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OFERTE SERVICIU
l SC Pipe Systems Engineering 
SRL cu sediul în Tulcea, angajează 
personal calificat în meseriile de 
sudori şi tubulatori navali, cu cel 
puţin un an de experienţă în 
domeniu. Contact: contapse@
gmail.com, tel.: 0751.206.101.

l Primăria Oraşului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, str.1 
Mai, nr.6, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru 
ocuparea  următorulu i  post 
contractual vacant, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: -muncitor 
necalificat, tr.I, în cadrul Compar-
timentului Casa de Cultură. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
generale; -vechime în specialitatea 
s tudi i lor  necesare  ocupăr i i 
postului: nu se cere. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba pract ică  în  data  de 
16.08.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu în data 
de 21.08.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de  07.08.2018, ora 
15.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
sediul Primăriei Oraşului Uricani, 
Compartiment Resurse Umane, 
te lefon :  0254 .511 .121 ,  fax : 
0254.511.127, e-mail: primariauri-
cani@gmail.com.

l Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul”, cu sediul în localitatea 
Slobozia, B-dul Unirii, nr.10, 
judeţul Ialomiţa, anunţă scoaterea 
la concurs a postului contractual 
vacant de: -muncitor cantină, 
treapta I (studii medii/generale) 
- u n  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -calificare de bucătar; 
-experiență profesională: minim 5 
ani. Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -21.08.2018, ora 9.00 
-proba practică; -22.08.2018, ora 
10.00 –interviul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e 
07.08.2018, ora 12.00, la sediul 
Colegiului  Naţional  „Mihai 
Viteazul” Slobozia. Relaţii supli-
mentare la secretariatul Colegiului 
Naţ iona l  „Miha i  Vi teazu l” 
Slobozia, telefon: 0243.236.322, 
persoană de contact: Iancu Elena.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Fîrţăneşti, judeţul 
Galaţi, cu sediul în localitatea 

Fîrțăneşti, strada-, nr.606, judeţul 
Galați, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
la Biroul Financiar contabil, impo-
zite şi taxe şi achiziţii publice, 
Compartimentul Impozite şi taxe, 
de: referent, clasa III, gradul 
profesional debutant, număr 
posturi: 1. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Fîrţăneşti, judeţul Galaţi, astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
24.08.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 24.08.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii medii; -vechime: nu este 
cazul; -prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Fîrţă-
neşti, judeţul Galaţi. Dosarul va 
conţine: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie acte studii (absol-
vent liceu cu diplomă bacalau-
reat); -copii acte stare civilă; -copie 
act de identitate; -cazier judiciar; 
-fişă medicală; -curriculum vitae. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Comuna Fîrţăneşti, 
nr.606, judeţul Galaţi. Persoană de 
contact:  Lungu Petrişor-Adi 
- s e c r e t a r ,  t e l e f o n / f a x : 
0236.347.220, e-mail: primariafir-
tanesti@yahoo.com.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
s e d i u l  î n  c o m u n a  N i c o l a e 
Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, jud.
Bacău,  organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: 
şofer -transport persoane -post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 20.08.2018, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu; -Proba interviu: 
data de 22.08.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Dosarul de concurs se depune la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Condiţiile de parti-
cipare: bibliografia şi documentele 
pentru întocmirea dosarului de 
înscriere la concurs sunt afişate la 
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu. 

Informaţii suplimentare la telefon: 
0234.214.071.

l Direcţia Regională de Statistică 
a Municipiului Bucureşti, cu sediul 
în B -dul Carol I, nr.12, et, 5, 
Bucureşti, sector 3, organizează în 
data 16.08.2018,  ora 10.00, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a doua posturi vacante 
de Expert IA, funcţii contractuale,  
din cadrul Serviciului Infrastruc-
tură Statistică, Agricultură şi  
Evaluarea Calităţii Statisticilor de 
Intreprindere şi respectiv din 
c a d r u l  C o m p a r t i m e n t u l u i 
INSPIRE. Condiţii  de ocupare a 
posturilor: -  studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă ; -  
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minim 7 ani. Proba scrisă  va avea 
loc în data de 16.08.2018, ora 10.00 
iar proba interviu va avea loc  în 
data de 20.08.2018, ora 13.00, la 
sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucu-
reşti, din B -dul Carol I, nr.12, et, 
5, Bucureşti, sector 3.  Dosarul 
pentru înscriere la concurs se 
d e p u n e  p â n ă  l a  d a t a  d e 
06.08.2018, ora 16.00, la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare cu 
privire la bibliografie şi conţinutul 
dosarului pentru concurs se obţin 
la tel.: (021) 305.66.90.

CITAŢII
l Neagu Marioara, cu ultimul 
domiciliu în Giurgiu, str. Vapo-
rului ,  județul  Giurgiu,  este 
chemată la Judecătoria Giurgiu, 
cu sediul în str.Episcopiei, nr. 13, 
județul Giurgiu, în dosarul nr. 
414/236/2018, Sala 2, complet cn3, 
în ziua de 02.10.2018, ora 08.30, în 
calitate de pârât, în proces cu 
I n s p e c t o r a t u l  d e  S t a t  î n 
Construcții, în calitate de recla-
mant, pretenții.

l Prin prezenta am procedat la 
afisarea citatiei de la Judecatoria 
Ploiesti, la ora 10:00, in data de 
23.07.2018, privind dosarul nr. 
4007/281/2018a1, prin care este 
chemat in Instanta domnul Bratu 
Viorel, Camera Sala 6, in data de 
16 Octombrie 2018, ora 08.30, 
Judecatoria Ploiesti, Jud. Prahova.

l Numitul Mesherqui Firas, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.Cluj-Napoca, str. Fântânele, 
nr. 63-65, ap. 196, jud. Cluj, în 
calitate de pârât în dos. nr. 
12860/211/2017, având ca obiect 
partaj, este chemat să se prezinte 
la Judecătoria Cluj-Napoca, în 
data 20.09.2018, ora 9.00, complet 
C-33.

DIVERSE
l SP Suma Insolvency IPURL 
in calitate de lichidator judiciar 
al  SC Panito SRL anunta 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a falimentului prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 in dosarul nr. 
5444/63/2018 af lat pe rolul 
Tribunalului Dolj – Sectia a-II-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de 
creanta 14.08.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar al crean-
telor la 18.09.2018. Termen de 
intocmire si afisare a tabelului 
definitiv 02.10.2018. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor 
la data de 24.09.2018.

l SC HLT Banater Apartments 
SRL având sediul în localitatea 
Arad, calea A.Vlaicu nr. 270, 
jud. Arad, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului 
“modificări interioare şi exteri-
oare în vederea transformării 
din sediu administrativ în spaţii 
cazare – faza puz” amplasat în 
Arad, calea A.Vlaicu, nr.270, 
jud.Arad şi declanşarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se 
poate realiza la sediul firmei SC 
L&C Total Proiect SRL, locali-
tatea Arad, str.Muncii nr.34, 
zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureşului nr. FN, 
în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data ultimului anunţ.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debi-
toarei S.C. Seliron S.R.L. cu 
sediul în Loc. Băicoi, Oraş 
Băicoi, Str. Republicii nr. 108, 
Corp C1, Cam. 1,  județul 
Prahova, J29/557/1999, CUI 
1 2 0 5 3 1 3 0 ,  î n  d o s a r u l 
2303/105/2018 af lat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a 

II-a Civilă, de Contencios 
A d m i n i s t r a t i v  ş i  F i s c a l . 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debito-
rului –10.08.2018, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi publicarea în 
BPI a tabelului preliminar de 
creanțe 20.08.2018, termenul de 
definitivare a tabelului crean-
țelor – 14.09.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 24.09.2018. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Denumirea t i tularului : 
Centru Comercial La Strada, 
titular al proiectului West Resi-
dential Park anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
Agenţ ia  pentru  Protecţ ia 
Mediului Ilfov în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare 
adecvată, pentru proiectul: La 
Strada, propus a fi amplasat în 
strada Coralului nr.4, Braga-
diru. NU se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi 
evaluării adecvate. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov 
din Bucureşti, str. Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, în zilele de 
luni până joi, între orele 9-13, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet www.apm-ilfov.ro în 
termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, 
până la data de 29.07.2018.

l România. Tribunalul Arad. 
Secţia a II-a Civilă. Dosar 
nr.969/108/2018.  Operator 
3207/2504. Sentinţa Civilă nr. 
118. Camera de consiliu din 
data de 5.06.2018. Preşedinte: 
Carmen Stancu. Grefier: Ileana 
Costea. S-a luat în examinare 
cererea formulată de petenta 
SC Cariera de Piatră SA Arad 
pentru înregistrarea divizării 
parțiale. La apelul nominal se 
prezintă reprezentantul petentei 
-avocat Voinescu Gabriel . 
Procedura de citare este legal 
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îndeplinită. Cererea este legal 
timbrată cu o taxă judiciară de 
timbru în sumă de 105Lei 
conform facturii din data de 
14.05.2018 f.118. S-a făcut refe-
ratul cauzei, după care, nemai-
fiind alte cereri de formulat 
instanța acordă cuvântul în 
susținerea cererii. Reprezen-
tantul petentei solicită admi-
terea cererii de înregistrare a 
divizări i  parțiale .  Asupra 
cererii, Tribunalul constată că, 
prin cererea înregistrată la 
Oficiul registrului comerţului de 
pe lângă Tribunalul Arad sub nr. 
19511/4.05.2018 petenta SC 
Cariera de Piatră SA Arad a 
solicitat înregistrarea mențiunii 
privind divizarea parțială a 
acesteia și transferul patrimo-
niului desprins către SC Cariera 
Bătuţa SRL Buzău având în 
vedere prevederile art. 239 din 
Legea nr.31/1990. Analizând 
cererea prin prisma înscrisurilor 
prezentate instanța reține în 
fapt următoarele: Prin Hotă-
rârea adunării generale extraor-
dinare a acționarilor SC Cariera 
d e  P i a t r ă  S A  A r a d  n r. 
1/12.12.2017 și prin Hotărârea 
adunării generale extraordinare 
a asociaților SC Cariera Bătuţa 
SRL Buzău nr. 1/12.12.2017 s-a 
aprobat divizarea parțială a SC 
Cariera de Piatră SA Arad. 
Proiectul de divizare parțială, 
simetrică a petentei SC Cariera 
de Piatră SA Arad din data de 
24.01.2018 a fost publicat în 
Monitorul Oficial Partea a IV-a 
nr. 649/15.02.2018 și actul recti-
ficativ al Proiectului a fost 
publicat în Monitorul Oficial 
P a r t e a  a  I V - a  n r . 
1572/24.04.2018. Creditorii soci-
etăților nu au formulat opoziție 
în condițiile art. 243 al. 2 din 
Legea 31/1990 astfel că, prin 
Hotărârea adunării generale 
extraordinare a acționarilor SC 
Cariera de Piatră SA Arad din 
data de 11.04.2018 și prin Hotă-
rârea adunării generale extraor-
dinare a asociaților SC Cariera 
Bătuţa SRL Buzău din data de 
11.04.2018 (hotărâri autentifi-
c a t e  s u b  n r . 1 0 5 2  ș i 
nr.1053/11.04.2018) s-a aprobat 
înregistrarea în registrul comer-
țului a operațiunilor privind 
divizarea. Față de această stare 
de fapt, văzând că, au fost 
respectate prevederile art.239-
242 din Legea nr.31/1990; 
Având în vedere prevederile 
art.246 din Legea nr.31/1990; 
Pentru aceste motive în numele 
legii hotărăște: Admite cererea 
de divizare parțială formulată 
de petenta SC Cariera de Piatră 
SA cu sediul în Arad, Calea 6 
Vânători nr.55, jud. Arad număr 
de ordine în registrul comerțului 

J02/1091/2006, CUI 18761470 
potrivit Proiectului de divizare 
p a r ț i a l ă ,  s i m e t r i c ă 
nr.1/24.01.2018 publicat în 
Monitorul Oficial al României 
partea a IV-a nr.649/15.02.2018 
și a Actului rectificativ la 
proiectul de divizare publicat 
Monitorul Oficial al României 
p a r t e a  a  I V - a  n r . 
1572/24.04.2018. Dispune înre-
gistrarea în registrul comerțului 
a mențiunii privind divizarea 
parțială și publicarea în Moni-
torul Oficial al României, partea 
a-IV pe cheltuiala solicitantului 
a dispozit ivului  sentinței . 
Executorie. Cu recurs în termen 
de 30 zile de la comunicare. 
Cererea de recurs se va depune 
la Tribunalul Arad. Dată în 
camera de consiliu din data de 
5.06.2018. Președinte: Carmen 
Stancu, Grefier: Ileana Costea. 

l Anunţ privind intenţia de 
transfer al portofoliul de Asigu-
rări Bancassurance al Societăţii 
de Asigurare-Reasigurare Astra 
SA. Întrucat, prin Sentința 
Civilă nr.9661 din 03.12.2015 
pronunțată în dosarul  nr. 
32802/3/2015, af lat pe rolul 
Tribunalului București, Secţia a 
VII/a Civilă a hotărât,  în 
conformitate cu dispoziţiile rele-
vante ale Legii 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insol-
venţei și de insolvenţă (denu-
mită în cele ce urmează „Legea 
insolvenţei”): (i)deschiderea 
procedurii falimentului în ceea 
ce privește Societatea de Asigu-
rare-Reasigurare Astra SA, 
societate românească, cu sediul 
social în București, sector 3, 
strada Nerva Traian, nr.3, bloc 
M101, etaj 8, înregistrată la 
Registrul Comerţului București 
sub numărul de înregistrare 
J40/305/1991, Cod Unic de 
Identificare nr.330904, Codul de 
I d e n t i f i c a r e  F i s c a l ă  n r.
RO330904 (denumită în cele ce 
urmează „Societatea” sau 
„Astra”), (ii)dizolvarea Socie-
tății și numirea lichidatorului 
judiciar KPMG Restructuring 
SPRL, cu sediul social în Şos.
București-Ploiești, nr.69-71, 
cam.25, sector 1, București, 
în reg i s t ra tă  în  Reg i s t ru l 
Formelor de organizare al 
Uniunii Naţionale a Practicie-
nilor în Insolvenţă din România 
(Uniunea) sub numărul RFO 
0499, număr matricol 2A0499, 
înregistrată în Tabloul Uniunii 
pe data de 24.09.2010. În 
conformitate cu prevederile 
art.21 alin. (5) din Norma ASF 
nr.28/2015, privind funcţionarea 
asiguratorilor supravegheaţi 
conform regimului naţional și în 

contextul lichidării activelor și 
pasivelor societăţii de Asigura-
re-Reasigurare Astra SA în 
conformitate cu prevederile 
art.258, litera q), punctul 1 din 
Legea insolvenţei, anunță pe 
această cale intenţia de a 
transfera o parte din portofoliul 
de asigurări de tip bancassu-
rance către societatea Alli-
anz-Tiriac Asigurari SA, cu 
sediul social în București, sector 
1, strada Căderea Bastiliei, 
nr.80-84, Subsol, parter (parţial 
-zona sud), et.1 (parţial -zona 
sud), et.2, et.3, et.4, et.5, et.6 
(parţial -zona sud), înregistrată 
la Registrul Comerţului Bucu-
rești sub numărul de înregis-
trare J40/15882/1994, cod unic 
de identificare: 6120740, cod 
fiscal: RO6120740, înregistrată 
în Registrul Asiguratorilor sub 
numărul RA-017/2003, fiind 
semnat între cele două părţi, la 
data de 17 iulie 2018 contractul 
de transfer de portofoliu de 
a s igurăr i  bancassurance . 
Termenii și condiţiile generale și 
speciale ale contractelor de 
asigurare încheiate de către 
Societatea de Asigurare-Reasi-
gurare Astra SA vor rămâne 
nemodificate și pe deplin în 
vigoare, și vor fi preluate ca 
atare de către societatea Alli-
anz-Tiriac Asigurari SA, odată 
cu obținerea aprobărilor din 
partea autorităților de regle-
mentare relevante. Modalitatea 
de valorificare prin transferul 
portofoliului bancassurance de 
Asigurări de Bunuri încheiate 
de Astra și negocierea de către 
Lichidator a termenilor și condi-
țiilor tranzacției au fost apro-
bate prin hotărârea adunării 
c r e d i t o r i l o r  A s t r a  d i n 
30.08.2016, procesul-verbal al 
ședinței fiind publicat în Bule-
tinul procedurilor de insolvență 
nr. 15919/02.09.2016 și cu avizul 
prealabil nr.4031/22.08.2016 
emis de Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară. Transferul de 
portofoliu va fi efectuat cu 
aprobarea prealabilă a autori-
tății de reglementare, în confor-
mitate cu legislaţia aplicabilă și, 
în particular, cu dispozițiile 
Legii 237/2015 privind autori-
zarea și supravegherea activi-
tății de asigurare și reasigurare 
și ale Normei nr.20/2016 privind 
autorizarea și monitorizarea 
societăților de asigurare și reasi-
gurare, coroborată cu Norma 
nr.28/2015 privind funcționarea 
asiguratorilor supravegheați 
conform regimului național, cât 
și  a prevederilor Legii  nr. 
85/2014, mai sus menţionate. 
KPMG Restructuring SPRL -În 
calitate de Lichidator judiciar al 
Societăţii de Asigurare-Reasigu-

rare Astra SA (în faliment). 
Data: 23 iulie 2018.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al 
Societății SILVAROM S.A., cu 
sediul în București, Intrarea 
Rocilor, Nr.12/16, sector 6, înre-
gistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/239/1991, Cod fiscal 
RO 433926, conf. art.117 din 
Legea 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare și art.13 
din  Actul Constitutiv, convoacă: 
I. Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
27.08.2018, ora  12, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, C6, cam.14, sector 6, 
București, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea structurii 
organizatorice a societății și regu-
lamentului de organizare și func-
ționare a societății.  2. Aprobarea 
contractării de noi credite sau 
modificarea de credite vechi sau 
împuternicirea Consiliului de 
Administrație în acest sens. II. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 27.08.2018, ora  13, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, C6, cam. 14, sector 6, 
București, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea fuziunii socie-
tății  SILVAROM SA cu socie-
tatea SIMART Arhitecture SRL. 
2. Aprobarea raportului Consi-
liului de administrație în sensul 
fuziunii. 3. Aprobarea Raportului 
de expertiză contabilă asupra 
Proiectului de fuziune prin 
absorbţie a SIMART Arhitecture 
S.A. (Societate Absorbantă) și a 
SILVAROM S.A. (Societate 
Absorbită) întocmit de expert 
contabil Nicolae Camelia. 4. 
Împuternicirea Consiliului de 
Administrație pentru exercitarea 
oricăror competențe și atribuții 
necesare prevăzute de Capitolul 
IV, alin.4, lit.m din Actul consti-
tuiv al Societății, în vederea 
producerii efectelor fuziunii. 5. 
Mandatarea d-nei Aurelia Ilie 
care să efectueze demersurile 
pentru publicarea hotărârilor în 
Monitorul Oficial, depunerea 
documentelor și efectuarea înre-
gistrărilor necesare la Oficiul 
Registrului Comerțului și Moni-
torul Oficial, dacă este cazul. 
Materialele ce vor fi prezentate în 
cadrul ambelor Adunări Gene-
rale ale Acţionarilor pot fi consul-
tate la sediul societăţii. Acţionarii 
înscriși în Registrul acţionarilor 
până la 24.08.2018 pot participa 
la cele două ședințe ale Adunării 
Generale a Acţionarilor convo-
cate prin prezentul convocator 
personal  sau prin procură 
specială dată altor acţionari care 
să-i reprezinte. Formularele de 

,,Procură specială,, se pot obţine 
de la Secretariatul Consiliului de 
Administraţie  al societăţii, înce-
pând cu data de  24.08.2018  și 
vor fi  depuse la secretariatul 
Adunării Generale a Acţionarilor 
cel târziu cu 48 de ore înainte de 
data ţinerii A.G.A. Atât în cazul 
Adunării Generale Ordinare cât 
și în cazul Adunării Generale 
Extraordinare, în cazul neîntru-
nirii cvorumului pentru prima 
convocare, a doua convocare va 
avea loc pe data de 28.08.2018 în 
același loc și aceleași ore, fără 
altă modalitate de notificare a 
acţionarilor.

l Consiliul de Administraţie al 
SC Repacom Obor SA, cu sediul 
social în Bucuresti, str. Baicului 
nr. 31, sector 2, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/299/1991, CUI: RO 892, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
ziua de 27.08.2018, ora 14:00, la 
punctul de lucru din Comuna 
Brănesti, str. Industriilor IV nr 3, 
judet Ilfov,  pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă 
20.08.2018, cu următoarea ordine 
de zi: -Completarea obiectului de 
activitate pentru activităţile 
desfășurate la punctul de lucru, 
cu următoarea activitate: Cod 
CAEN 4939  - Alte transporturi 
terestre de calatori n.c.a. In situ-
aţia în care  la data convocării nu 
se realizează cvorumul prevăzut 
de lege, Adunarea Generală se 
reconvoacă la data de 28.08.2018, 
ora 14:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Informaţii 
suplimentare la tel:  0722 779 
458.

LICITAŢII
l Lichidatorul judiciar, societăți 
profesionale de insolvență, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL și Consultant 
Insolvență SPRL al debitoarei 
SC Izometal-Magellan, cu sediul 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr.11, parter, 
camera  2 ,  jud .Mehedinț i , 
CUI:6633311, J25/276/2012, 
societate af lată în procedură 
generală de faliment, conform 
sentinței nr. 177/2016 din ședința 
publică din data de 16.05.2016, 
pronunțată de Tribunalul Mehe-
dinți, Sectia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, 
care face obiectul dosarului 
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureș, 
anunță vânzarea prin negociere 
directă urmată de supraofertă, 
în condițiile prevăzute de art.118 
din Legea 85 din 2006- privind 
procedura insolvenței, pe bază 
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de regulament  aprobat ,  a 
bunului imobil *Proprietate 
imobiliară de tip industrială- 
hale comercial- depozitare și 
birouri, situate în localitatea 
Timișoara, str.E.Baader, nr.13, 
județul Timiș, compusă din: 
-teren intravilan în suprafața de 
1.015mp, înscris în CF nr.410601 
Timișoara, având număr cadas-
t r a l  To p :  7 2 2 / 1 3 / 4 / 5 / 2  ș i 
construcții :  clădire birouri 
P + 1 E + M  î n s c r i s ă  î n  C F 
nr.410601, având număr cadas-
tral Cad: C1 Top: 722/13/4/5/2; 
-teren intravilan în suprafața de 
2.688mp înscris în CF nr.410598 
Timișoara, având număr cadas-
t r a l  To p :  7 2 2 / 1 3 / 4 / 2  ș i 
construcții: depozit, magazie 
metalică și birou-depozit înscrise 
în CF nr. 410598 Timișoara, 
având număr cadastral Cad: C1 
Top: 722/13/4/2*, prețul de 
pornire fiind de 470.000,00 Euro 
(exclusiv TVA). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris mai sus, îl 
reprezintă Sentințele nr.151 din 
ședința publică din data de 
23.03.2015 pronunțată de Tribu-
nalul Mehedinți în dosarul 
nr.6902/101/2012/a102, prin care 
s-a dispus ridicarea suspendării, 
precum și  nr.177/2016 din 
ședința publică din data de 
16.05.2016 pronunțată de Tribu-
na lu l  Mehedinț i  în  dosar 
nr.6902/101/2012 prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii de 
faliment. Ofertele în vederea 
negocierii se vor depune în 
plicuri sigilate la birourile lichi-
datorilor judiciari, situate în Dr. 
Tr. Severin, str.Iuliu Maniu, 
nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinţi sau Dr.Tr.Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinți, cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire sau 
direct cu primirea numărului de 
înregistrare al ofertei până la 
data de 27.08.2018, ora 14.00. 
Participarea la negociere este 
condiționată de achiziţionarea 
caietului de sarcini, depunerea 
garanției de participare în 
valoare de 10%, din prețul de 
pornire în contul SC Izome-
tal-Magellan SRL nr.RO 94 
BRDE 260 SV 576 5840 2600 
deschis la BRD GSG- Sucursala 
Drobeta-Turnu-Severin și a 
actelor de identificare ale ofer-
tantului și ale reprezentantului 
aces tu ia  până  la  data  de 
27.08.2018, ora 14.00. Plicurile 
conținând ofertele vor fi deschise 
la data de 28.08.2018, ora 11.00, 
la punctul de lucru al debitoarei 
situat în localitatea Timișoara, 
str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiș, în prezența celor intere-
sați, după care urmează ședința 

de negociere. După finalizarea 
negocierilor, se va publica un 
anunț de supraofertare, prețul 
de pornire fiind cel mai mare 
negociat față de prețul inițial. 
Invităm pe toți cei care vor să se 
prezinte la ședința de vânzare 
prin negociere directă urmată de 
supraoferta la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop și până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului să 
anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancți-
unea prevazută de lege. Infor-
maț i i  supl imentare  la  nr. 
tel.0252.32.82.93, 0744.528.869, 
0252.35.43.99, 0742.592.183.

l Debitorul SC Stigo SRL - in 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Dumitru Gheata nr. 
6, bl. CPL, sc. 1, et. 2, ap. 28, jud. 
Mehedinţi, J25/389/2003, C.U.I. 
1 5 7 7 2 3 6 0 ,   d o s a r  n r . 
4781/101/2017 -Tribunalului 
Mehedinti, prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunul mobil: 1. *Autoutilitara 
N1  Peugeot Partner, nr. inmatri-
culare  (MH-55-NOV)*, culoarea 
alb, an fabricatie 2011, serie 
sasiu VF3GC9HWCBN511595, 
serie motor 0109765, cod omolo-
gare BFPE531411U31E4, capa-
citate cilindrica 1560 cmc, la 
pretul de 1.246 Euro – exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la pretul 
BNR din ziua platii).Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil descris 
anterior, il reprezinta Incheierea 
de sedinta din data de 22.11.2017 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4781/101/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
30.07.2018, orele 14:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei si 
achizitionarea caietului de 
sarcini in valoare de 200 lei.  
Cont deschis la Banca Comer-
ciala Romana – Suc. Dr. Tr 
Severin, sub nr. RO73RNCB 
0179034562350001. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să 

depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului 
mobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x  
0742592183,  sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

l Debitorul SC Mecanoenerge-
tica SA, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 
22 ,  jud .  Mehed in ţ i ,  CIF : 
RO1605469, J25/348/1991, aflata  
în procedură de reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisa-
tion, en redressement, în dosar 
nr. 7395/101/2015 prin adminis-
trator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL reprezentata de 
Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud .  Mehedinţ i ,  scoate  la 
vânzare: -Activ Functional 
format din Teren fără construcții 
SL= 20.509,89 mp, Constructii 
(C30 – hala mecanica grea 
P+1E, Scd= 4125,43 mp – nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala 
mecanica usoara P+2E, Scd = 
2815,86 mp – nr. cadastral 
52841-C1, C24 – hala sablare 
vopsire Sc=1680 mp, nr. cadas-
tral 52840-C1, C20 – pavilion 
administrativ P+2E, Scd = 
672,85 mp, nr. cadastral 52842-
C1, C9 – microcantina, Sc=178 
mp, nr. cadastral 52839-C1, C8 
– corp TS laboratoare P+2E, 
Scd=1366,38 mp, nr. cadastral 
52845-C1, C7-Hala constructii 
metalice, Sc=2582 mp, nr. cadas-
tral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
Sc = 457 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C25, C23-castel 
apa, Sc=18 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier 
instalatori, Sc=162 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C21-stocator oxigen, Sc=10 mp 
( d e m o l a t )  n r.  c a d a s t r a l 
1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc=492 mp, nr. cadas-
t r a l  1 3 7 7 / 1 / 1 / 1 / 1 - C 1 2 / 2 , 
C27-statie compresoare, Sc=116 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C27, C28-depozit de table si 
agregate, Sc=41 mp (demolat) nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea 
canalizare, statie epurare SBR 
16000 L)  Instalatii tehnice ( Cap 
frezat FLN, Cazan basic, presa 
pit abcant, instalatii sudare, aere 
conditionate, instalarii incalzire, 
masini debitat, strunguri, masini 
de gaurit, compresoare,prese 
hidraulice, masini de frezat, 
poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, 
etc.), Utilaje, Mijloace de trans-
port (Autoturisme Daewoo 

Cie lo ,  Nubira ,  Autotrator 
Roman, etc.), Mobilier, Apara-
tura, Birotica, Sisteme protectie, 
Instalatie electrica subterana de 
forta 6Kv – 2 cabluri cu o 
lungime de 1340 ml (Raport de 
evaluare nr.  50/05.04.2018 
intocmit de expert evaluator 
Cojocaru Marian si aprobat prin 
hotararea comitetului credito-
rilor nr. 227/20.04.2018) la pretul 
de 2.647.610,00 euro. Valorile nu 
includ TVA (19%) și plata se va 
face in lei la cursul BNR din ziua 
plății. -Creditori garantați: BCR 
SA, DGRFP Craiova A.J.F.P. 
Mehedinti, Electroargeș SA, 
Energomontaj SA. Titlul execu-
toriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la 
vânzarea Activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 43 din data de 
30.05.2018 de confirmare a 
planului de reorganizare modi-
ficat pronunțată de către judecă-
torul  s indic in dosarul  de 
insolvență nr. 7395/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
2 9 . 0 8 . 2 0 1 8  o r e l e  1 4 : 0 0 . 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 1000 lei. Contul unic 
de insolvență al debitoarei este la 
B C R  –  R O 6 6 R N C B 
0179034575100001. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie din data de 
29.08.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 
1000  le i  până  la  data  de 
28.08.2018 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra Activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA sa anunțe administratorul 
judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Raportat la dispozitiile art. 91 
din Legea 85/2014, Activul func-
tional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA se vinde liber de 
orice sarcini, precum privilegii, 
ipoteci, gajuri, sau drepturi de 
retentie, sechestre, de orice fel. 
Relaţii la sediul administrato-
rului judiciar sau la telefon 
0742592183, 0756482035, tel./
fax: 0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; Administrator judiciar, 

Consultant Insolvenţă SPRL 
prin ec. Emil Popescu.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie de student 
pe numele Borcilă Georgiana 
Livia emisă de Universitatea Naţi-
onală de Arte București.

l Pierdut certificat ADR valabil 
până la 20.01.2022 și certificat de 
pregatire profesională a conducă-
torului auto valabil până la 
14.12.2021 eliberate de ARR 
Galați pe  numele de  Toma 
Robert –Ionel. Se declară nule.

l Pierdut card , voucher de 
vacanţă pe numele Georgescu A. 
Mădălin –Eduard, emis de ACCU 
București.

l Pierdut certificat înregistrare 
firmă Gheoghe Gheoghe Persoană 
F i z i c ă ,  n r .  R e g .  C o m . 
F/402204/08.03.2004, nr.unic de 
înreg. 1610902400621, sediul 
București, str.Vișana nr.3, bl.44, 
ap. 40, sect. 4.

l Pierdut contract de vânzare- 
cumpărare  cu plata în rate nr. 
5157 din 1992 pe numele Turcu 
Niculae și Turcu Elena cu domi-
ciliu în București str. Apele Vii, nr. 
2A, bl. 312, sc. 1, et. 4, ap. 10, 
sector 6, emis de Societatea 
Comercială Orizont.

l Subscr i sa  PROVIDENT 
FINANCIAL ROMANIA IFN 
S.A., cu sediul în București, Calea 
Șerban Vodă, nr.133, Central 
Business Park, etaj 1, corp D-E, 
etaj 2, corp D, sector 4, înregis-
trată la Registrul Comertului sub 
nr. J40/1682/2006, cod unic de 
înregistrare, 18346091, nr de înre-
gistrare în Registrul Special BNR 
RS-PJR-41-010099/16.02.2018, 
declară pierdut Registrul Unic de 
Control aferent punctului de 
lucru din Mun. Hunedoara, Str. 
Avram Iancu,  nr . 7, bl. 139, sc. B, 
parter, ap. 15,  Jud. Hunedoara.

l Subscr i sa  PROVIDENT 
FINANCIAL ROMANIA IFN 
S.A., cu sediul în București, Calea 
Șerban Vodă, nr.133, Central 
Business Park, etaj 1, corp D-E, 
etaj 2, corp D, sector 4, înregis-
trată la Registrul Comertului sub 
nr. J40/1682/2006, cod unic de 
înregistrare, 18346091, nr de înre-
gistrare în Registrul Special BNR 
RS-PJR-41-010099/16.02.2018, 
declară pierdut Registrul Unic de 
Control aferent punctului de 
lucru din Mun. Reșita, Bld. Revo-
luţia din Decembrie, Nr. 31, Bl. 
31, Sc. 3, Et. Parter,Ap. 2, Judet 
Caraș-Severin.




