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l Restaurant in zona Obor angajeaza
urgent picolite/ ospatarite si ajutor
bucatar cu experienta. Telefon:
021.250.65.70.
l Ești pasionat și dornic să lucrezi în
domeniul frizerie/ coafor într-un salon în
Anglia? Trimiteti un mail la artenevaly@clipperscholsey.co.uk cu un CV
sau sunați pentru mai multe informații
la: 0731/369794; +447747033383.
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) pentru
angajatul potrivit.
l Primăria Comunei Clinceni cu sediul
în comuna Clinceni, str. Principală nr.
107A, județ Ilfov, Cod Fiscal 6506628,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, modificată și
completată de H.G. nr. 1027/2014: -1
post de Muncitor necalificat –Compartiment Monitorizare Unităţi de Învăţământ;
-1 post de Îngrijitor –Compartiment
Monitorizare Unităţi de Învăţământ.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii medii/ generale;
-vechime în muncă: 5 ani. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului:
Proba practică: data 09.11.2018, ora
10:00, la sediul instituției. Proba
interviu: data 13.11.2018, ora 10:00, la
sediul instituției. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: tel.: 021. 369.40.41.
l Primăria Orașului Tășnad, județul
Satu Mare, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcției contractuale
vacante, de paznic din cadrul Compartimentului Administrativ. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării
la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii sau generale;
vechime în muncă minimum 3 ani; curs
agent de pază și atestat. Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
07.11.2018, ora 12.00 proba scrisă; data
și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției- în termen de 10 zile
lucratoare de la publicarea anunțului.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon
0261.825.860 sau pe wwwprimariatasnad.ro.
l Primăria Comunei Tătăruși, cu sediul
în satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
judeţul Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de conducător auto microbuz școlar,
conform HG nr. 286/2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 07.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 09.11.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -atestat profesional transport persoane valabil pe anul
în curs; -permis conducere categoria B și
D; -vechime în specialitatea de șofer/
conducător auto de minimum 2 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Tătăruși, judeţul Iași. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Tătăruși,
persoană de contact: secretar Anghelina
Iulian, telefon: 0762.247.974.
l Școala Gimnazială Plopii Slăvitești,
cu sediul în localitatea Plopii Slăvitești,
strada Principală, nr.66, judeţul
Teleorman, organizează în data de
07.11.2018, ora 10.00 -proba scrisă și
09.11.2018 -interviul, ora 10.00, concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de administrator financiar
debutant, post - 0,50, conform HG
nr.286/23.03.2011. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Studii
superioare în specialitatea postului;
-Vechime: nu este cazul. 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 Școlii
Gimnaziale Plopii Slăvitești. Relaţii
suplimentare la sediul: str.Principală,
nr.66, Plopii Slăvitești, persoană de
contact: Frunzăreanu Ionica, telefon:
0247.356.606, fax: 0247.356.606, e-mail:
scoala.plopii.slavitesti@gmail.com.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi
de registrator medical debutant, pe
durată nedeterminată, la Registratura
medicală din Ambulatoriul integrat
spitalului și la Serviciul de statistică și
evaluare medicală și DRG. Condiţii
specifice de participare: -Studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Curs de operare calculator.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
în data de 07.11.2018, ora 9.00- proba
scrisă și în data 12.11.2018, ora 9.00proba interviu. Dosarele se depun la

sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina- Serv.RUNOS, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de 29.10.2018 și
trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia de concurs
este afișată la sediul unităţii și pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă SlatinaServ. RUNOS sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
l Primăria Comunei Peciu Nou, cu
sediul în localitatea Peciu Nou, nr.189,
judeţul Timiș, în temeiul HG 286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiei contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
de execuţie, vacante, inspector de specialitate, debutant, în cadrul Compartimentului de Urbanism și amenajarea
teritoriului, post cu normă întreagă, pe
durată nedeterminată, în Aparatul de
specialitate al Primarului comunei Peciu
Nou. Concursul se desfășoară la sediul
Primăriei Comunei Peciu Nou, în Peciu
Nou, la nr.189, județul Timiș, astfel:
-Proba scrisă în data de 07.11.2018, ora
10.00; -Interviul în data de 09.11.2018,
ora 10.00. Condiţii specifice: -Studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul construcţii, inginerie civilă;
-Vechime nu se cere. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până în data de 30.10.2018, la
sediul instituției, în localitatea Peciu
Nou, nr.189, județul Timiș. Detalii
privind condiţiile specifice și bibliografia
de concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială: www.primariapeciunou.
ro. Relaţii suplimentare la sediul instituției, persoană de contact: Rotaru Elena,
telefon: 0256.414.500.

CITAȚII
l Toma Claudia Mirela, Toma Liliana
Cristina și Gavrilă Traian sunt chemaţi
la Judecătoria Slobozia la termenul din
25 octombrie 2018 de Bucur Nicolae în
dosarul 886/312/2013.
l Cozac Paraschiv Ionuţ, cu ultimul
domiciliu cunoscut , loc. Zărnești, str. 1
Mai , nr. 54, jud. Brașov, este citat la
Judecătoria Zărnești, în cauza dosar
civil nr. 2803/ 338/2017, având ca obiect
principal stabilire paternitate minorlitigiu cu fosta lui concubină Șerban
Alexandra Gabriela, pentru termenul
din 28.11.2018, ora 9.00.
l Voicu Nicoleta Maria (m.d.Chiaburu
Constantin), este citată în ziua de 14
noiembrie 2018, la Judecătoria Dorohoi,
în calitate de pârât în dosarul nr.
2043/222/2017, având ca obiect dezbaterea succesiunii dupa defuncţii Chiaburu Dumitru și Chiaburu Maria.
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l Jâdic Radu Gigel, cu ultimul
cunoscut în comuna Mihălășeni, judeţul
Botoșani , este citat în ziua de 5 noiembrie 2018,1a Judecătoria Dorohoi, în
calitate de pârât în dosarul nr.
2040/222/2018, având ca obiect divorţ de
Jâdic Ilenuţa.
l Subsemnata, Chirilă Violeta, domiciliată în sat. Dealu Crucii, com. Vorniceni. jud. Botoșani, chem in judecată pe
pârâtul Chirilă Laurenţiu, cu ultimul
domiciliu cunoscut in sat. Dealu Crucii,
com. Vorniceni, jud. Botoșani, pentru:
desfacerea căsătoriei noastre din culpă
exclusivă sau prin acord, exercitarea în
mod exclusiv de către mamă a autorităţii părintești asupra minorilor Chirilă
Adi, născut la data de 29.12.2005 și
Chirilă Felix, născut la data de
14.05.2010, stabilirea locuinţei minorilor
la domiciliul mamei, obligarea tatălui la
plata pensiei de întreţinere în favoarea
minorilor, revenirea reclamantei la
numele avut anterior căsătoriei, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de
judecată. Prezenta acţiune face obiectul
dosarului nr. 1987/297/2018, aflat pe
rolul Judecătoriei Săveni, jud. Botoșani.
l Domnul Popa Radu Petrică este citat
în calitate de debitor în dosarul
nr.8269/197/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov, în contradictoriu cu creditorul Ilie Cristina Iuliana, având ca
obiect ordonanță de plată, la termenul
de la 19.11.2018, ora 09.00, complet
C28- urgențe, sala J2, Judecătoria
Brașov, situată în mun.Brașov, B-dul.15
Noiembrie, nr.45, jud.Brașov.
l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Topoloveni, Str.Parcului, nr.10A, Bl.P40, Sc.B,
Et.1, Ap.4, județul Argeș, este citată la
Judecătoria Topoloveni pe data de
22.10.2018, ora 09.00, completul C1, în
calitate de intimat în dosarul
nr.1324/828/2018, în procesul de declararea judecătorească a morţii cu
petentul Ciobanu Gheorghe.
l Se citează Colda Viorica la Judecatoria Arad, in dosarul 8959/55/2018 in
contradictoriu cu Croitoru George pt
exercitarea autoritatii parintesti termen
5 noembrie 2018 sala 215.
l Se citează numiții Mureșan Iuliana,
Mureșan Toma, Mureșan Tănase,
Mureșan Onisim, Mureșan Ileana, la
Judecătoria Năsăud, în calitate de
pârâți, în dosarul 1066/265/2018, cu
termen la 28.11.2018.

DIVERSE
l Unitatea administrativ teritorială
Scorţaru Nou din judeţul Brăila anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 3, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 începând cu data de 23.10.2018, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Scorţaru Nou, conform art.
14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
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documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Dinamic Insolv IPURL in calitate de
administrator judiciar va informeaza ca
impotrica S. Raven 23 SRL avand CUI
24514189, J06/259/2015, a fost deschisa
procedura simplificata a falimentului
prin sentinta civila nr. 419/.09.2018 din
dosar nr. 1091/112/2018 al Tribunalului
Bistrita-Nasaud. Creditorii sunt invitati
sa-si depuna cererile de creante la grefa
instantei in temeiul Legii 85/2014.
l Ponta Gheorghe și Ponta Claudia-Cristina având domiciliul în judeţul
Arad, orașul Pecica, str. 118, nr.4, titulari
ai planului PUZ - construire magazie
cereale, șopru pentru utilaje, birouri,
cântar, extravilan oraș Pecica, jud
ARAD,C.F.nr. 305985,anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru
planul menţionat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM Arad,
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până
joi între orele 09 - 16.00, vineri între orele
09 -13.00. Observaţii/comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul APM
Arad, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
l SC International Turism SRL, cu
sediul în Str.Piața Amzei, nr.8, Sector 1,
București, înregistrată la ORCTB
J40/10508/1994 cu CUI numărul
RO5830625, informează pe cei interesați
că s-a depus solicitatea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea
de hotel CAEN 5510 desfășurată în
București, Str.Piața Amzei, nr.8, Sector
1. Informațiile la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București 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. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Unitatea administrativ-teritorială
Băilești, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.11,
12, 17, 43 începând cu data de
24.10.2018, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Băilești, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l Unitatea administrativ-teritorială
Amărăștii de Jos, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.40, 56 începând cu data de
24.10.2018, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Amărăștii de Jos,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicităţii imobiliare
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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 Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară.
l Centea Paul Florin Înteprindere
Individuală anunţă publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare de
către APM Timiş de a nu se efectua
evaluarea impactului asupra mediului şi
evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare în cadrul impactului
asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amplasare platformă betonată pentru depozitarea
gunoiului de grajd”, propus a fi
amplasat în comuna Săcălaz, sat Beregsău Mare, CF nr.405302, nr.
top.1056/8/1, jud.Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Timiş, jud.Timiş, localitatea
Timişoara, b-dul Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30, vineri, între orele 8.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmtm.anpmp.ro -Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ, până la data de
22.10.2018.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea - Gina, în calitate de
lichidator judiciar al Floris Giramondo
S.R.L. sediul în sat şi comuna Scânteia,
str. Gării, nr.147, jud. Iaşi, J22/316/2013,
CUI 31248791 notifică deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei
societății Floris Giramondo S.R.L. Societatea Floris Giramondo S.R.L. are
obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii insolventei să
depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență. Termenul limită
pentru inventarierea bunurilor şi încheierea procesului verbal de inventar este
12.11.2018.Termenul limită pentru
depunerea cererilor de creanţe este
16.11.2018. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.11.2018.
Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de
la publicarea acestuia in BPI. Termenul
pentru afişarea tabelului definitiv al
creanțelor este 21.12.2018. Termenul
pentru continuarea procedurii este
16.01.2019. Se notifică faptul că prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar mun. Iaşi,
şos.Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.4,
complex Exclusiv, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, în data de 03.12.2018,ora
10:00 având ca ordine de zi: 1.Alegerea
comitetului creditorilor şi desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.Confirmarea
lichidatorului judiciar. Nu se pune în
discuția creditorilor remunerația lichidatorului judiciar având în vedere că în
patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri - renumeratia lichidatorului judiciar urmând a fi suportată din

fondul de lichidare în conformitate cu
dispozițiile art.38 alin.5 din OUG
nr.86/2006. Se notifică asociatii societăţii
debitoare faptul că va avea loc
Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului judiciar în mun. Iaşi, şos.Ștefan cel
Mare şi Sfânt, nr.4, complex Exclusiv,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, în data
12.11.2018, ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Societăţii Agromec Topoloveni SA, cu sediul
în oraşul Topoloveni, str.Gării, nr. 1, jud.
Argeş, înregistrată la ORC Argeş sub
nr.J03/746/1991, având CUI: nr.
RO162665 şi capital social reprezentând
5.837.050 acţiuni, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
în data de 16.11.2018, ora 14.00, la
sediul societăţii din oraşul Topoloveni,
str.Gării, nr.1, judeţul Argeş, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 30.10.2018. În cazul în
care cvorumul necesar nu se va întruni
la data menţionată, AGEA se va ţine la
data de 18.11.2018, la aceeaşi oră, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi a acestei adunări va fi
următoarea: 1.Revocarea din funcţie a
membrilor consiliului de administraţie
al societăţii Agromec Topoloveni şi
descărcarea de gestiune a acestora; 2.
Propunerea şi desemnarea noilor
membri ai Consiliului de Administraţie
şi a Preşedintelui noului Consiliu de
Administraţie al societăţii; 3.Aprobarea
actului constitutiv actualizat al societăţii
Agromec Topoloveni SA, având în
vedere schimbarea acţionarului majoritar al societăţii, acţionarul majoritar
fiind dl.Lazăr Ion. Acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi,
mandataţi prin procură specială,
potrivit legii. Acţionarii persoane fizice
vor face dovada prezentei prin verificarea cu documentul de identitate a
existenţei în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă. Acţionarii persoane
juridice vor participa la adunare prin
reprezentantul legal sau persoana fizică
împuternicită să-I reprezinte şi vor
prezenta documente doveditoare în
acest sens, respectiv document identitate şi certificat constatator emis de
Registrul Comerţului sau împuternicire
dată de organul de conducere administrativ pentru această adunare, fiind
necesară prezenţa acestora în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă. Acţionarii pot fi reprezentaţi prin procuri
speciale. Formularele pentru procura
specială se pot ridica de la sediul societăţii, începând cu data de 16.10.2018 şi
vor fi depuse în original, după completare şi semnare, la sediul societăţii, cel
mai târziu la data de 14.11.2018, ora
14.00, ca fiind data-limită când se va
încheia un proces-verbal cu procurile
existente. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute la telefon: 0248.270.700, interior: 163. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Necsoi Dumitru.
l Subsemnatul, Georgescu OctavianDan, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Institutul de Studii
şi Proiectări Energetice S.A., cu sediul

social în Municipiul Bucuresti, Sectorul
2, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, având număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/5731/1996 şi Codul Unic de Înregistrare: 8630885 (denumită în continuare
„Societatea”), convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
la sediul Societăţii pentru data de
17.11.2018 ora 11:00, prima convocare,
iar în cazul în care nu se întruneşte
cvorumul prevăzut în Actul constitutiv
al Societăţii, la data de 18.11.2018,
aceeaşi oră, a doua convocare, pentru
discutarea şi aprobarea următoarelor
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1.
Aprobarea constituirii de către Societate
a unei ipoteci imobiliare în favoarea
EximBank, asupra imobilului din Bucureşti, Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei
nr. 1-3, înscris în Cartea Funciară cu nr.
202262 (9.175mp teren intravilan, cu nr.
cadastral 202262, şi construcţia edificată
pe acesta, cu nr. cadastral 202262-C1, în
vederea garantării facilităţii multiprodus în valoare de RON 150.000.000
acordată societăţii ROMELECTRO SA;
2. Aprobarea autorizării Preşedintelui
Consiliului de Administratie al Societăţii, domnul Georgescu Octavian Dan,
pentru întocmirea şi semnarea oricăror
documente necesare a fi redactate şi/sau
semnate în legătură cu semnarea de
către Societate a contractului de ipotecă
imobiliară, precum şi să îndeplinească
toate operaţiunile economice, financiare
şi legale necesare, precum şi orice alte
acte, operaţiuni şi/sau formalităţi care
ar putea fi considerate ca necesar de
îndeplinit în legatură cu semnarea
contractului de ipoteca imobiliară,
inclusiv în faţa oricărei autorităţi, notar
public, Registrul Comerţului sau alt
organism de reglementare, inclusiv, dar
nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societăţii, în numele tuturor acţionarilor. Mandatarul va putea delega
puterile acordate conform celor de mai
sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar. Sunt convocaţi să participe
la Adunarea Generală Extraordinară
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor Societăţii la data de
12.11.2018 (“Data de referinţă”). Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare
se află la sediul Societăţii, la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultate şi
completate de aceştia în timpul orelor
de program, între orele 09:00–17:00.
Acţionarii pot participa la Adunarea
Generală Extraordinară personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor legale.
Procura specială se depune la sediul
Societăţii conform prevederilor legale,
cel mai târziu până la data ţinerii
şedinţei Adunării Generale Extraordinare.
l Lineas Trade SA, cu sediul în Galați,
str.Prunari, nr.17, prin administrator
Procopenco Ala, în calitate de acționar
al Comrimet SA, în baza Deciziei Civile
nr.287 din data de 27.09.2018 pronunțată de Curtea de Apel Galati în dosarul
1858/121/2018 şi în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Comrimet SA în data de
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28.11.2018, la ora 12.00. Locul ținerii
şedinței este în Galați, str.George
Coşbuc, nr.2, ABC, cam.211, jud.Galați.
La Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Comrimet SA sunt îndreptățiți să participe şi să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor
la sfârşitul zilei de 17.10.2018, considerată ca dată de referință, data care a
fost stabilită de instanța de judecată
prin Decizia Civila nr.287 din data de
27.09.2018 pronunțată de Curtea de
Apel Galati în dosarul 1858/121/2018.
În situația neîndeplinirii condițiilor de
cvorum în data de 28.11.2018,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Comrimet se convoacă pentru
05.12.2018, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi AGOA
Comrimet SA: 1.Revocarea administratorului unic al societății. 2.Alegerea unui
nou administrator unic al societății. 3.
Stabilirea formei contractului de
mandat, a indemnizației administratorului şi a cuantumului asigurării profesionale. 4.Întocmirea de către cenzorii
societății a unui raport în care se va
analiza modul şi condițiile în care societatea efectuează investiții pe piața de
capital, a vândut sau închiriat bunuri, a
recuperat de la debitorii societății
sumele restante, şi identificarea cauzelor
care au condus la înregistrarea unor
pierderi în exercițiile financiare 2016 şi
2017. 5.Împuternicirea persoanei care
va îndeplini toate formalitățile necesare
legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale,
precum şi pentru îndeplinirea tuturor
formalităților necesare înregistrării
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate şi
publicarea acesteia la autoritățile
competente. Acționarii înscrişi în Registrul Acționarilor la data de referință pot
participa la adunarea generală personal,
prin reprezentanți legali sau prin reprezentant pe bază de procura specială.
Procura specială se va întocmi în trei
exemplare originale, unul pentru societate, al doilea exemplar va fi înmânat
reprezentantului, al treilea rămânând la
acționar. Procura completată şi
semnată, însoțită de o copie a actului de
identitate sau a certificatului de înregis-
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trare a acționarului reprezentat va fi
depus în original la sediul ales în Galați,
str.George Coşbuc, nr.2, ABC, et.2,
ca m . 2 1 1 , jud. G a la ți, pâ nă pe
26.11.2018, ora 12.00, sub sancțiunea
pierderii exercițiului dreptului de vot.
Accesul în sala de şedință este permis
acționarilor numai pe bază de BI/CI,
pentru persoanele fizice, iar pentru
persoanele juridice, în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor
fizice şi juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta şi copia procurii
speciale. Acționarii pot transmite la
sediul ales în Galați, str.George Coşbuc,
nr.2, ABC, et.2, cam.211, jud.Galați în
scris propuneri pentru postul de administrator astfel încât să fie administrate
ca primite la până la data de 12.11.2018,
ora 15.00. Propunerile vor fi însoțite de
Curriculum Vitae al candidatului propus
şi copie a cărții/buletinului de identitate a
acestuia. În toate cazurile, inclusiv la
accesul în sală, acționarii vor prezenta
dovada calității de acționari din care să
rezulte numărul de acțiuni deținute şi
procentul din capitalul social al
Comrimet SA. Drepturile acţionarilor
susmenţionate pot fi exercitate numai în
scris prin servicii de curierat, la sediul
ales în Galați, str.George Coşbuc, nr.2,
ABC, et.2, cam.211, jud.Galați sau la
adresa de email: office.secretariat.sa@
gmail.com, în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator. Acționarii
pot să voteze punctele înscrise pe ordinea
de zi şi prin corespondență, formularul
de vot completat şi semnat corespunzător
va fi transmis în plic închis la sediul ales
în Galați, str.George Coşbuc, nr.2, ABC,
et.2, cam.211, jud.Galați până cel mai
târziu în data de 26.11.2018. Informaţiile
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, formularele de procură
specială, formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot (inclusiv
pentru votul secret de la punctul 1),
proiectul de hotărâre, precum şi materialele ce se vor dezbate în AGOA, se pot
obţine de la sediul ales din Galați, str.
George Coşbuc, nr.2, ABC, et.2, cam.211,
jud.Galați, sau pot fi solicitate prin e-mail
la adresa: office.secretariat.sa@gmail.
com, începând cu data de 18.11.2018.
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LICITAȚII
l În data de 16.10.2018, în cadrul şcolii
59, va avea loc licitaţia, privind închirierea sălii de sport în zilele de marţi şi joi
orele 18:00 -19:00.
l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară, compusa din apartament
cu două camere, situată in Boldeşti
Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, Bl. 19, Sc. B,
Etaj. 2, Ap. 32, jud. Prahov, la prețul de
112.385 lei. Licitaţia va avea loc în data
de 24.10.2018, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Trebor Exim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren
intravilan in suprafata de 5.857 mp si
indiviz in suprafata de 161 mp, situate
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc
în data de 22.10.2018, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
29.10.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Universal Construct Prod SA prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
teren cu suprafața de 1.381 mp, situată
în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul
de 17.000 lei + TVA. Licitaţia va avea
loc în data de 19.10.2018, ora 14/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de 26.10.2018,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.1
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează
licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea unui imobil, reprezentând
fostul spital Gurbăneşti, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi,
conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Călăraşi nr.186/20.09.2018, privind
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică
cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi.
Imobilul scos Ia vânzare prin licitaţie
publică cu strigare este compus din 12
construcţii, cu suprafaţa construită
totală de 1.608,105mp şi teren în suprafaţă măsurată totală de 23.380,61mp şi
23.352,11mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul spital Gurbăneşti. Imobilul
are numărul cadastral 286, înscris în
Cartea Funciară nr.20999 a localităţii
Gurbăneşti. Preţul de pornire al licitaţiei
publice cu strigare este de 362.448Lei.
Pasul de licitare este de 18.122Lei.
Dosarul de licitaţie poate fi procurat
zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi din municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918,
nr.1A, bloc A24 (Flora), tronson 3,
judeţul Călăraşi, începând cu data de
16.10.2018, ora 9.00, până pe data de
19.10.2018, ora 14.00, la preţul de
300Lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 7.249Lei. Documentele de
participare la licitaţie sunt cele menţionate în Instrucţiunile constituite ca
anexă Ia HCJ nr.186/20.09.2018 şi vor fi
depuse în plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24
(Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi,

până pe data de 24.10.2018, ora 16.00.
Deschiderea plicurilor va avea loc la
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi în data de
25.10.2018, ora 11.00, în prezenţa
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea
listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia
publică cu strigare să aibă loc pe data de
25.10.2018, ora 13.00, la sediul Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe a
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, pe data de 30.10.2018, ora
11.00. Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa dnei/dlui linciu Dorina,
telefon: 0342.405.912.
l Direcţia Judeţeană de Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str.1
Decembrie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, organizează
licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea unui imobil, reprezentând
fostul spital Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a judeţului Călăraşi,
conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Călăraşi nr.187/20.09.2018, privind
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică
cu strigare, a unui imobil aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi.
Imobilul scos la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare este compus din 11
construcţii, cu suprafaţa construită
totală de 2.099mp şi teren în suprafaţă
măsurată totală de 23.406mp şi
23.402mp suprafaţa din acte şi reprezintă fostul spital Dor Mărunt. Imobilul
are numărul cadastral 22560 (nr.vechi
810), înscris în Cartea Funciară nr.22560
(nr.vechi 547) a localităţii Dor Mărunt.
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu
strigare este de 456.534Lei. Pasul de
licitare este de 22.827Lei. Dosarul de
licitaţie poate fi procurat zilnic de la
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi din municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi,
începând cu data de 16.10.2018, ora
9.00, până pe data de 19.10.2018, ora
14.00, la preţul de 300Lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de 9.131Lei.
Documentele de participare la licitaţie
sunt cele menţionate în Instrucţiunile
constituite ca anexă la HCJ
nr.187/20.09.2018 şi vor fi depuse în
plicuri sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu
sediul în municipiul Călăraşi, str.1
Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, până pe
data de 24.10.2018, ora 16.00. Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi în data de 25.10.2018, ora
13.00, în prezenţa tuturor ofertanţilor,
urmând ca afişarea listei cu ofertanţii
calificaţi la licitaţia publică cu strigare
să aibă loc pe data de 25.10.2018, ora
15.00, la sediul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Pnblic şi
Privat al Judeţului Călăraşi. Licitaţia va
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avea loc în sala de şedinţe a Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, pe
data de 30.10.2018, ora 14.00. Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi adresa
dnei Enciu Dorina, telefon:
0342.405.912.
l Consiliul Local al Oraşului Vălenii de
Munte, cu sediul în Oraşul Vălenii de
Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel.0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în data de
06.11.2018, ora 10.00, licitaţie publică
privind închirierea unui imobil compus
din teren şi construcţia amplasată pe
acesta, situat în oraşul Vălenii de Munte,
B-dul N.Iorga, nr.43 -platforma autogară. Preţul minim ce poate fi ofertat
este prevăzut în caietul de sarcini stabilit
conform Hotărârii Consiliului Local
nr.84/07.09.2018. Procurarea documentaţiei în vederea participării la licitaţie se
va face în perioada 15.10.201805.11.2018 de la sediul Primăriei
Oraşului Vălenii de Munte, camera 3.
Participanţii la licitaţie au obligaţia de a
achiziţiona documentaţia de licitaţie
contra sumei de 50Lei. Data-limită
pentru depunerea ofertelor este
05.11.2018, ora 16.00. Şedinţa publică
de deschidere a ofertelor se va desfăşura
la sediul Primăriei Oraşului Vălenii de
Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, în data de
06.11.2018, ora 10.00. Informaţii suplimentare la tel.0244.280.816, int.25.
l UAT oraşul Bragadiru cu sediul în
oraşul Bragadiru, str. Şos. Alexandriei
nr. 249, cod poştal 077025, CUI
4992998, tel. 021/4480795, e-mail primăriaorasbragadiru@yhaoo.com, organizează în data de 31.10.2018 ora 10,00
licitație publică pentru concesionarea
Cabinetului medical individual în
suprafață totală de 42,25mp, aflat în
propietatea publică a oraşului Bragadiru, situat în oraş Bragadiru, şos.
Alexabdriei nr. 227- corp A, județul
Ilfov. Informații privind obiectul închirierii: Obiectul concesiunii îl reprezintă
Cabinetul medical individual situat în
oraşul Bragadiru, aparținând domeniului public al oraşului Bragadiru,
având destinația de cabinet medical
invidual. Documentația de atribuire a
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Bragadiru nr. 120
din 30.08.2018 şi conține: Informații
generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon/fax şi/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact etc. Caietul de
sarcini; Instrucțiuni privind organizarea
şi desfăşurarea procedurii concesionare
prin licitație publică; Instrucțiuni
privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; Informații privind
stabilirea ofertei câştigătoare; Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor
de atac; Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii formulare.
Modalitățile de inrtare în posesia documentației de atribuire: la sediul UAT
Bragadiru din Şos. Alexandriei nr. 249,
relații cu publicul de luni până vineri
între orelele 9,00 –13,00 sau de pe site-ul
UAT Bragadiru www.primariaorasbragadiru.ro. Prețul documentației de atri-
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buire este de 100 lei pe suport hârtie şi
gratuit în format electronic. Prețul
documentației se achită la Caseria
Primăriei oraşului Bragadiru. Data
limită până la care se pot solicita clarificări este 25.10.2018 ora 10,00. Informații privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor este
30.10.2018 ora 13,00. Ofertele se depun
la registratura Primăriei oraşului Bragadiru din str. Şos. Alexandriei nr. 249,
oraş Bragadiru, judeşul Ilfov cod postal
077025. Ofertele se depun într-un exemplar. Şedința publică de licitație se va
desfăşura la sediul UAT Bragadiru din
Şos. Alexandriei nr. 249 în data de
31.10.2018 ora 10,00. Soluționarea litigiilor apărute în legătura cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea contractului de concesiune,
precum şi a celor privind acordarea de
despăgubiri prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare.
l Primăria oraşului Bragadiru, cu
sediul în oraşul Bragadiru, şos. Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă, în vederea
închirierii, terenul în suprafaţă de 54
mp, situat în domeniul public al
oraşului Bragadiru, str. Coralului nr.7,
județul Ilfov, cu destinația amplasare
generator de curent electric, puț de
forare, precum şi stație de pompare şi
tratare a apei. Licitaţia va avea loc în
data de 21.11.2018, orele 10:00. Cererea
de înscriere la licitaţie însoţită de documentele solicitate, conform Caietului de
sarcini, se vor depune până la data de
19.11.2018, orele 16:00, la Registratura
Primăriei oraşului Bragadiru judeţul
Ilfov. Relaţii la telefon 0214480795
interior 123.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport
marfă, eliberat de A.R.R. Argeş, pe
numele Pătru Gheorghe Marius, domiciliat în comuna Vedea, sat Chiriţeşti, nr.
50, jud. Argeş. Se declară nul.
l SZP INVEST SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos.Bucureşti-Târgovişte, nr.22B,
bloc 2, sc.B, parter, Ap.007, sector 1, înregistrată la ORC sub nr.J40/3596/2000,
CUI:12911080, am pierdut autorizația de
mediu pentru restaurantul situat în Bucureşti, Nicolae Caramfil, nr.89, sector 1. O
declarăm nulă.
l Societatea Tas Bar Impex SRL cu
sediul social in Bucuresti sector 4, str.
Alunisului nr.1, bloc 12B, scara 2, etaj 7,
ap.82, avand CUI 395016,
J40/20277/1992, declaram pierduta si
nula anexa la certificatul de inregistrare
seria A 408590.
l Pierdut legitimaţie de serviciu pe
numele Stanciu Mirela eliberată de
Societatea Română de Radiodifuziune
şi legitimaţie de membru RATB, eliberată de RATB.
l Pierdut contract închiriere pentru
teren curte pe numele de Gherasă
Dumitru eliberat de ICRAL Giuleşti.

