent 
cu contul de profit și pierderi însoțit de 
raportul administratorilor și cu documente 
justificative; 12.Stabilește grila de salarizare a 
personalului angajat în funcție de studii și 
munca prestată cu respectarea strictă a preve-
derilor legislației în vigoare. -în fostul paragraf 
9, care devine 11, se elimină punctele 15, 16 ș1 
18. -după fostul paragraf 9, care devine 11, se 
introduce un paragraf, având următorul 
conținut: De asemenea, Consiliul de Adminis-
tratie exercită următoarele atribuții delegate 
de către Adunarea Generală a Acționarilor: 
(a)mutarea sediului societăţii;  (b)schimbarea 
obiectului de activitate al societăţii;  (c)înfiin-
ţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: 
sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte 
asemenea unităţi fără personalitate juridică, 
dacă prin actul constitutiv nu se prevede 
altfel. -fostul paragraf 11, care devine para-
graful 14 se modifică, având următorul 
conținut: Presedintele Consiliului de Adminis-
trație are următoarele atribuții:  1.asigură 
măsuri și programe pentru rezolvarea obiecti-
velor legate de activitatatea societății; 2.duce 
la îndeplinire hotărârile A.G.A. și ale Consi-
liului de Administrație; 3.propune spre analiza 
Consiliului de Administrație, strategii și poli-
tici de dezvoltare a societății care să asigure 
rentabilitatea și profitabilitatea acesteia; 
Consiliul de Administrație le supune spre 
aprobare A.G.A.; 4.selectează, angajează și 
concediază personalul salariat;  5.aplică sanc-
țiuni disciplinare salariaților care au săvârsit 
abateri de la disciplina muncii și conduita în 
societatea; 6. reprezintă societatea în relațiile 
cu terții, în limita competențelor acordate; 
7.rezolvă orice altă problemă stabilită de 
A.G.A și de Consiliul de Administrație; -după 
fostul paragraf 11, care devine paragraful 14, 
se introduc 2 noi paragrafe cu următorul 
conținut: În măsura în care Adunarea Gene-
rală a Acționarilor nu decide în mod expres 
altfel, Președintele Consiliului de Adminis-
trație exercită o funcție neremunerată.  Atât 
Președintele, cât și membrii Consiliului de 
Administrație au dreptul la decontarea cheltu-
ielilor de cazare, conform documentelor justi-
ficative, a cheltuielilor de transport și a altor 
cheltuieli cu documentele justificative pentru 
deplasări în interes de serviciu în țară și în 
străinătate, precum și a oricăror costuri pe 
care le-ar suporta în vederea îndeplinirii 
mandatului. -ultimul paragraf al Art.20 se 
elimină. 10.Aprobarea modificării Art.21 din 
Actul Constitutiv al Societății, astfel: -primul 
paragraf va avea următorul conținut: Gesti-
unea societatii este controlata de un auditor 
financiar. -al doilea paragraf se va actualiza cu 
datele noului auditorul financiar numit în 
cadrul AGOA; -al treilea paragraf va avea 
următorul conținut: Drepturile, atribuțiile și 
obligațiile auditorului financiar sunt cele 
reglementate de lege. -restul paragrafelor din 
art.21 sunt eliminate. 11.Aprobarea modifi-
cării Art.23 din Actul Constitutiv al Societății, 
care va avea următorul conținut: Societatea 
poate angaja salariați cu contracte de muncă 
permanente sau de colaborare, cu respectarea 
legislației în vigoare. 12.Aprobarea modificării 
celei de-a doua propoziții a Art.24 din Actul 
Constitutiv al Societății, care va avea urmă-
torul conținut: Scoaterea din funcțiune a 
mijloacelor fixe se face cu aprobarea Consi-
liului de Administrație. Restul prevederilor 
acestui articol rămân neschimbate. 13.Apro-
barea modificării celui de-al doilea paragraf al 
Art.25, care va avea următorul conținut: Situ-
ațiile financiare ale societății, incluzând 
bilanțul contabil și contul de profit și pierderi 
vor fi depuse la autoritățile prevăzute de lege. 
Restul prevederilor acestui articol rămân 
neschimbate. 14.Aprobarea modificării Art.27, 

astfel:  -al treilea paragraf se modifică și va 
avea următorul conținut: Prin grija Președin-
telui Consiliului de Administrației vor fi tinute 
și completate următoarele registre: -un 
registru al sedințelor și deliberării Adunării 
Generale a Acționarilor; -un registru al sedin-
țelor și deliberărilor Consiliului de Adminis-
trație; -al patrulea paragraf se modifică și va 
avea următorul conținut: În cadrul sistemului 
contabilității și a evidenței financiar-contabile 
se vor ține registrele obligatorii conform legis-
lației în vigoare. -ultima frază a articolului se 
elimină. Restul prevederilor articolului rămân 
neschimbate. 15.Aprobarea modificării Art.28, 
care va avea următorul conținut: Următoarele 
situații duc la dizolvarea societății: -imposibi-
litatea realizării obiectului social; -pierdere a 
jumătate din capitalul social, dacă adunarea 
generală a acționarilor nu decide completarea 
capitalului sau reducerea lui la suma ramasă. 
-numărul acționarilor va fi redus sub numărul 
minim prevăzut de lege; -în orice alte situații 
în care legea prevede dizolvarea societății. 
16.Adoptarea unei versiuni actualizate a 
actului constitutiv al Societății. 17.Numirea de 
împuterniciți ai Societății pentru luarea măsu-
rilor necesare în vederea aducerii la îndepli-
nire a hotărârilor adoptate în cadrul ședinței 
Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor Societății și a efectuării formalităților 
necesare. Acționarii îndreptățiți să participe și 
să voteze la Adunarea Generală Ordinară 
respectiv Extraordinară a Acționarilor la data 
de referință arătată mai sus se pot prezenta la 
ședință fie personal, iar in cazul acționarilor 
persoane juridice, prin reprezentanții lor 
legali, în baza unui act de identitate valabil, fie 
prin procură specială, care se depune la sediul 
Societății cu cel puțin 5 zile înainte de data 
Adunării Generale Ordinare, respectiv Extra-
ordinare a Acționarilor. Acționarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 5% 
din totalul capitalului social al Societății au 
dreptul de a cere introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi mai sus prezentată, înaintând 
în acest sens cereri Consiliului de Adminis-
trație, în termen de cel mult 15 zile de la 
publicarea prezentului convocator. Consiliul 
de Administrație al Agroalim Logistic S.A. 
prin Președintele Consiliului de Administrație 
al Agroalim Logistic S.A., Dl.Aureli-
an-Bogdan Mihail.

LICITAŢII
l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la 75% din preţul de 
inventar cu TVA inclus bunuri mobile (firme 
luminoase - 2 buc = 2.268 lei, rafturi - 3 buc = 
525, pompa vin - 8 buc = 1.200 lei, scanner 
Symbol - 1 buc - 225 lei, imprimanta Lexmark 
- 1 buc = 225 lei, calculator Optilex + monitor + 
tastatura + mouse - 1 buc = 750 lei, scaun birou 
- 1 buc = 281 lei, birou - 1 buc = 225 lei, set 
masa + 4 scaune - 10 buc = 3.000 lei, cuptor 
pizza -1 buc = 3.525 lei, cuptor pizza - 1 buc= 
3.525 lei, mobilier lemn (lambriu + grinzi) - 1 
buc = 5.250 lei). Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar in suma de 500 lei fara TVA și vor 
depune documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 19.03.2020, ora 11/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 26.03.2020 si 02.04.2020 aceeași oră, în 
același loc.

l Debitorul Bemati Cons SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Imobil 
”teren” situat in Oras Busteni, Str. Pescariei, 
Nr. 2E, Judet Prahova, avand suprafata de 
4112 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 

84.750 Euro. Pretul caietului de sarcini pentru 
imobilul aflat in proprietatea SC Bemati Cons 
SRL este de 1.000 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru imobilul aratat repre-
zinta 50% din valoarea exprimata in Raportul 
de Evaluare exclusiv TVA. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO33 BREL 0002 0006 3407 0100 
deschis la Libra Internet Bank, Sucursala 
Ploiesti pana cel tarziu cu 2 zile inainte de 
sedinta de licitatie ora 16.00, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului de Sarcini 
pentru proprietatea imobiliara, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliara, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 26.03.2020 ora 14:00, iar daca 
aceasta nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
02.04.2020; 09.04.2020; 16.04.2020; 23.04.2020, 
ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Mijloace 
fixe, apartinand Vialis Edil SRL in valoare de 
31.560,44 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire 
al licitatilor pentru mijloacele fixe apartinand 
VIALIS EDIL SRL, reprezinta 55% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in 
parte. Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 deschis la 
UniCredit Bank SA, pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regulamentului de lici-
tatie pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 26.03.2020, ora 15.00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 
02.04.2020; 09.04.2020; 16.04.2020; 23.04.2020, 
ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
44A, Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Imobil 
«teren intravilan», in suprafata de 3.189 mp. 
situat in Com. Valea calugareasca, Sat Valea 
Popi, T 8 - A 270, Judet Prahova, pret pornire 
licitatie –11.958,75 Euro. 2. Imobil «teren intra-
vilan», in suprafata de 668 mp. situat in Com. 
Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T 20 - A 
714, Judet Prahova, pret pornire licitatie 
–2.505,00 Euro. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilele «terenuri» aflate in patrimo-
niul debitoarei Kaproni SRL este de 1.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licita-
tilor pentru imobile «terenuri» aflate in patri-
moniul societatii debitoare Kaproni SRL, 
reprezinta 25% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare teren in parte; Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO22 BACX 0000 0017 0906 3000 deschis la 
UniCredit Bank SA, Ag. Ploiesti, pana la orele 
14 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei 

de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a Regulamen-
tului de participare la licitatie pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru imobile « TERENURI 
» prima sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 26.03.2020, ora 10:00, iar daca bunurile nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 02.04.2020; 
09.04.2020; 16.04.2020; 23.04.2020; 30.04.2020, 
ora 10:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si 
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in 
faliment, prin  lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza sedinta de  supraofertare, 
in  vederea  valorificarii terenului in  suprafata 
de 1.000 mp, situat in Campina, Str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr. 29, Judeţul Prahova, T83, CC 
209; T20; A610, identificat cu nr. cadastral 
28513. Supraoferta de pret poate fi facuta cu 
respectarea urmatoarelor conditii: pretul 
ofertat sa fie mai mare decat valoarea de 16.660 
euro, cu TVA inclus, pentru care exista oferta 
depusa, pasul de supraofertare sa fie de 1.000 
euro, termenul de depunere a supraofertelor 
este 21.04.2020 ora 11.00. Sedinta de supraofer-
tare, va avea loc in data de 24.04.2020 la sediul 
lichidatorului judiciar Andrei Ioan IPURL din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Judet Prahova. In vederea inscrierii la 
sedinta de  supraofertare,  cei  interesati  
trebuie sa depuna o garantie de participare in 
procent de 10 %  din pretul de la care incepe 
sedinta de supraofertare,  respectiv suma de 
16.660 euro, cu TVA inclus, cu cel putin 24 de 
ore inainte de sedinta de supraofertare. Regula-
mentul de valorificare poate fi achizitionat de 
catre  supraofertanti contra sumei de 500 lei 
exclusiv TVA de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Potentialii supraofertanti vor depune 
documentele de participare prevazute in regu-
lament cu cel putin o zi lucratoare inainte de 
data supraofertarii. Relatii la telefon 
0723357858, email: office@andreiioan.ro si pe  
site-ul www.andreiioan.ro.

PIEDERI
l Pierdut Atestat transport marfa, Atestat 
ADR si Card tahograf, eliberate de ARR Arad 
pentru Benea Ioan Claudiu. Ie declar nule.

l Pierdut Atestat CPC marfă și atestat ADR 
pe numele Ahmed Yalcin, eliberate de ARR 
Mehedinți. Se declară nule.

l Pierdut act în original- Hotărârea nr. 
5450/5473 din 08.01.2004 pentru stabilirea 
drepturilor prevăzute de legea nr.309/2002.

l Pierdut Certificat Constatator de la sediul 
social emis în baza legii 359/2004 pentru J&P 
Construct Invest SRL, J40/6268/2000, CUI: 
13172326, sediu social: București, Sectorul 4, 
Str.Târgu Frumos, Nr.20. Îl declar nul.

l Cabinet Individual de Insolvență Grosariu 
Oana Raluca Mihaela, C.I.F. 30721742, cu 
sediul în mun. Iași, str. Ion Creangă nr.52, bloc 
S1, scara B, ap.17, jud.Iași, număr de înscriere 
în registrul formelor de organizare RFO I-1166, 
Tel 0728.350.612,declara pierdute certificatele 
constatatoare originale si certificatul de înregis-
trare original, pentru următoarea societate: 
Legno Lex Industry S.R.L. cu sediul în Mun. 
Orastie, Str. Pricazului, bloc 38, Scara C, Etaj 3, 
ap. 27, cu J20/302/2010 și CUI: 26772667.


