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OFERTE SERVICIU
l SC Land Optic Consulting angajează distribuitor cu permis auto
categoria B. Pentru detalii:
0767.867.294. Bucuresti.
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 Firmă germană angajează șoferi
profesioniști categoria CE+ADR
pentru transporturi marfă (prelată)
pe teritoriul Germaniei. 1.950Euro
salariu+ 24Euro diurna. Contract
german, concediu, dispecerat în
limba română. Așteptăm CV-ul dvs.
la e-mail: Bewerbung@ullrich-gruppe.de.
Tel.0049.176.186.777.57.
l Universitatea Petru Maior din
Târgu-Mureș anunță organizarea
concursului privind ocuparea
postului de cercetător ştiințific
(postdoc) şi asistent de cercetare
(doctorand), vacante în cadrul
proiectului cu cod PN-III-P1-1.2PCCDI2017-0884 -PORT Cultural.
Informaţii suplimentare pe: http://
jobs.ancs.ro şi www.upm.ro.
l Angajăm tâmplar universal,
muncitor calificat/necalificat confecţionare mobilier PAL+MDF. Rugăm
sunaţi la: 0766.497.074.
l Patiseria Palma SRL din Pecica
angajeaza 1 lucrator bucatarie
(spalator vase mari), (cod COR.
941201), Conditii minime; studii
primare (opt clase), vechime in
domeniu minim 5 ani, cunoasterea
bucatariei sarbesti (prajitura burek).
CV-urile se depun pe e-mail la
adresa; mile@mildor.ro. Vor fi luate
in considerare CV-urile primite
pana la data de 30.07.2018. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
31.07.2018 si consta in concurs de
CV-uri. Informatii la telefon;
0745330061.
l Patiseria Temsadri Srl din
Santana angajeaza 2 lucratori bucatarie (spalator vase mari), (cod
COR. 941201), Conditii minime;
studii primare (opt clase), vechime
in domeniu minim 5 ani, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura
burek). CV-urile se depun pe e-mail
la adresa; mile@mildor.ro. Vor fi
luate in considerare CV-urile
primite pana la data de 30.07.2018.
Selectia candidatilor va avea loc in
data de 31.07.2018 si consta in
concurs de CV-uri. Informatii la
telefon; 0745330061.

l Primăria Comunei Brînceni,
judeţul Teleorman, în conformitate
cu prevederile art.7 din HGR nr.
286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs
în vederea ocupării a 3 funcţii
contractuale de execuţie temporar
vacante de muncitor calificat, din
structura Aparatului de specialitate
al primarului comunei Brînceni,
Compartimentul de administrare a
domeniului public și privat al
comunei Brînceni. Nivelul studiilor
necesare ocupării postului: generale;
Vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării posturilor: -1 post
muncitor calificat treaptă IV -fără
vechime; -2 posturi muncitori calificați treaptă II -minim 5 ani. Data,
ora şi locul desfăşurării probelor de
concurs: -Selecţia dosarelor de
înscriere la concurs va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Brînceni
în data de 3 august 2018; -Proba
scrisă se va susţine la sediul Primăriei Comunei Brînceni în data de 8
august 2018; -Interviul se va susţine
la sediul Primăriei Comunei Brînceni în data de 10 august 2018;
-Data-limită până la care se pot
depune dosarele de înscriere la
concurs la sediul Primăriei Comunei
Brînceni: 1 august 2018. Relaţii
suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs: telefon:
0247.431.448, persoană de contact:
Vasilică Florica.
l Club Sportiv Eforie, cu sediul în
localitatea Eforie Sud, strada
Progresului, nr.1, judeţul Constanța,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: muncitor calificat I,
fochist; număr posturi: 1, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.08.2018, ora 10.00;
-Proba practică în data de
20.08.2018, ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: 5 ani; -curs calificare
fochist, autorizat ISCIR. 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: Eforie
Sud, str.Republicii, nr.56. Relaţii
suplimentare la sediul: Eforie Sud,
str.Republicii, nr.56, persoană de

contact: Ungureanu Aurelia,
telefon: 0766.096.204, e-mail:
clubsportiveforie@gmail.com.
l În temeiul prevederilor HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
Oraşului Drăgăneşti-Olt, județul
Olt, cu sediul în localitatea Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, nr.150,
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcții contractuale
de execuție vacante de muncitor
calificat, treapta IV, studii medii/
generale în cadrul Compartimentului supravegherea serviciilor
publice comunitare de utilităţi
publice. Condiţii: studii medii sau
generale dovedite cu diplomă de
licenţă sau adeverinţă de studii
generale, fără vechime în muncă.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei. Probe: -proba scrisă:
20.08.2018, ora 12.00; -interviul:
23.08.2018, ora 10.00. Bibliografia,
actele necesare pentru dosarele de
înscriere la concurs, precum şi alte
informaţii sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina de internet:
http://www.draganesti-olt.ro. Dosarele de concurs se depun la sediul
instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Relaţii suplimentare
la telefonul: 0249.465.815.
l Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul
în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea a două
posturi contractuale de execuţie
vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul
pentru transport public județean și
activități suport, Direcția tehnică,
investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean
din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Gorj, pe
perioadă nedeterminată. A. Condițiile de participare la concurs: I.
Condiții generale: Poate participa la
concurs orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute
la art. 3 din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. II.
Condiții specifice prevăzute în fișa
de post: Pe lângă condiţiile generale
prevăzute la pct. I, candidații
trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice: a) studii
gimnaziale/profesionale/liceale; b)
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție - minimum 6 luni;
c) experiență profesională în funcția
de îngrijitor - minimum 6 luni. B.
Data, ora și locul desfăşurării acestora: Concursul se va desfăşura la
sediul Consiliului Judeţean Gorj,
astfel: - proba scrisă, 20 august
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2018, ora 10,30; - interviul se va
susține într-un termen de maximum
4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Candidaţii vor depune
dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj, în termen de
10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv în perioada
25.07.2018-07.08.2018. C. Date de
contact ale secretarului comisiei de
concurs: Andrei Daniela, consilier
superior la Compartimentul de
management al unităților sanitare
preluate, monitorizare indicatori,
salarizare din aparatul de specialitate al Consiliul Județean Gorj,
adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et.
2, camera 236, tel. 0372531236,
adresă de e-mail: daniela.andrei@
cjgorj.ro.
l Anunt: Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, in temeiul HG nr.
286/23.03.2011 Regulamtnului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovoare in grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, cu modificarile si
compeltarile ulterioare, organizeaza
concurs pentru ocuparea urmatoarelor pozsturi (functie contractuala):
1 post temporar vacant (perioada
determinata) de EDUCATOR M la
Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupationala Ramnicu Sarat din
cadrul DGASPC Buzau astfel: data
limita depunere dosare, in data de
01.08.2018; selectie dosare, in data
de 02.08.2018 ora 10.00; proba
scrisa, in data de 09.08.2018, ora
10.00; interviu, in data de 16.08.2018
ora 10.00. Conditii: studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat
sau echivalenta; vechime in muncaminim 1 an. Persoana de contact:
Cristea Iuliana-tel.0238.711.051.
Dosarele vor fi depuse pana in data
de 01.08.2018 ora 16.30. Toate
probele se desfasoara la sediul institutiei din mun.Buzau, strada
Bistritei nr.41, jud.Buzau. Director
Executiv, Loredana Elena-Dorobantu.
l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1,
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza
Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant pentru
funcţie publică: Direcţia Buget
Finanţe -Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri -Compartiment Programare şi

I

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Urmărire Venituri: 1.un post funcție
publică de execuție de consilier,
clasa I, grad profesional principal.
Condiţiile de participare: -Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiințe
economice; -vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 5 ani;
-cunoştinţe IT -nivel mediu.
Programul concursului: -25.07.2018
-publicitate concurs; -24.08.2018
-ora 11.00 -susţinere proba suplimentară; -Proba scrisă: 27.08.2018
-ora 11.00; -Interviul se susţine, de
regulă, într-un termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Data şi ora susţinerii
interviului se afişează odată cu
rezultatele la proba scrisă. În cadrul
concursului se desfăşoară probă
suplimentară de testare a cunoştinţelor IT -nivel mediu. Concursul se
va desfăşura la sediul Consiliului
Judeţean Ialomiţa. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului, începând cu
data de 25.07.2018, ora 8.00, şi până
în data de 13.08.2018, ora 16.30.
Date contact: telefon: 0243.230.200,
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de
contact: Hobjilă Crety, consilier
Compartiment Resurse Umane.
l Unitatea Militară 02517, cu sediul
în localitatea Craiova, str. Anul
1848, nr.98, judeţul Dolj organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale vacante de:
Referent de specialitate, debutant
din cadrul Biroului NSIP: -Proba
scrisă în data de 17.08.2018, ora
09.00; -Proba practică în data de
22.08.2018, ora 09.00; -Interviul în
data de 24.08.2018, ora 09.00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/23.03.2011,
precum şi Condiţii specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale de Referent de specialitate, debutant din cadrul Biroului
NSIP sunt: Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă- Inginer
în domeniul: inginerie civilă, inginerie și management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria
instalaţiilor şi arhitectură într-una
din specializările: -construcţii civile,
industriale şi agricole; -Inginerie
civilă; -Căi ferate, drumuri şi
poduri; - Amenajări şi construcţii
hidrotehnice; -Ingineria instalațiilor;
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-Inginerie urbană şi dezvoltare regională; -Inginerie economică în
construcţii. -Înbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală; -Sisteme electrice;
-Electrotehnică; -Electromacanică;
-Energetică; -Electroenergetică;
-Arhitectură. Vechime în muncă:
fără vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 08.08.2018,
ora 12.00 la sediul UM 02517
Craiova. Relaţii suplimentare la
sediul UM 02517 Craiova. Persoană
de contact: plt. adj. Ion Eugen
tel.0765.739.901.
l Complexul Muzeal Arad, cu
sediul în localitatea Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-muncitor calificat TP I, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 17.08.2018,
ora 09.00; -Interviul în data de
21.08.2018, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 5 ani; -permis de
conducere: categoria B. 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 Complexului
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1.
Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ța G.
Enescu, nr.1, persoană de contact:
M u s t e a Va l e r i a , t e l e f o n :
0257.281.847, luni-vineri, între orele
09.00-15.00.

CITAȚII
l Pârătul Vesman Manolache este
citat la Judecătoria Bârlad, data
21.08.2018, ora 8.30, în dosarul nr.
4926/189/2017, ce are ca obiect
dezbatere succesiune.
l Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi deschiderea procedurii de
declarare judecătorească a morţii a
numitului Boda Carol, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Filia, jud.
Covasna, cauza face obiectul dosa-
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rului nr. 3069/305/2018 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, cu termen de
judecată la 21 august 2018, cererea
fiind formulată de reclamantul
Boda Ernest, CNP 1400101140016
domiciliat în com. Brăduţ, sat Filia,
jud. Covasna în contradictoriu cu
pârâtul Boda Carol, fiul lui Samuel
şi Victoria, născut la data de
07.07.1909 în Filia, jud. Covasna.
Toţi cei interesaţi pot face opoziţie
ori să comunice datele pe care le
cunoaşte în legătură cu cel dispărut
până la data de 21 august 2018 la
Judecătoria Sf. Gheorghe, str. Kriza
Janos, nr. 2, jud. Covasna.

DIVERSE
l D-na Volf Andreea Mădălina,
prin prezenta , vă aducem la cunoştiinţă că procesul- verbal nr. 09/
CSF/ 19.07.2018, se regăseşte la
B.E.J. Bran Cristian cu sediul în
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.
231 A, et.1, ap. 1, sector 5.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la intrarea în
procedura falimentului prin procedura generală a debitoarei prevăzută
de Legea nr. 85/2014, împotriva
debitoarei S.C. Eco Automotive
S.R.L cu sediul social în Jilava, Str.
Prelungirea Giurgiului, nr. 33A, jud.
Ilfov, J23/2024/2009, CUI 26062717,
în dosarul 3786/93/2017 aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov, Secția
Civilă. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului
–15.08.2018, termenul de verificare a
creanțelor, de intocmire și publicare
în BPI a tabelului suplimentar de
creanțe –15.09.2018, termenul de
întocmire a tabelului definitiv consolidat al creanțelor –15.10.2018.
Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 03.10.2018.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C. Mirex
Industries S.R.L cu sediul în Municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă, nr. 86,

cam. 4, jud. Tulcea, J36/339/2011,
CUI 28891206, în dosarul
913/88/2018 aflat pe rolul Tribunalul
Tulcea, Secţia Civilă de Contencios
Administrativ şi Fiscal. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor asupra averii
debitorului 17.08.2018, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire
și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe – 03.09.2018,
termenul de definitivare a tabelului
creanțelor – 25.09.2018, data primei
ședințe a adunării generale a creditorilor este 07.09.2018. Următorul
termen de judecată a fost fixat
pentru data de 12 octombrie 2018.
Pentru relații: 021.318.74.25.
l Cabinet Individual de Insolvenţă
Buga Florentina Doina: Se notifică
tuturor creditorilor S.C. Beton
Protub Pan S.R.L., J36/286/2009,
CUI 25819656, cu sediul în mun.
Tulcea, str.Viticulturii, nr.14, jud.
Tulcea, că faţă de aceasta, prin SC
nr.1063/19.07.2018 pronunţată de
Tribunalul Tulcea, în dosarul
926/88/2018 a fost deschisă procedura de insolvenţã în formã simplificată, conform Lg.85/2014. Notificăm
creditorii cu creanţe născute
inaintea deschiderii procedurii falimentului, că au fost fixate următoarele termene: termenul limită pentru
înregistrarea declaraţiilor de creanţă
30.08.2018, termenul pentru întocmire tabel preliminar 17.09.2018,
termenul pentru depunere contestații 7 zile de la publicarea tabelului
preliminar în BPI, termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv
10.10.2018. Prima şedinţă a
Adunării Creditorilor va avea loc pe
19.09.2018, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Tulcea, str.Ion
Luca Caragiale, nr. 2, bl. A2, sc.A,
parter, jud.Tulcea.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare Imo Invest
Total. Denumirea titularului: Imo
Invest Total SRL, titular al proiectului: Construire spaţiu comercial
parter înalt şi amenajare incintă,
împrejmuire şi utilităţi jud.Ilfov,
com.Ciolpani, sat Ciolpani, str.Calea
Bucureşti, nr.190C, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia pentru

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMIȘOARA
ANUNȚ DE VÂNZARE
privind vânzarea cabanei Bell Vista de pe Muntele Mic
Compania Locală de Termoﬁcare COLTERM SA Timișoara, organizează licitație cu prezentare oferta în plic
închis, în vederea vânzării cabanei Bella Vista de pe Muntele Mic, proprietate a Colterm SA.
Licitația va avea loc în data de 23.08.2018, ora 10.00, la sediul Colterm SA din Timișoara, str. Episcop Joseph
Lonovici, nr. 4, la licitație pot parrcipa atât persoane ﬁzice cât și persoane juridice.
Prețul de pornire a licitației este de 1.330.000 lei fără TVA.
Ofertele se vor depune până cel târziu în data de 22.08.2018, ora 16.00, în plicuri închise și sigilate la
registratură Colterm SA din str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, Timișoara.
Modul de prezentare a ofertelor este prezentat în Documentația de licitație, Instrucțiunile pentru
parrcipanți.
Documentația de licitație se aﬂă la Departamentul Achiziții Vânzări și se poate ridica după achitarea sumei
de 100 lei la casieria unității, între orele 8-10, 13.30-15.00.
Documentația se poate ridica și prin delegat sau ﬁrmă de curierat cu împuternicire de la solicitant.
Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Achiziții Vânzări, telefon 0256-308338, fax
0256-430631.

Protecţia Mediului Ilfov în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată pentru proiectul:
Construire spaţiu comercial parter
înalt şi amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi propus a fi
amplasat în jud.Ilfov, com.Ciolpani,
sat Ciolpani, str.Calea Bucureşti,
nr.190C. 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 9.00-11.00,
precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmif.anpm.ro.
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 30 iulie 2018.
l Crăciun Gabriela, Coteț Ștefan
Petru și Coteț Mihnea Radu, având
domicilul în Str. Dristorului, nr. 96,
bl. 12B, sc. A, ap. 39, sector 3, mun.
București, titulari ai planului/
programului Plan Urbanistic Zonal
-Extindere și Remodelare Locuință,
în localitatea București, str.Litovoi
Voievod, nr. 62-64, sector 2, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul/ programul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din Aleea Lacul Morii, nr.
1 (în spatele benzinăriei Lukoil),
sector 6, de luni până joi între orele
9.00-11.00. Observații /comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul
A.R.P.M.B., în termen de 18 zile de
la data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Florea Ionut, Administrator Unic al S.C. ROTRAC
S.A., cu sediul în Incinta Port,
Birouri Stadion Poarta 3, Număr
Registrul Comerţului
J13/5956/1992, CUI RO4272644 în
temeiul art.113 din Legea nr.
31/1990, republicată, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor în ziua de 27.08.2018
(prima convocare), ora 13.00, la
sediul social pentru toţi acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor la
data de 20.08.2018, cu următoarea
ordine de zi: Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor–
Ordine de zi: Art. 1. Aprobarea
participării unor investitori străini la
capitalul social, prin preluarea de
acţiuni de la acţionarii societăţii.
Art. 2. Aprobarea accesării unor
credite de la noii acţionari, precum
şi a unor credite necesare pentru
finanţarea achiziţiei unei macarale,
necesară în desfăşurarea activităţii
curente a societăţii. Art. 3. Împuternicirea D-lui Florea Ionut în vederea
semnării documentelor necesare
pentru executarea acordurilor anterioare; Art. 4. Diverse. Acţionarii
care din diferite motive nu pot parti-

cipa la şedinţă pot fi reprezentaţi în
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, de alţi acţionari în baza
unei procuri speciale, depuse la
sediul societăţii până la data de
24.08.2018 ora 10.00 la Registratura
S.C. ROTRAC S.A. Materialele
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se află la dispoziţia
acţionarilor la sediul societăţii,
putând fi consultate şi completate în
condiţiile legii. Relaţii suplimentare
la Secretariat. În cazul nerealizării
cvorumului necesar, cea de-a doua
adunare se va ţine în data de
28.08.2018 în acelaşi loc şi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Administrator
Unic, Florea Ionut.
l Convocare: În conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 administratorul Aviaţia Utilitară Bucureşti
S.A. convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 3.09.2018 orele 11.00 şi
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de
3.09.2018 orele 12.00 la sediul societăţii din Bucureşti Şoseaua Bucureşti– Ploiesti km.8 sector 1 pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
23.08.2018 (data de referinţă).
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor va avea următoarea
Ordine de zi: 1. Schimbarea sediului
societăţii la adresa Calea Ion Zavoi,
nr.8, clădirea C6, Camera 07, Bucureşti, sector 1. 2. Aprobarea exercitării administrării societăţii prin
consiliu de administraţie. 3. Modificarea actualizarea şi aprobarea
actului constitutiv conform noilor
modificări. 4. Aprobarea datei de
21.09.2018 ca fiind data de înregistrare (data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng hotărârile AGA conform
art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) şi
aprobarea ex–date la data de
20.09.2018 (data anterioară datei de
înregistrare cu un ciclu de decontare
minus o zi lucrătoare de la care
instrumentele financiare obiect al
HAGA se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din respectiva
hotărâre conform art.2 al.2 lit.l din
Regulamentul 5/2018). În cazul în
care la prima convocare nu se întruneşte prezenţa corespunzătoare
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor se convoacă pentru
data de 4.09.2018 ora 11 la aceeaşi
adresă. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea Ordine de zi: 1. Revocarea
dlui. Costas Bogdan din funcţia de
Administrator Unic al societăţii. 2.
Numirea unui Consiliu de Administraţie format din trei membri şi
stabilirea duratei mandatului
membrilor Consiliului de Administraţie. 3. Stabilirea şi aprobarea
indemnizaţiei lunare fixe a
membrilor Consiliului de Administraţie. 4. Împuternicirea persoanei ce
urmează să semneze în numele
societăţii contractul de administrare/
mandat cu membrii consiliului de
Administraţie. 5. Participarea societăţii în calitate de fondator la înfiinţarea unui SRL în cadrul căruia să
deţină 90% din capitalul social,
stabilirea aportului şi împuternicirea

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
persoanei care să semneze în numele
societăţii documentele necesare
înfiinţării noii societăţi. 6. Aprobarea datei de 21.09.2018 ca fiind
data de înregistrare (data care
serveşte la identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng hotărârile
AGA conform art.86 al.1 din Legea
nr. 24/2017) şi aprobarea ex–date la
data de 20.09.2018 (data anterioară
datei de înregistrare cu un ciclu de
decontare minus o zi lucrătoare de
la care instrumentele financiare
obiect al HAGA se tranzacţionează
fără drepturile care derivă din
respectiva hotărâre conform art.2
al.2 lit.l din Regulamentul 5/2018).
În cazul în care la prima convocare
nu se întruneşte prezenţa corespunzătoare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă
pentru data de 4.09.2018 ora 12 la
aceeaşi adresă. Documente aferente
AGA: Convocatorul materialele
supuse dezbaterii precum şi
proiectul hotărârii AGA vor putea fi
consultate începând cu data de
1.08.2018 la sediul societăţii. Propuneri ale acţionarilor cu privire la
AGA: Unul sau mai mulţi acţionari
care deţin individual sau împreună
cel puţin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi, însoţite de o justificare, şi de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele propuse a
fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale (propuneri care vor fi
formulate în scris şi transmise la
sediul societăţii până la data de
7.08.2018 –art.92 al.5 din Legea
24/2017). Ordinea de zi revizuită, va
fi publicată până la data de
22.08.2018, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Data
limită până la care se pot face
propunerile privind candidaţii
pentru posturile de administratori,
este data de 21.08.2018, iar lista
cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi

calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se află la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată şi
completată de aceştia. Propunerile
acţionarilor şi documentele ce atestă
îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise: -prin document olograf, în
original prin poşta sau servicii de
curierat la Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. Bucuresti Soseaua Bucuresti– Ploieşti, km.8, sector 1. -prin
document semnat cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronică– prin e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Întrebări
referitoare la AGA: Acţionarii
societăţii pot adresa întrebări în scris
privind punctele de pe ordinea de zi
până cel târziu în data de
31.08.2018. Participarea la AGA:
Data de referinţă este 23.08.2018.
Numai acţionarii înscrişi la aceasta
dată în Registrul Acţionarilor ţinut
de Depozitarul Central vor putea
participa şi vota în cadrul adunării
generale. Acţionarii pot participa la
adunările generale direct sau pot fi
reprezentaţi de către alte persoane
în condiţiile legii sau pot vota prin
corespondenţă. 1) Documentele
necesare pentru participarea la
AGA a acţionarilor persoane fizice
sunt: -dacă acţionarul se prezintă
personal– actul de identitate; -dacă
acţionarul este reprezentat de altă
persoană procura specială şi actul
de identitate al reprezentantului;
acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă
care nu va depăşi 3 ani permiţând
reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbatere inclusiv
în ceea ce priveşte acte de dispoziţie,
cu condiţia, ca împuternicirea să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar
definit conform prevederilor art.2
alin.(1) pct. 20 din Legea 24/2017

sau unui avocat. 2) Documentele
necesare pentru participarea la
AGA a acţionarilor persoane juridice sunt: -reprezentantul legal– pe
baza unui certificat constatator
eliberat de Registrul Comerţului sau
persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare; Începând cu
data de 1.08.2018, formularele de
procuri speciale, respectiv cele
pentru exercitarea dreptului de vot
prin corespondenţă se pot obţine de
la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti
SA. Împuternicirile, înainte de
prima lor utilizare se pot transmite
şi pe email la adresa office@aviatiautilitara.ro sau se depun la societate cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, fiind reţinute de
societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al
adunării generale. Împuternicirea
specială poate fi acordată oricărei
persoane pentru reprezentare într-o
singură adunare generală şi conţine
instrucţiuni specifice de vot din
partea acţionarului, cu precizarea
clară a opţiunii de vot pentru fiecare
punct înscris pe ordinea de zi a
adunării generale. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a
acţionarilor, în conformitate cu
prevederile legale, a unor puncte
neincluse pe ordinea de zi publicată,
împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Acţionarii înregistraţi la data de
referinţă, au posibilitatea de a vota
prin corespondenţă, înainte de
Adunarea Generală a Acţionarilor
prin utilizarea formularului de vot
pus la dispoziţia lor la sediul Aviatia
Utilitara Bucuresti SA. Formularul
de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar
public şi însoţit de copia actului de
identitate (actionarii persoane fizice)
sau a certificatului de înregistrare al
acţionarului (acţionarii persoane
juridice) vor fi transmise în original
la sediul societăţii până cel târziu la
data de 3.09.2018, ora 9:00). Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul societăţii sau la telefon
021.230.2258, între orele 9,00–15,00,
email: office@aviatiautilitara.ro.
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A.,
Administrator Unic Costas Bogdan.
l Preşedintele Consiliului de
Administraţie al Societăţii FITOTERAPIA S.A. Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor Societăţii
(„Adunarea”) pentru data de
27.08.2018, ora 12,00, la sediul
Societăţii din Bucureşti, Bd Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi
acţionarii înregistraţi la sfârşitul

zilei de 15.08.2018 considerată
„data de referinţă” în Registrul
Acţionarilor ţinut de către Societate. În cazul în care la prima
convocare nu se vor îndeplini condiţiile de cvorum, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. se va desfăşura pe data
de 28.08.2018, la aceeaşi oră şi
acelaşi loc. Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv
al Fitoterapia SA, după cum
urmează: 1.1. Articolul 8.2.–
„Dreptul de preemţiune” astfel:
8.2.1 Orice cesiune a acţiunilor de
către un acţionar se poate face doar
pe baza notificării acesteia către
Societate, ceilalţi acţionari având
posibilitatea de a uza de dreptul lor
de preemţiune. 8.2.2 Notificarea
privind intenţia de cesiune şi a
condiţiilor de cesiune se va formula
în scris către Consiliul de Administraţie (CA) şi va cuprinde numărul
de acţiuni ce urmează a fi înstrăinate, precum şi preţul per acţiune
cerut de acţionarul cedent. Notificarea va fi însoţită de copia actului
de indentitate al acţionarului şi de
originalul documentului doveditor
al dreptului de proprietate asupra
acţiunilor a căror cesiune este notificată. 8.2.3 În maximum 3 zile
lucrătoare de la primirea notificării,
Preşedintele CA sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată pentru
suplinire, are obligaţia de a afişa
notificarea timp de 15 de zile la
sediul Societăţii. 8.2.4 Orice intenţie
de cumpărare a acţiunilor oferite
prin notificare, formulată de către
ceilalţi acţionari ai Societăţii, se va
comunica în scris Consiliului de
Administraţie în interiorul celor 15
de zile. 8.2.5 Orice vânzare de
acţiuni, fără respectarea procedurii
de mai sus sau după îndeplinirea
procedurii, dar la un pret inferior
ofertei iniţiale, este lovită de nulitate; transferul încheiat cu nerespectarea prevederilor prezentului
articol va fi sancţionat cu neînregistrarea în Registrul Acţionarilor a
respectivului transfer. 8.2.6 În situaţia în care, pentru aceeaşi ofertă de
cesiune sunt mai mulţi acţionari
doritori, intenţia de achiziţionare
depăşind numărul de acţiuni oferite
spre vânzare, cesiunea se va realiza
după negocierea directă dintre
vânzător şi cei care şi-au notificat
intenţia de cumpărare. 8.2.7 Societatea va înregistra în Registrul
Acţionarilor cesiunile gratuite între
acţionari fără respectarea procedurilor de notificare. 8.2.8 În situaţia
în care cesiunea acţiunilor este
notificată de către un acţionar de 3
ori şi nu a fost depusă nicio intenţie
de cumpărare din partea celorlalţi
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acţionari, Societatea îşi rezervă
dreptul de a achiziţiona acţiunile
notificate, în baza unui raport de
evaluare realizat de de un expert
autorizat agreat de catre Societate şi
în limita disponibilităţilor băneşti
ale Societăţii. În situaţia în care
Societatea notifică achiziţia acţiunilor, preţul de cumpărare al acţiunilor va fi cel stabilit prin raportul
de evaluare. 8.2.9 Acţiunile pot fi
transmise numai pe cale succesorală
legală, în condiţiile şi cu respectarea
legii. 1.2. Articolul 10– „Transmiterea dreptului de proprietate
asupra acţiunilor”– se elimină. 2.
Renumerotarea actului constitutiv
al Fitoterapia SA în conformitate cu
cele menţionate la punctul 1 de mai
sus. 3. Actualizarea Actului constitutiv al Fitoterapia SA. 4. Analiza şi
aprobarea situaţiei şi a soluţiilor ce
se impun cu privire la participaţiile
Fitoterapia SA. 5. Împuternicirea
Dnei Niculescu Ioana, cetăţean
român, identificată cu CI seria RR
nr 607756 eliberat de SPCEP sector
6 la data de 26.05.2009 CNP
2580204400470, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea,
nr.22, bloc M2, ap.56, sector 6, să
îndeplinească toate procedurile şi
formalităţile prevăzute de lege
pentru aducerea la îndeplinire a
hotărârii Adunării, să depună şi să
ridice acte, să semneze în numele şi
pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror
sautorităţi publice/ persoane juridice de drept privat, în special în
relaţia cu Registrul Comerţului.
Începând cu data publicării convocatorului Adunării, toate materialele informative aferente Adunării
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor
la sediul Societăţii din Bucureşti, bd
Timişoara nr. 50, sector 6, zilnic, de
luni până vineri, între orele 10.0014.00. Acţionarii vor putea solicita
copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată, în scris,
prin curier, la adresa Societăţii
situate în localitatea Bucureşti, bd
Timişoara nr. 50, sector 6, ori prin
fax la numărul 021/444.01.55. Indiferent de modul de transmitere,
solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora
şi vor fi însoţite de documente
purtând menţiunea „conform cu
originalul“ şi semnatura acţionarului/ reprezentantului acestuia,
care să ateste identitatea acţionarilor şi– acolo unde este cazul– calitatea de reprezentant a
semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poştala,
adresa de e-mail, sau numărul de
fax unde respectivul acţionar
doreste să primească copii ale documentelor menţionate anterior.
Conform prevederilor legale în
vigoare, numai persoanele care sunt
înregistrate ca acţionari la sfârşitul
zilei de 15.08.2018 au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul
Adunării. Acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor la data de
referinţă pot participa la Adunare
personal sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participle la Adunare este permis
prin simpla probă a îdentităţii aces-
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tora, făcută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice
fără capacitate de exerciţiu, cu
dovada calităţii de reprezentant
legal. Acţionarii pot participa la
Adunare şi prin împuternicit, pe
bază de procură, porivit reglementărilor aplicabile. Formularele de
procuri speciale vor fi completate şi
semnate în trei exemplare: un exemplar va fi depus sau transmis prin
poştă, sau curier la sediul Societăţii
situate în Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 50, sector 6, ori prin fax la
numărul 021/444.01.55, astfel încât
să ajungă la destinaţie până cel mai
tâarziu 25.08.2018 ora 12,00, un
exemplar va fi înmânat împuternicitului şi al treilea exemplar va
rămâne la acţionarul reprezentat. În
situaţia în care exemplarul destinat
Societăţii este transmis prin fax,
procura specială va trebui să aibă
ataşată o semnatură electronică
extinsă. Procurile generale se
depun/ transmit Societăţii în
termenul şi modalitatea sus-menţionată, în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul şi
semnătura reprezentantului. Voturile transmise prin corespondenţă
vor fi luate în considerare dacă sunt
înregistrate la Societate cel târziu la
data de 25.08.2018 ora 12,00. Voturile prin corespondenţă vor fi
trimise prin scrisoare recomandată
la sediul social al Societăţii (mai sus
menţionat), într-o formă clară şi
precisă, conţinând menţiunea
„pentru”, „împotriva“ ori „abţinere“ cu privire la fiecare problemă
supusă aprobării. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunării, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de Adunare;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a Adunării. Pentru exercitarea
dreptului de a introduce puncte pe
ordinea de zi /dreptului de a
prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor
putea transmite solicitarea în scris
prin servicii de curierat, la adresa
Societăţii situate în Bucureşti, bd
Timişoara nr.50, sector 6 în cel mult
15 zile de la data publicării anunţului de convocare în Monitorul
Oficial al României şi în presă. Solicitările vor fi semnate de acţionari
sau de reprezentanţii acestora şi vor
fi însoţite de documente purtând
menţiunea conform cu originalul şi
semnătura acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste
identitatea acţionarilor şi– acolo
unde este cazul– calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de
împuternicit a semnatarilor. Informaţii suplimentare cu privire la
convocarea şi desfăşurarea
Adunării se pot obţine la sediul
Societăţii la numărul de telefon
021.777.65.62.
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LICITAȚII
l Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad repetă, în data de
07.08.2018, ora 10.30, licitaţia
publică cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a unei
suprafeţe utile de 4,00mp, din sediul
instituției situate pe strada Jandarmeriei, nr.1-3, loc.Vladimirescu, jud.
Arad, în scopul amplasării de distribuitoare automate de băuturi calde,
suc și produse de patiserie. Persoanele interesate se vor prezenta la
sediul unităţii, până în data de
01.08.2018, de unde pot solicita în
scris fişa de date a achiziţiei, care se
obţine contra sumei de 10,00Lei.
Relaţii suplimentare la
tel.0257.514.950, interior: 24.530.
l Unitatea Militară 0654 Craiova,
cu sediul în localitatea Craiova,
strada Alexandru Macedonski nr.7,
organizează în condiţiile H.G. nr.
81/2003, cu modificările şi completările ulterioare, licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru valorificarea de bunuri materiale (piese de
schimb auto şi materiale auto),
prevăzute în caietul de sarcini.
Caietul de sarcini şi celelalte documente se pot procura de la sediul
U.M. 0654 Craiova, din str.
Alexandru Macedonski nr.7, începând cu data de 25.07.2018, de luni
până vineri între orele 08.00-16.00,
contra sumei de 5,00 lei, depusă cu
chitanţă la casieria unităţii. Licitaţia
se va ţine la sediul U.M. 0654
Craiova, din strada Alexandru
Macedonski nr.7, în data de
14.08.2018, orele 13.00. În cazul în
care nu se prezintă nici un licitator,
licitaţia se repetă în data de
30.08.2018, orele 13.00, iar dacă nici
la a doua licitaţie nu se prezintă nici
un licitator, aceasta se va relua în
data de 06.09.2018, orele 13.00. La
licitaţie poate participa orice
persoană fizică şi juridică care va
prezenta documentele prevăzute la
art. 21 din H.G. nr. 81/2003. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefoanele: 0744839728,
0722439488, 0251534224, fax:
0251524464 şi e-mail: logistica@
jandarmeriadolj.ro.
l Activ Insolv SPRL, lichidator al
SC Elisabeta Turist SRL, anunţă
vânzarea prin licitatie publică, în
condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea
nr. 85/2006, a bunurilor imobile
proprietatea debitoarei: 1. Imobil
situat in intravilanul orasului Baile
Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost
nr.27), jud.Valcea, avand nr. cadastral 479, inscris in C.F. nr. 35085
provenita din conversia de pe hartie
a C.F. NR.337, format din teren
curti constructii in suprafata de
499,01 mp si temelie -fundatie
pentru locuinta, in suprafata de 72
mp; 2. Imobil situat in intravilanul
orasului Baile Olanesti, str. Bailor nr.
30 (fost nr.21A), jud.Valcea, avand
nr. Cadastral 823, inscris in C.F. nr.
35016 provenita din conversia de pe
hartie a C.F. nr. 66, in suprafata de
1.059 mp, format din hotel avand
regim de inaltime D+P+3E+M, in
suprafata construita la sol de 179,28
mp, in suprafata desfasurata de

847,01 mp si in suprafata utila de
724,98 mp; Bunurile se vand numai
impreuna, pretul de pornire al licitatiei fiind de 840.000 lei. Sedinţele de
licitaţie publică se organizează la
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea,
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A,
parter, in fiecare zi de marti, ora
14:30, incepand cu 31.07.2018. In
temeiul art. 839. alin. 1 lit. j Cod
Procedura Civila, lichidatorul invita
toate persoanele care pretind un
drept asupra bunurilor scoase la
vanzare sa anunte inainte de data
stabilita de vanzare. Prezentul anunt
constituie si notificare catre creditori, debitor si orice persoana fizica
sau juridica interesata in cauza.
Caietul de sarcini si orice informatii
se pot obţine la sediul lichidatorului
sau la telefon 0743050727;
0742307351, fax 0350414880.
l Primăria Oraşului Topoloveni, cu
sediul în Topoloveni, strada Calea
Bucureşti, nr.111, judeţul Argeş,
organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru vânzare
de bunuri scoase din funcţiune în
următoarele condiţii: -Temei legal:
HGR 841/1995, modificată şi
completată prin HGR nr.966/1998 şi
HGR nr. 411/2005; -Descrierea
bunurilor: Denumirea mijloc fix;
UM; Cant.; Preţul de pornire a licitaţiei -Lei; Dată punere în funcţiune;
Observaţii: Copiator xerox XC18;
Buc.; 1; 5000; 02.02.2009; Defect cu
durata normată expirată. Copiator
Toshiba; Buc.; 1; 3000; 09.02.2007;
Durata normată expirată. Copiator
Ricoh; Buc.; 1; 2000; 03.11.2004;
Durata normată expirată. Centrală
Termică 3 cazane CLU + GAZ;
Buc.; 1; 335.000; 01.12.2001; Durata
normată expirată. -Adresa, data şi
ora desfăşurării licitaţiei: Primăria
Oraşului Topoloveni, str.Calea
Bucureşti, nr.111- Sala de şedinţe;
Data: 10.08.2018, ora 10.00. În caz
de neadjudecare, licitaţia se repetă
peste cel puţin 5 zile de la data
precedentă, respectiv pe data de
16.08.2018. -Telefon/fax de unde se
pot obţine relaţii suplimentare:
telefon: 0248.666.259, 0248/667343;
fax: 0248.666.469. -Preţ de pornire a
licitaţiei: prezentat mai sus în descrierea bunurilor. -Cheltuieli de participare la licitaţie: nu se percepe taxă
de participare la licitaţie. Prezentul
anunţ a fost avizat de comisia de
licitaţie din cadrul organizatorului.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL,
vinde prin licitatie publica, teren in
suprafata de aproximativ 2.000 mp
(suprafata exacta urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea terenului),
din terenul situat in Campina, Str.
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul
Prahova, impreuna cu constructia
C5 situata pe acesta, la pretul total
de 190.000 euro fara TVA. Licitatia
se va organiza la sediul administratorului judiciar in data de
31.07.2018, ora 13:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 03.08.2018, 07.08.2018,
10.08.2018, 14.08.2018, 17.08.2018,
21.08.2018, 24.08.2018, 28.08.2018,

31.08.2018, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul
administratorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare
se pot obtine de la sediul administratorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul
Prahova, la numerele de telefon
0787344547/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.

l Pierdut atestat manager transport
marfă (coordonator transport
marfă), eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Petrian Robert Constantin,
din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nul.

l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie,
urmatoarele bunuri mobile: autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr. inmatriculare
PH-15-TCO- 360 euro; autoturism
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992,
nr. inmatriculare PH-20-TCO –
2.835 euro; autoturism Nubira, an
fabricatie 2003, nr. inmatriculare
PH-35-TCO - 450 euro; autoutilitara
Iveco Daily 65C15, an fabricatie
2004, nr. inmatriculare PH-33-TCO
- 1.800 euro. Pretul bunurilor nu
include TVA. Licitatiile se vor organiza in data de 30.07.2018 ora 14:00,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 01.08.2018,
03.08.2018, 06.08.2018, 08.08.2018,
10.08.2018, 13.08.2018, 15.08.2018,
17.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018,
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax:
0787344547/0244597808, email
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.

l Pierdut plăcuţă de identificare cu
nr. 4623 a SC Grand Auto Taxi SRL,
autorizaţie taxi emisă de Primăria
Municipuilui Bucureşti.

l Debitorul SC Euro Construct
Trading 98 SRL - in insolventa, prin
administrator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., Anunta anularea
sedintelor de licitatie publica cu
strigare organizate pentru valorificarea imobilelor aflate in patrimoniul societatii debitoare ce urmau sa
aiba loc in datele de 06.08.2018,
20.08.2018, 03.09.2018, 17.09.2018,
01.10.2018, 22.10.2018, 05.11.2018,
19.11.2014, ora 1500 la sediul administratorului judiciar cu sediul in
Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, etaj 5,
cam. 502-505, sector 1, Bucuresti.
Procedura de vanzare va fi reluata la
o data ulterioara, care va fi facuta
publica.

PIERDERI
l Pierdut atestat conducator auto
nr . 0389041000 eliberat de ARR
Tulcea pe numele Vasile Victor .Il
declar nul!
l Pierdut Certificat constatator
activitatii , eliberat de ORC Arad,
pentru SC Rovaf lor SRL.
J2/175/2001, CUI 13783052.Il declar
nul.

l Pierdut foaie matricolă pe numele
Czika Ghe. Mariana Graţiela, eliberată de Colegiul Naţional Ghe.
Lazăr, clasele IX- XII, cu nr.
435/25.07.2003.
l Pierdut card ADR nr. 122053
titular Matei Sorin George şi card
atestat CPI marfă şi colete, emise de
ARR- Bucureşti.

l Pierdut atestat transport marfă
pe numele Ionică Dumitru, emis de
ARR –Giurgiu. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de ambarcațiune
de agrement seria A- 002791 pentru
ambarcaţiunea 0444 -TL, eliberat de
ANR în anul 2017 pe numele SC
FLY BOAT DELTA SRL din Tulcea,
CUI 37151452. Se declară nul.
l Pierdut autorizaţie traducător
autorizat de Ministerul Justiţiei, nr.
11744, pe numele Marin Lavinia. O
declar nulă.
l Pierdut facturier- chitanţier emis
de Poşta Atlassib Curier Rapid, pe
numele Dinu Marius- Adrian, cu
seria: SB PACR nr. 214951- 215000
şi SB XPAC nr. 207951- 208000. Îl
declar nul.
l Subscrisa Provident Financial
Romania IFN S.A., cu sediul in
Bucuresti, Calea Serban Voda,
nr.133, Central Business Park, etaj 1,
corp D-E, etaj 2, corp D, sector 4,
inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/1682/2006, cod unic de
inregistrare, 18346091, nr de inregistrare in Registrul Special BNR
RS-PJR-41-010099/16.02.2018,
declara pierdut Registrul Unic de
Control aferent punctului de lucru
din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina, Nr. 60A, Bl. Imobilul C1, etaj 2,
sector 2, Bucuresti.
Declar pierdute Certificatele de
Atribuire nr. de Ordine ANAF
pentru următoarele serii de case de
marcat marca Datecs model
MP-55B: Seria: 15081414- Nr de
ordine: MB0360163905, Seria:
15081415- Nr de ordine:
MB0360163906, Seria: 15081416Nr de ordine: MB0360163907,
Seria: 15081417- Nr de ordine:
MB0360163908, aparținând Societății Comerciale Euro Hotels International Co SRL, RO14601310, cu
sediul în București, Str. Polizu, nr.
4, Sector 1.

MATRIMONIALE
l Domn 70 ani, situație bună, caut
doamnă serioasă, fără vicii, fără obligații, cu pensie, pentru a petrece
impreună restul vieții. tel. 0722.337425.

