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OFERTE SERVICIU
l S.C. Departament Eficiență Energetică
S.R.L., Brașov, str. Muncitorilor, nr. 1, parter,
ap. 2, J8/2697/2019, CUI 40820476, angajează muncitori necalificați în construcții,
COR 931301. Rugăm CV la adrian.chiper@
yahoo.com.
l Majeste Decoration SRL angajeaza
muncitori necalificati pentru lucrari
constructii, perioada nedeterminata. Date de
contact: 0733.322.979.
l Primăria Vidra– Ilfov organizează în data
de 24.02.2020 concurs recrutare pentru 1
Muncitor necalificat. Detalii la
021-361.22.66.
l Med Instalatii SRL, cu sediul în sat
Morău, comuna Cornești, nr.77/A, județ
Cluj, angajează Șef șantier (2), Fierar betonist (4), Tâmplar (4), Betonist (8), Operator
injectorist (Torcretor) (4), Operator utilaje de
construcții (4), Tehnician prelucrări mecanice (1). CV-urile se pot depune la sediul
firmei până la data de: 01.02.2020. Informații la telefon 0722.151.321.
l Firma Esquiladores Bulz SRL din Bistrița
caută lucrători calificați în creșterea animalelor pentru tunsul oilor. Se solicită experiență minim 1 an în domeniul respectiv și
certificat de calificare. Număr de posturi
vacante: 11. Încadrarea în muncă se va face
cu data de 15.02.2020, cu salariul minim pe
economie- 8 ore/zi. Pentru mai multe detalii
vă rugăm contactați-ne la nr. de telefon:
0754.387.702.
l Primăria comunei Buești, judeţul
Ialomiţa, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi, funcţii
publice de execuţie: - consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional debutant.
Compartimentul Administrativ - Juridic; referent, clasa a III-a, grad profesional
superior, Compartimentul Contabilitate; referent, clasa a III-a, grad profesional
superior, Compartimentul Administrativ Juridic. Pentru concursul organizat la sediul
Primăriei comunei Buești, judeţul Ialomiţa,
la data de 02.03.2020, ora 10.00 (proba
scrisă) și 07.03.2020 (proba de interviu),
candidaţii vor depune dosarele de înscriere
în perioada 31.01.2020 – 19.02.2020, la secretariatul Comisiei de concurs, domnul Calotă
Marian, secretarul general al comunei
Buești, judeţul Ialomiţa. Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.
465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Condiţiile specifice pentru funcţia publică de
execuţie, clasa I, grad profesional debutant,
Compartimentul Administrativ - Juridic, studii universitare de licenţă, absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalentă, drept sau
administraţie publică. Condiţiile specifice
pentru funcţia publică de execuţie, clasa III,
grad profesional superior, Compartimentul
Contabilitate: - studii medii liceale finalizate
cu diplomă de bacalaureat; - vechime în
specialitatea studiilor - 7 ani. Condiţiile
specifice pentru funcţia publică de execuţie,
clasa III, grad profesional superior, Compartimentul Administrativ - Juridic: - studii
medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; - vechime în specialitatea studiilor - 7
ani.
l Centrul Naţional de Cultură a Romilor Romano Kher organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual de
executie pe perioada nedeterminată, vacant:
1 post de execuţie - Consilier - grad IA Compartiment Relații publice și MassMedia: - studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul știinţelor
sociale sau științelor umane; - vechime în
specialitatea cerută de post: minim 2 ani; vechime în muncă: minim 1 an. Concursul

va avea loc la sediul din Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 9, sector 6, București, în
data de 14.02.2020, ora 10:00, proba scrisă și
proba interviu, în data de 18.02.2020, ora
10:00. Dosarele se depun până la data de
06.02.2020. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei, telefon 021/313 52 11 sau pe pagina
de internet www.cncr.gov.ro
l Centrul Naţional de Cultură a Romilor Romano Kher organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual de
execuție pe perioada nedeterminată, vacant:
1 post de execuție- Expert gr.IA- Compartiment Managementul Resurselor Umane; studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul juridic sau știinţelor
sociale; -curs inspector resurse umane; vechime în specialitatea cerută de post:
minimum 2 ani; - vechime în muncă:
minimum 3 ani; Concursul va avea loc la
sediul din Splaiul Independenţei, nr. 202A,
etaj 9, sector 6, București, în data de
26.02.2020, ora 10:00, proba scrisă și proba
interviu, în data de 03.03.2020, ora 10:00.
Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, telefon
021/313 52 11 sau pe pagina de internet
www.cncr.gov.ro
l Primăria orașului Sulina, judeţul Tulcea,
cu sediul în Sulina, str. I, nr. 180, organizează
concurs de recrutare în data de 24.02.2020,
orele 10:00 - proba scrisă, pentru ocuparea
uni post vacant de bibliotecar I- Biblioteca
orășenească. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și condiţiile specifice
postului: - studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, și vechime necesară ocupării
postului- 3 ani și 6 luni. Dosarele de concurs
se vor depune în perioada 31.01 - 13.02.2020
și trebuie să conţină în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, selecţia dosarelor de înscriere va
avea loc în perioada 14 - 17.02.2020, iar
interviul se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile de participare și actele necesare
înscrierii la concurs sunt afișate la sediul
instituţiei și pe site-ul Primăriei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul instituţiei, la nr. de
telefon: 0240543003/int.112.
l Consiliul Judeţean Suceava anunţă:
Consiliul Judeţean Suceava organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de salvator montan
gradul I la Serviciul Public Salvamont
Suceava. Concursul se organizează la sediul
Consiliului Judeţean Suceava, în data de
24.02.2020, orele 10.00, proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
practice. I. Condiţii generale: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art. 3 din Regulamentul -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. II. Condiţiile specifice: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechimea în muncă
minimă necesară: 4 ani și 6 luni; -atestat
“salvator montan” eliberat de Asociaţia
Naţională a Salvatorilor Montani din
România. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunțului, la registratura
Consiliului Judeţean Suceava din str. Ștefan
cel Mare nr. 36. Relaţii suplimentare cu
privire la conţinutul dosarului, bibliografie,

etc. se pot obţine de la: -avizierul instituţiei;
-secretarul comisiei, tel. 0230.210148, interior
106.
l Primăria Comunei Scrioaștea, cu sediul în
Scrioaștea, str.Principală, nr.103, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de
muncitor necalificat I, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba practică în data de 26.02.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
28.02.2020, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: nu se cere. 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
Scrioaștea, județul Teleorman, str.Principală,
nr.103. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Comunei Scrioaștea, persoană de
contact: Elena Cernea -secretar UAT,
telefon/fax 0247.459.406, e-mail: primariacomscrioastea@yahoo.com
l Primăria Comunei Valea Ierii, cu sediul în
comuna Valea Ierii, satul Valea Ierii, nr.50,
judeţul Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Referent debutant -Număr posturi -1, normă
0,50, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 24.02.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 25.02.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii medii cu diplomă de bacalaureat; -Vechimea în muncă -nu este obligatorie; -Cunoștințe de operare pe calculator.
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 Valea Ierii. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Valea
Ierii, persoană de contact: Mariș Nelia-Crenguța, telefon: 0374.961.930, fax:
0374.091.297, e-mail: primaria_valea_ierii@
yahoo.com
l Școala Gimnazială Finteușu Mic, cu
sediul în sat Finteușu Mic, str.Principală,
nr.172, judeţul Maramureș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Administrator patrimoniu,
1 post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 24.02.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 24.02.2020, ora
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare (absolvent studii
economice); -vechime: nu se solicită; -cunoștințe operare PC; -candidații cu domiciliul în
comună reprezintă prioritate. 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 Școlii Gimnaziale
Finteușu Mic. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Finteușu Mic, persoană
de contact: prof. Danciu Rodica, telefon
0737.527.705, fax 0262.283.240, e-mail: scoalafinteusumic@yahoo.com
l Primăria Comunei Dobrotești, județul
Teleorman, în temeiul HGR 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant de asistent medical
comunitar. Condiții de participare: -studii
medicale în domeniu, vechime -2 ani. Data:
27.02.2020, ora 10.00, proba scrisă; Proba
orală va avea loc în 28.02.2020, ora 08.00.
Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția în Monitorul Oficial al
României. Detalii la domnul Manea Niculae
-Secretar general UAT Dobrotești, județul
Teleorman, nr.tel.0730.559.555.
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Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov. Serviciul Fiscal Orăşenesc
Codlea. Dosar de executare nr. P 146/25128022. Nr. 464 din 30.01.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor
imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2020, Luna Ianuarie, Ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem
cunoscut că, în ziua de 14, luna Februarie, ora 10.00, anul 2020, în localitatea Codlea, str. Lungă, nr. 108, se vor
vinde la prima licitaţie, următoarele bunuri imobile: a) Teren extravilan, arabil în suprafaţă de 3.500 mp, situat în
comuna Vulcan, jud. Brașov, înscris în CF 101705, nr. cadastral 101705, cota de 8.571/20.000; b) Teren
extravilan, arabil în suprafață de 9.600 mp situat în comuna Vulcan, jud. Brașov, înscris în CF 101847, nr.
cadastral 101847, cota de 1/1. Preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 41.221 lei (în conformitate cu prevederile
Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este
scutită de TVA). Bunurile imobilele sunt grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii: Creditori, Sarcini: Statul
Român prin DGRFP Brașov - AJFP Braşov - Act administrativ Proces verbal de sechestru nr. 353184/10.08.2017,
nr. Dosar executare P146/25128022 intabulare drept de ipotecă legală valoare 28311 lei; Statul Român prin
DGRFP Brașov - AJFP Braşov - Act administrativ Proces verbal de sechestru nr. 353184/1/10.08.2017, nr. Dosar
executare P146/25128022 intabulare drept de ipotecă legală valoare 28311 lei. Bunurile imobile au fost evaluate
conform raport de evaluare nr. 2806/14.02.2018. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de
data licitaţiei, următoarele documente în plic închis: a) oferta de cumpărare conform modelului formularului
aprobat prin OPANAF 63/2017, publicat în MO 32/2017. Aceasta poate fi depusă direct sau transmisă prin poștă.
Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin telex sau telefax; b) dovada plăţii taxei de participare sau a
constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei
se va efectua în contul IBAN RO40TREZ1315067XXX017460, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Braşov, cod de identificare fiscală 4317720, deschis la Trezoreria Municipiului Brașov. La data licitaţiei
organul de executare va verifica creditarea contului curent al Trezoreriei Brașov; c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine,
copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele
asemenea. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0268.252904/ 0268.252943. Data afişării: 30.01.2020.

l Primăria Comunei Dobrotești, județul
Teleorman, în temeiul HGR 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor
contractual vacante, din cadrul serviciului
social „Centru de îngrijire de zi pentru copii
aflați în situații de risc”, din comuna Dobrotești, județul Teleorman, după cum urmează:
1.Muncitor calificat, întreținere. Condiții de
participare: studii medii; vechime -nu este
cazul. Data: 24.02.2020, ora 09.00, proba
scrisă; Proba orală va avea loc în data de
25.02.2020, ora 08.00. 2.Îngrijitor centru.
Condiții de participare: studii medii;
vechime -nu. Data: 24.02.2020, ora 13.00,
proba scrisă; Proba orală va avea loc în data
de 25.02.2020, ora 08.30. Dosarele se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția
în Monitorul Oficial al României. Detalii la
domnul Manea Niculae -Secretar general
UAT Dobrotești, județul Teleorman, nr.
tel.0730.559.555.
l Primăria Comunei Dobrotești, județul
Teleorman, în temeiul HGR 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor
contractual vacante, din cadrul serviciului
social „Centru de îngrijire de zi pentru copii
aflați în situații de risc”, din comuna Dobrotești, județul Teleorman, după cum urmează:
1.Bucătar. Condiții de participare: Diplomă,
Certificat de calificare în domeniu; vechime
-nu este cazul. Data: 25.02.2020, ora 09.00,
proba scrisă; Proba orală va avea loc în data
de 26.02.2020, ora 08.00. 2.Asistent social.
Condiții de participare: Diplomă de licență
în cadrul unei instituții de învățământ superior cu specializarea în domeniu, formă de
lungă durată -4 ani, acreditată conform legii
sau formă de scurtă durată -3 ani, acreditată
conform legii. Data: 25.02.2020, ora 13.00,
proba scrisă; Proba orală va avea loc în data
de 26.02.2020, ora 08.30. Dosarele se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția
în Monitorul Oficial al României. Detalii la
domnul Manea Niculae -Secretar general
UAT Dobrotești, județul Teleorman, nr.
tel.0730.559.555.
l Primăria Comunei Dobrotești, județul
Teleorman, în temeiul HGR 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor
contractual vacante, din cadrul serviciului
social „Centru de îngrijire de zi pentru copii
aflați în situații de risc”, din comuna Dobro-

tești, județul Teleorman, după cum urmează:
1.Șef serviciu social. Condiții de participare:
studii superioare, domeniul social, economic,
financiar cu licență; vechime -nu este cazul.
Data: 26.02.2020, ora 09.00, proba scrisă;
Proba orală va avea loc în data de
27.02.2020, ora 08.00. 2.Instructor educativ.
Condiții de participare: studii în domeniu de
specialitate; vechime -nu. Data: 26.02.2020,
ora 13.00, proba scrisă; Proba orală va avea
loc în data de 27.02.2020, ora 08.30. Dosarele
se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la
apariția în Monitorul Oficial al României.
Detalii la domnul Manea Niculae -Secretar
general UAT Dobrotești, județul Teleorman,
nr.tel.0730.559.555.
l Primăria Comunei Săvinești, cu sediul în
localitatea Săvinești, strada General Buniș,
nr.7, judeţul Neamţ, în baza OUG nr.57/2019,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, pentru funcţia publică: Consilier
Achiziţii Publice, funcţie publică de execuţie,
clasa I, grad profesional principal. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul știinţe economice, știinţe juridice
sau știinţe administrative; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
5 ani; -curs perfecționare/specializare în
domeniul achizițiilor publice; -proba scrisă în
data de 05.03.2020, ora 10.00, la sediul instituţiei; -interviul în data de 10.03.2020, ora
10.00, la sediul instituţiei. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului. Date contact: Comuna Săvinești, str.
General Buniș, nr.7, județul Neamţ, tel./fax:
0233.281.573, 0233.281.574, e-mail: primariasavinesti@yahoo.com, persoană de
contact: Scarlat Aura, inspector RU.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, localitatea
București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, organizează la sediul spitalului concurs pentru
ocuparea următorului post contractual de
execuție, temporar vacant perioadă determinată, conform HG nr.286/2011: -1 post
registrator medical debutant -Serviciul
evaluare și statistică medicală. Condițiile
generale și specifice pentru ocuparea
postului sunt: Registrator medical debutant:
-diplomă de studii medii; -concurs pentru
ocuparea postului; -fară vechime. Data
concursului: 17.02.2020, ora 10.00 -proba
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scrisă; 21.02.2020 -interviu, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosarelor:
07.02.2020, ora 15.00. Calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica
se afișează la sediu și pe site-ul spitalului:
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: Ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr
2291/246/2019, petentii Iacob Nicolae si
Iacob Aurelia, ambii cu domiciliul in comuna
Beliu, nr 76, jud Arad, a solicitat inscrierea
dreptului de proprietate al petentului pe titlu
de uzucapiune, asupra cotei de proprietate
de 1/2 parti, de sub B 1 si B2, privind
imobilul inscris in CF nr 302515 Beliu, CF
vechi nr 1200 Beliu, cu nr topographic
709/42 compus din casa cu nr admin 76 si
teren intravilan in suprafata de 1439 m.p. a
proprietarului tabular de sub 3.1. defunctul
Petrica Gheorghe, decedat la data de
12.10.1979 si a proprietarei tabulare de sub
B.2. Petrica Macrina, una aceeasi persoana
cu defuncta Petrica Mariuta, decedata la
data de 08.07.1992, imobil asupra caruia a
exercitat de peste 20 de ani pana in present o
posesie utile in sensul legii, pasnica, netulburata, publica, continue si sub nume de
proprietar, urmand a autoriza Intabularea in
C.F. a dreptului de proprietate al subsemnatilor reclamanti, asupra cotei de proprietate
de 1/2 ½0, de sub B.1 si B.2 privind imobilul
mai sus aratat, in baza sentintei definitive, pe
titlu de uzucapiune, urmand a se proceda la
intabularea petentului asupra acestui imobil.
In urma acesteia sunt somati, in baza art.
130 din Decretul-lege nr 115/1938, toti cei
interesati de indata sa inainteze o pozitie la
Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen de o luna de la aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.
Prezenta somatie se va afisa timp de o luna la
Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria Comunei Beliu.

CITAŢII
l Podeanu Doru, cetatean roman, cu
ultimul domiciliu cunoscut in localitatea
Bogdan Voda, comuna Saucesti, jud Bacau
este chemat la Tribunalul Bacau, cu sediul in
Bacau, str Stefan cel Mare, nr 4, jud Bacau,
camera 2, complet C4A, stadiu procesual
APEL, in ziua de 17.03.2020, ora 10.00, in
calitate de Pârât, în proces cu EON Energie
Romania SA în calitate de Reclamant, avand
ca obiect cerere de valoare redusa, dosar nr.
3467/180/2017.
l Succesibilii defunctului Nicolae Christea,
cod numeric personal: 1510329400074,
decedat la data de 18 aprilie 2010, fost cu
ultimul domiciliu în mun.București, str.
Cameliei, nr.34, sector 1, sunt citați să se
prezinte în data de 15 februarie 2020, ora
12.00, la sediul BIN Loredana Bîrzu, din
mun.București, șos.Nicolae Titulescu, nr.48,
parter, sector 1, pentru dezbaterea succesiunii.
l Numitul Tenea Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Albești, com.Albești, jud.Mureș,
este citat la Judecătoria Sighișoara la data de
19.02.2020, ora 8.30, în dosarul
nr.2067/308/2019, complet 3, uzucapiune, în
calitate de pârât.
l Potențialii moștenitori legali/testamentari,
cu domicilul necunoscut, sunt citați în data
de 27.02.2020, la sediul Biroului Notarial
Farcaș Ladislau, din Hunedoara, Bulevardul
Corvin 11, bloc CM1, în vederea dezbaterii
moștenirii după defuncții: Faur Constanța,
Sas Irma, Chicidea Gheorghe, Grecu Petrica-Simu, Nagy Ștefan, Barca Maria, Chifor
Aurel.
l Numitul Daniliuc Neculai, dispărut de la
domiciliu după anul 1982, fiul lui Gheorghe
și Agripina, născut în sat/com.Vorniceni, jud.
Botoșani, CNP 1351206075082, este citat la
Judecătoria Săveni la data de 18.03.2020,
pentru soluționarea Dosarului
nr.2366/297/2018 a Judecătoriei Săveni.
Informații la: e-mail petru_pascariu@yahoo.
com, mobil 0721.420.145.
l Numiții Purcsel Ilia, Dancs Anna, Purcsel
T., Purcsel Gyorgye, Purcsel Lena, Purcsel
Anna, Purcsel Gzorgyeza, Purcsel Ilona,
Bogdna Simion, Bogdan Janos, Bogdan M,
Bogdan Simion, Purcel Iosif a lui Brudutiu,
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Purcel Ana măr. Bogdan Simion, Purcel
Floare măr. Stan Mihai sunt citați în data de
17.03.2020 la Judecătoria Huedin, ora 10.00,
în Dosar 2427/242/2018.
l Se citează Coconu Nicușor, Zalum
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru
Valentin la Judecătoria Roșiorii de Vede, str.
Mărășești, nr. 52, județul Teleorman, la data
de 19.02.2020, în dosar civil 845/292/2009*
având ca obiect succesiune rejudecare, reclamantă fiind Țiparu Mariana.
l Se citează numita Crețan Diana Maria, în
calitate de pârâtă, cu domiciliul cunoscut în
sat Stolojani, com. Bălești, Jud. Gorj, în data
de 27.02.2020, la Judecătoria Tg-Jiu, în
dosar nr. 7592/318/2019, având ca obiect
partaj succesoral.
l Tribunalul Maramures, Sectia a I-a Civila,
citează pe numitul Matei Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Șomcuta Mare, str.
Văleniului, nr. 30A, jud. Maramureș, la
această instanţă, în data de 05.02.2020, Sala
21, Complet civil nr. 3N - apel, în calitate
intimat în dosarul 11460/182/2016, dosar
care priveste soluţionarea cererii de apel
formulate de Conea Trans SRL prin lichidator judiciar împotriva hotărârii pronunţate
de Judecătoria Baia Mare în soluţionarea
cererii de revendicare mobiliară formulate
împotriva lui Matei Ioan

DIVERSE
l SC Total Recover SRL anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “unitate pentru spalare si granulare mase plastice, hala productie, hala
depozit, statie tratare a apei + rezerva psi cu
statie, de pompare”, propus a fi amplasat in
municipiul Arad, str. Podului, FN, C.F.
nr.305046 Arad. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Arad din Arad, str. Splaiul Muresului,
FN, jud. Arad si la sediul titularului in localitatea Arad, str. Podului, FN, in zilele de
Luni - Vineri, intre orele 8:00 -15:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Arad din Arad, str, Splaiul Muresului,
FN,Jud. Arad.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Dunav Guard Solution SRL, CIF: 32124082,
J25/258/2013, dosar nr. 4647/101 anul 2019
-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 21.02.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
28.02.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
a tabelului preliminar și pentru afișarea
tabelului definitiv al creanţelor la 16.03.2020.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Această informare este efectuată de: SC
LTD Metal Framed SRL Arad, str. Abrud nr.
101A, Bl. 164 ap. 4 telefon 0722.266.018 ce
intenţionează să solicite de la Administraţia
Naţională “Apele Române”, Sistemul De
Gospodărire A Apelor Arad aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia „Construire
hala productie si corp adsministrativ in
regim de inaltime P+2E”, amplasate în
Arad, judetul Arad. Această investiţie este
nouă. Ca rezultat al procesului de producție
vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate într-un bazin vidanjabil și transportate la stația de epurare a localității. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată. Persoanele care doresc sa
transmită observaţii, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa Arad,
str. Simion Barnutiu 6, Cuznetov Monica tel
0721.795.809, după data de 31.01.2020.
l Unitatea Administrativ Teritorială Bărăganul, judeţul Brăila anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale 3 și 13 începând cu data
de 10.02.2020 pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Comunei Bărăganul,
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 Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu
Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3, Satu
Mare, județul Satu Mare, telefon/fax:
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com, cod fiscal: 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte
culturale, conform Legii nr.350/2005,
proiecte înaintate de către organizaţii sau
asociaţii fără scop patrimonial din Municipiul Satu Mare pentru anul 2020. 3.Procedura aplicată: Selecție publică de proiecte
-organizată în baza prevederilor Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general.
4.Data-limită pentru depunerea propunerilor
de proiecte: 03.03.2020, ora 16.00. 5.Data la
care se desfășoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii
criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și
financiară și evaluarea propunerilor de
proiecte este 04-06.03.2020, la sediul autorităţii contractante. 6. Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte:
06.03.2020, ora 16.00. 7.Data publicării
rezultatelor etapei a II-a a selecției de
proiecte: 10.03.2020, ora 16.00. 8.Depunertea
contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare
de la data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la
contestații: în termen de 3 zile lucrătoare de
la data depunerii contestațiilor. 10.Durata
finanţării: anul 2020. Criteriile și condiţiile
de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, iar Criteriile specifice de
evaluare sunt cuprinse în Documentaţia
pentru elaborarea și prezentarea propunerii
de proiect, care se poate obţine de pe site-ul
Centrului Cultural G.M.Zamfirescu Satu
Mare (www.casa-zamfirescu.ro). Atribuirea
contractelor de finanţare se va face în
ordinea descrescătoare a punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant și în limita
bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru „Proiecte culturale”. Data
transmiterii anunţului de participare către
Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, este 30.01.2020.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu
Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3, Satu
Mare, județul Satu Mare, telefon/fax:
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com, cod fiscal: 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de
tineret, învăţământ și recreative conform
Legii nr.350/2005 și ale Legii nr.350/2006,
Legea tinerilor, proiecte înaintate de către
organizaţii sau asociaţii și de tineret, fără
scop patrimonial și instituții de învățământ
de stat din Municipiul Satu Mare, pentru
anul 2020. 3.Procedura aplicată: Selecție
publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general. 4.Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 03.03.2020,
ora 16.00. 5.Data la care se desfășoară
selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii,
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și
evaluarea propunerilor de proiecte este
04-06.03.2020, la sediul autorităţii contractante. 6.Data publicării rezultatelor etapei a
I-a selecției de proiecte: 06.03.2020, ora
16.00. 7.Data publicării rezultatelor etapei a
II-a selecției de proiecte: 10.03.2020, ora
16.00. 8.Depunertea contestațiilor: în termen
de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la contestații: în termen de
3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor. 10.Durata finanţării: anul 2020. 11.
Criteriile și condiţiile de acces la fondurile
publice sunt cele prevăzute în Legea
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activităţi nonprofit de interes general,
iar Criteriile specifice de evaluare sunt
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea
și prezentarea propunerii de proiect, care se
poate obţine de pe site-ul Centrului Cultural
G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.casa-zamfirescu.ro). Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea descrescătoare a
punctajului total obţinut de către fiecare
solicitant și în limita bugetului alocat în
vederea derulării Programului anual de
acordare de finanţări nerambursabile, pentru
„Proiecte de tineret, învățământ și recreative”. 12.Data transmiterii anunţului de
participare către Regia Autonomă Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, este
30.01.2020.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu
Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3, Satu
Mare, județul Satu Mare, telefon/fax:
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com, cod fiscal: 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte
din cadrul programului sportiv de utilitate
publică, „Sportul pentru toți”, proiecte
înaintate de către structuri sportive fără
scop patrimonial din Municipiul Satu Mare,
pentru anul 2020. 3.Procedura: Selecție
publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general și Legii nr.69/2000, Legea
educației fizice și sportului. 4.Data-limită
pentru depunerea propunerilor de proiecte:
03.03.2020, ora 16.00. 5.Data la care se
desfășoară selecţia de proiecte, verificarea
eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și
financiară și evaluarea propunerilor de
proiecte este 04-06.03.2020, la sediul autorităţii contractante. 6.Data publicării rezultatelor etapei a I-a selecției de proiecte
06.03.2020, ora 16.00. 7.Data publicării
rezultatelor etapei a II-a selecției de proiecte
10.03.2020, ora 16.00. 8.Depunertea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la
data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la
contestații: în termen de 3 zile lucrătoare de
la data depunerii contestațiilor. 10.Durata
finanţării: anul 2020. 11.Criteriile și condiţiile de acces la fondurile publice pentru
finanţarea cluburilor sportive de drept privat
sunt prevăzute în Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018, privind
finanțarea din fonduri publice a proiectelor
și programelor sportive, cu modificările și
completările ulterioare, iar Criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea
propunerii de proiect, care se poate obţine de
pe site-ul Centrului Cultural
G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.casa-zamfirescu.ro). Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant și în limita
bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru Programul „Sportul
pentru toți”. 12.Data transmiterii anunţului
de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, este
30.01.2020.
l SC Ecosystima SRL, identificată prin
CUI: 17371410/17.03.2005 și
J40/5155/17.03.2005, titular al proiectului:
„Obținerii autorizației de construire pentru
ansamblu imobile de locuințe colective
S+P+4E+5ER, imobil comerț și servicii
S+P+2E, amenajare circulații interioare și
sistem rețele edilitare conform PUZ aprobat
cu HCL nr.166/29.11.2018”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Obținerii
autorizației de construire pentru ansamblu
imobile de locuințe colective S+P+4E+5ER,
imobil comerț și servicii S+P+2E, amenajare
circulații interioare și sistem rețele edilitare
conform PUZ aprobat cu HCL
nr.166/29.11.2018”, propus a fi amplasat în
orașul Bragadiru, identificat prin nr.
cad.118996 și nr.CF 118996. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Ilfov, din București, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele

9.00-13.00, precum și la următoarea adresă
de internet: http://apmif.anpm.ro/. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Societatea SC Presto Construct SRL,
titular al activității SC Socor SA, la adresa
com.Jilava, Șos.Giurgiului, nr.5, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București, tel./fax:
021.430.15.77, 430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440, în zilele de luni-joi, între orele
09.00-13.00, vineri 09.00-12.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic, la sediul APM
Ilfov.
l SC Ideal Concept Clean SRL, titular al
activității de Spălare și curățare (uscată) a
articolelor textile și a produselor din blană, la
adresa din Strada Prutului, 82A, Voluntari,
Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru activitate. Informațiile privind
potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov,
Aleea Lacul Morii, nr.1, București, Tel/Fax:
430.15.23, în zilele de luni-joi, între orele
09.00-13.00, vineri, între orele 09.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic, la
sediul APM Ilfov.
l Unitatea administrativ-teritorială
BÂRCA, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.2, 4, 6, 8 și 18, începând cu data de 06.02.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul primăriei, 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. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
SĂLCUȚA, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.9 începând cu
data de 07.02.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei Sălcuța,
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 VELA,
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.24, 25 începând cu data
de 07.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei VELA, 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 Primaria Dăneasa, judetul Olt având
sediul în Comuna Dăneasa, Str. Mihai
Viteazul, nr. 157, titular al Planului Urbanistic General Comuna Dăneasa, judeţul Olt
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 A.P.M.
Olt, str. I. Moroșanu, nr. 3, Slatina, judeţul
Olt, de luni până vineri între orele 09.00 16.00. Observaţii/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Olt, în termen
de 15 zile de la data publicării anunţului.

LICITAŢII
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata legal prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Mar Group Rmdl Invert SRL,
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desemnat prin sentinta civila nr. 6661 din
data de 14.11.2018, pronuntata in dosar nr.
36192/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti – Sectia a VII-a Civila., anunta
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Mar Group RMDL Invert SRL,
constand in lot de teren cu numar cadastral
2961/2 53306, in suprafata de 333 mp, situat
in Tunari, tarla 20, parcela 939, jud. Ilfov, pe
care este edificata o constructie pentru care
nu exista documente de proprietate, in
valoare totala de 15.300 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
17.02.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul nu se va
vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor
mai organiza 3 (trei) licitatii saptamanale, in
datele de 24.02.2020, 02.03.2020 si
09.03.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunului, pretul acestuia,
conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Ultima FNV SRL, desemnat prin
Sentinta civila nr. nr. 3290 din data de
31.05.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
30959/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a
bunului mobil aflate in proprietatea Ultima
FNV SRL, constand in mijloc de transport
autoturism marca Skoda Octavia, 2008,
motorina, in valoarea de 1.300 euro exclusiv
TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand
societatii falite se va organiza in data de
17.02.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul mobil nu se
va adjudeca la termenul de licitatie stabilit,
se vor organiza alte 5 (doua) licitatii saptamanale in datele de 24.02.2020, 02.03.2020,
09.03.2020, 16.03.2020 si 23.03.2020 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunului, pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se pot achizitiona
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l SC Corydob Impex SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a terenului
intravilan neproductiv in suprafata de
6400 mp, inscris in CF nr. 20950 a loc.
Poiana Campina, situat in loc. Poiana
Campina, jud. Prahova, la pretul de
96.000 lei fara TVA. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit
in raportul de evaluare si aprobat de
Adunarea Creditorilor din 10.01.2019.
Licitatia are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din data de 30.01.2019. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
06.02.2020, 20.02.2020, 05.03.2020,
19.03.2020, 02.04.2020, 16.04.2020,
30.04.2020, 14.05.2020, 28.05.2020 si
11.06.2020, orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Conditiile de participare la licitatie sunt
mentionate in caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar, a carui valoare

este de 3000 lei + TVA. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l Camera Executorilor Judecătoreşti de pe
lângă Curtea de Apel Craiova, Biroul
Executorului Judecătoresc Graf Antonio
Lenhard, Baia de Aramă, str.Republicii,
nr.27, bl.G1, sc.1, ap.12, jud.Mehedinţi, sediu
procesual ales în Dr.Tr.Severin, str.Crişana,
nr.1, bl.6, sc.5, ap.3, jud.Mehedinţi, CIF:
RO32943176, tel.0352.401.061, fax:
0352.401.062, e-mail: office@bej-grafantonio.ro, Cont de consemnare:
RO73UGB10000552007329RON, deschis la
Garanti Bank. Program cu publicul: L-V:
08.30-12.00. Data: 22.01.2020. Nr.Dosar
620/2016. Extras publicaţie de vânzare
imobil. Noi, Graf Antonio Lenhard, executor
judecătoresc în Circumscripţia Curţii de
Apel Craiova, cu sediul în Baia de Aramă,
str.Republicii, nr.27, bl.G1, sc.1, ap.12, jud.
Mehedinţi, prin prezenta, în temeiul executării silite ce se desfăşoară în dosarul
nr.620/2016, în baza titlului executoriu
constând în contract de credit nr.2965979
din data de 19.04.2007 emis de BRD-GSG
SA, încuviinţat prin încheierea nr.3335
pronunţată în dosarul nr.12736/215/2016 din
data de 16.05.2016 a Judecătoriei Craiova,
în favoarea creditorului urmăritor Secapital
S.a.R.L., cu sediul în Rue du Laboratoire,
nr.9, L-1911 Louxembourg, prin reprezentant legal KRUK Romania SRL, cu sediul/
domiciliul în Bucureşti, Intrarea Nestorei,
nr.1, subsol, parter, etajele 9, 10, 11, sector 4,
pentru suma de 13988.54Lei, vindem la licitaţie publică imobilul teren intravilan în
suprafaţă totală de 400.00mp, împreună cu
clădire de locuit în suprafaţă construită la
sol de 151mp, construită în regim D+P+M
aparținând debitorului/lor Dina George cu
domiciliul în mun.Craiova, str.Gârleşti,
nr.71, jud.Dolj. Preţul imobilului este stabilit
la valoarea de 525700,00Lei conform raportului de evaluare întocmit de expertul tehnic
evaluator imobiliar PFA Tarasescu I.Paul
Octavian -Expert Evaluator. Preţul de
pornire a licitaţiei este de 525700,00Lei.
Licitaţia va avea loc în data de 20.02.2020,
orele 10.00, la Sala de Licitații a BEJ Graf
Antonio Lenhard, din Dr.Tr.Severin, str.
Calomfirescu, nr.100, jud.Mehedinţi.
Invităm persoanele care doresc să participe
la licitaţie să prezinte în scris oferte de
cumpărare până la termenul de vânzare la
fax: 0352.401.061, e-mail: office@bej-grafantonio.ro sau la sala de licitații a BEJ Graf
Antonio Lenhard din Dr.Tr.Severin, str.
Calomfirescu, nr.100, jud.Mehedinţi. Ofertele depuse cu nerespectarea prevederilor
dispoziţiilor art.839 alin.1 lit.k) raportate la
art.181 alin.1 pct.2 C.pr.civ., atrage după sine
decăderea din dreptul de a participa la licitaţie. Sunt somaţi toți cei ce pretind vreun
drept asupra imobilului să anunţe executorul
judecătoresc, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu li
se mai lua în considerare cererile după acea
dată. Pot participa la licitaţie în calitate de
licitator, orice persoană cu capacitate
deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea
să dobândească bunul ce se vinde, conform
art.842 C.Pr.Civ. şi următoarele în materie.
Publicaţie de Vânzare s-a întocmit în exemplarele prevăzute de dispoziţiile art.839
alin.3 C.Pr.Civ., a fost afişată în locurile
prevăzute de lege şi publicată atât în Registrul electronic de publicitate a vânzării
bunurilor supuse executării silite (www.
registru.uniuneaexecutorilor.ro), cât şi în
cotidianul local/național Jurnalul Național,
dovada fiind ataşată la dosarul execuțional.
Executor Judecătoresc Graf Antonio
Lenhard.
l DM Management &Capital Invest SRL,
cu sediul în Municipiul Bucureşti, str.Dante
Alighieri, Sectorul 1, nr.2-4, et.1, ap.6, cod
poştal 012018, telefon 0745.172.062, e-mail:
proiectDM@gmail.com, achiziționează, prin
procedură competitivă conform Ordinului
1284/2016, programe informatice de tipul
ERP pentru gestionarea tuturor proceselor
în cadrul companiei, pentru proiectul
„Dezvoltarea activității de pregătire a terenului în cadrul companiei DM Management
&Capital Invest SRL la punctul de lucru din
oraşul Tulcea”, cod SMIS 119535. Ofertele
pot fi trimise până la data de 19.02.2020, ora
16.00, la adresa str.Dante Alighieri, Sectorul
1, nr.2-4, et.1, ap.6, cod poştal 012018.
Detalii suplimentare privind caietul de
sarcini pot fi solicitate prin e-mail la:
proiectDM@gmail.com
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Invitație la licitație - Etapa unică
Inginer supervizare pentru contractele de lucrări
în cadrul Proiectului: GrCF2 W2 – Craiova Urban Rehabilitation
UAT Municipiul Craiova intenționează să utilizeze o parte din încasările unui împrumut
acordat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca") pentru
proiectul menționat mai sus. Detaliile ﬁnanciare suplimentare sunt după cum urmează:
Acest contract va ﬁ ﬁnanțat dintr-un împrumut al BERD de 15 000 000 EUR.
Contractul ﬁnanțat din împrumut acordat de Bancă este deschis ﬁrmelor din orice țară.
UAT Municipiul Craiova invită acum potențialii ofertanți pentru contractul menționat
anterior.
Descrierea achiziției este următoarea:
Servicii de Supraveghere pentru contractele de lucrări privind reabilitarea a 14 clădiri
publice (2 clădiri administrative istorice și 12 clădiri educaționale) în conformitate cu
Condițiile contractelor FIDIC Galben și Roșu.
Regulile de achiziție aplicabile sunt Politicile si Regulile BERD care pot ﬁ vizualizate la adresa:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html
Această licitație va ﬁ efectuată prin achiziții publice electronice prin intermediul
portalului EBRD pentru achiziții electronice a clienților (ECEPP). Participanții potențiali
care s-au înscris în ECEPP și și-au exprimat interesul pentru contract pot avea acces la
documente și pot solicita clariﬁcări și informații suplimentare de la client prin intermediul
ECEPP. Firmele neînregistrate ar trebui să se înregistreze la ECEPP la acest link:
https://ecepp.ebrd.com/respond/Q9NSGPR787
Fondurile din împrumutul acordat de Bancă nu vor ﬁ utilizate în scopul plății către
persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import
este interzisă printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
luate în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite sau în temeiul unei
legi sau al unui regulament oﬁcial al țării Clientului.
Ofertele vor ﬁ depuse în format electronic, doar pe portalul ECEPP. Nu se vor depune nici
un fel de documente în format ﬁzic.
Pentru informații suplimentare contactați:
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Str. A.I. Cuza, Nr.7, Craiova, 200585, România
D-ul Marian Deselnicu
Tel. +40 251416235 (int. 346), Email: investitii@primariacraiova.ro

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societatii INTEROIL
Agritrading S.A.: Consiliul de Administraţie
al societăţii INTEROIL Agritrading S.A.
(„Societatea”), o societate pe acţiuni cu
sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu,
nr. 201, et.13, biroul nr.6, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
langa Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/4464/2019, având cod unic de înregistrare 54523 şi Identificator Unic la Nivel
European (EUID):
ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea
Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
societăţii INTEROIL Agritrading S.A.
pentru data de 12.03.2020, ora 12,00 a.m., la
sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus,
cu următoarea Ordine de zi: 1) Aprobarea
modificării art.19 alin.(2) din Actul Constitutiv al societăţii Interoil Agritrading S.A.,
care va avea următorul conţinut: „Consiliul
de Administraţie poate delega, pe perioadă
limitată sau nelimitată de timp, atribuţiile de
reprezentare a societăţii în relaţiile cu terţii

precum şi dreptul de a semna documente,
inclusiv contracte şi documente bancare, şi
altor persoane care au calitatea de angajaţi
ai societăţii, sau ai uneia dintre societăţile
care fac parte din grupul Bunge.” 2) Diverse.
3) Emiterea de autorizări şi împuterniciri
pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se
limita la acestea, transmiterea puterilor de a
semna, de a depune şi ridica documente în
numele societăţii INTEROIL Agritrading
S.A. La Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi
să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
28.02.2020, stabilită ca dată de referinţă.
Registrul acţionarilor este ţinut la societate.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe
bază de procura specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Informaţii
şi documente privind punctele aflate pe
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de către
acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării adunării generale a
acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii

cerinţelor de cvorum în data de 12.03.2020,
la ora şi locul stabilite, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de 13.03.2020, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina
Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societăţii INTEROIL Agritrading
S.A.: Consiliul de Administraţie al societăţii
INTEROIL Agritrading S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti,
Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, et.13, biroul
nr.6, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/4464/2019, având cod unic de
înregistrare 54523 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea
Societăţilor nr. 31/1990, republicata şi modificată, prin prezenta, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii
INTEROIL Agritrading S.A. pentru data de
12.03.2020, ora 13,00 a.m., la sediul Societăţii,
la adresa indicată mai sus, cu următoarea
Ordine de zi: 1) Revocarea mandatului administratorului Balheim Robert. 2) Revocarea
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mandatului administratorului Allard II George
Putnam. 3) Alegerea ca administrator, pentru
un mandat de 4 ani, a d-nului. Feyles Simone,
cetăţean italian, născut la data de 12.07.1985, în
Chieri, Italia. 4) Alegerea ca administrator,
pentru un mandat de 4 ani, a d-nului. Costa
Vilarrasa Jordi, cetăţean spaniol, născut la data
de 04.10.1966, în Barcelona, Spania. 5) Diverse.
6) Emiterea de autorizări şi împuterniciri
pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se
limita la acestea, transmiterea puterilor de a
semna, de a depune şi ridica documente în
numele societăţii INTEROIL Agritrading S.A.
La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 28.02.2020, stabilită ca dată de
referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut la
societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în
cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor
pe bază de procura specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii, putând fi consultată şi
completată de aceştia. Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot
fi obţinute de catre acţionari de la secretariatul
Societăţii începând cu data convocării adunării
generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data de 12.03.2020,
la ora şi locul stabilite, Adunarea Generala
Ordinara a Acţionarilor este reconvocată
pentru data de 13.03.2020, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Muntenia Oil S.A.:
Consiliul de Administraţie al societăţii
Muntenia Oil S.A. („Societatea”), o societate pe
acţiuni cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, biroul nr. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/13754/2016, având cod unic de înregistrare
403810 şi Identificator Unic la Nivel European
(EUID): ROONRC.J40/13754/2016, în temeiul
dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului
117 din Legea Societăţilor Comerciale nr.
31/1990, republicată şi modificată, prin
prezenta, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Muntenia Oil
S.A. pentru data de 12.03.2020, ora 10,00 a.m.,
la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus,
cu următoarea Ordine de zi: 1) Aprobarea
modificării art.14.1. din Actul Constitutiv al
societăţii Muntenia Oil S.A., care va avea
următorul conţinut: „Consiliul de Administraţie poate delega, pe perioadă limitată sau
nelimitată de timp, atribuţiile de reprezentare a
societăţii în relaţiile cu terţii precum şi dreptul
de a semna documente, inclusiv contracte şi
documente bancare, şi altor persoane care au
calitatea de angajaţi ai societăţii, sau ai uneia
dintre societăţile care fac parte din grupul
Bunge.” 2) Diverse. 3) Emiterea de autorizări şi
împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor
şi formalităţilor legale necesare ducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând,
dar fără a se limita la acestea, transmiterea
puterilor de a semna, de a depune şi ridica
documente în numele societăţii Muntenia Oil
S.A. La Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de 28.02.2020,
stabilită ca data de referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut de societatea Prima Limited
S.R.L. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază
de procură specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Informaţii şi
documente privind punctele aflate pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinară a
Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari de
la secretariatul Societăţii începând cu data
convocării adunării generale a acţionarilor.
Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 12.03.2020, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor este reconvocată pentru data de
13.03.2020, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva
Daswani Vesselina Miroliubova.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societatii MUNTENIA OIL S.A.:

Consiliul de Administraţie al societăţii
MUNTENIA OIL S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în Bucuresti, Str.
Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, biroul nr. 4,
sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureţti
sub nr. J40/13754/2016, având cod unic de
înregistrare 403810 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/13754/2016, în temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea
Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii MUNTENIA OIL S.A. pentru data
de 12.03.2020, ora 11,00 a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu următoarea. Ordine de zi: 1) Revocarea
mandatului administratorului Balheim
Robert. 2) Revocarea mandatului administratorului Allard II George Putnam. 3) Alegerea
ca administrator, pentru un mandat de 4 ani,
a d-nului. Feyles Simone, cetăţean italian,
născut la data de 12.07.1985, în Chieri, Italia.
4) Alegerea ca administrator, pentru un
mandat de 4 ani, a d-nului. Costa Vilarrasa
Jordi, cetăţean spaniol, născut la data de
04.10.1966, în Barcelona, Spania. 5) Aprobarea reducerii rezervei legale, ca urmare a
reducerii capitalului social, până ce aceasta
va atinge a cincea parte din capitalul social
actual al societății, respectiv o reducere cu
suma de 3.286.868,21 RON, şi totodată transferul acestei sume ca şi profit în contul de
rezultat reportat. 6) Aprobarea reducerii
rezervelor statutare cu suma de 1.284.586,11
RON, şi a altor rezerve, constituite din profituri nete înregistrate in anii precedenți, în
valoare de 3.286.771,98 RON şi totodată
transferul acestor sume ca şi profit în contul
de rezultat reportat. 7) Aprobarea acoperirii
pierderilor contabile înregistrate ca şi rezultate reportate din corectarea erorilor contabile
in valoare de 189.988,61 RON, cu profituri
contabile înregistrate în contul de rezultat
reportat. 8) Aprobarea transferului sumelor
din conturile de rezerve în rezultat reportat.
9) Diverse. 10) Emiterea de autorizări şi
împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând,
dar fără a se limita la acestea, transmiterea
puterilor de a semna, de a depune şi ridica
documente în numele societăţii MUNTENIA
OIL S.A. La Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de 28.02.2020,
stabilită ca dată de referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut de societatea Prima Limited
S.R.L. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul
şedinţei adunării generale a acţionarilor pe
bază de procura specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la secretariatul Societăţii, putând fi
consultată şi completată de aceştia. Informaţii şi documente privind punctele aflate pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari
de la secretariatul Societăţii începând cu data
convocării adunării generale a acţionarilor.
Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 12.03.2020, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor este reconvocată pentru data de
13.03.2020, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.
l Consiliul de administraţie al societăţii
SICERAM SA, o societate pe acţiuni constituită şi care funcţionează conform legislaţiei
din România, având sediul social în Sighişoara, str.Viilor, 123, jud.Mureş, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
sub numărul de înregistrare J26/561/1995,
având cod unic de înregistrare 1224553 (Societatea), potrivit Deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii din data de 23.01.2020,
convoacă „Adunarea generală extraordinară”
(AGEA) şi „Adunarea generală ordinară”
(AGOA) a acţionarilor Societăţii pentru data
de 4 martie 2020, cu începere de la ora 10.00
AM pentru AGEA şi ora 11.00 AM pentru
AGOA, la sediul social al Societăţii situat în
Sighişoara, str.Viilor, nr.123, jud.Mureş,
România. Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea: (1)Aprobarea modificării art.11 al.1 din
Contractul de Societate şi art.17 al.1 din
Statutul Societăţii care vor avea următorul
conţinut: „Societatea este administrată de un
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consiliu de administrație compus din 3 administratori aleşi de adunarea generală ordinară
a acționarilor, pe o perioadă de 1 an”. (2)
Aprobarea abrogării art.11 al.7 din Contractul
de Societate şi art.17 al.7 din Statutul Societăţii privind existenţa comitetului de audit şi
modificarea primei liniuţe de la al.4 al art.10
din Statutul societăţii care va avea următorul
conţinut: „-să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze
dividendul”; (3)Art.13 al.1 din Contractul de
societate şi art.18 al.2 din Statutul societăţii se
modifică şi vor avea următorul conţinut:
„Consiliul de administratie delegă conducerea
societății unui director general, prin încheierea
unui contract de mandat, director general care
va putea delega o parte din puterile ce îi sunt
conferite unor angajați ai societății sau terțe
persoane”. (4)Eliminarea cerinţei ca administratorii să fie acţionari ai societăţii din art. 11
alin.2 din Contractul de societate şi din art.17
al.2 din Statutul societăţii care vor avea următorul conţinut: „(2)Administratorii sunt aleşi
de adunarea generală ordinară prin vot
secret”. (5)Trecerea atribuţiei de contractare a
împrumuturilor bancare din sarcina adunării
generale a acţionarilor în sarcina consiliului de
administraţie prin eliminarea liniuţei 8 de la
al.4 al art.10 din Statutul societăţii şi adăugarea următoarei litere i) la art.18 al.1: „i)
poate aproba gajarea unor utilaje, imobile sau
alte active ale societăţii”; (6)Aprobarea
mandatării Consiliului de Administraţie, cu
posibilitatea de a delega această împuternicire,
pentru semnarea tuturor documentelor necesare, precum şi a Contractului de societate
actualizat şi a Statutului societăţii actualizat
cu actualizarea inclusiv a listei acţionarilor
prevăzută în preambulul contractului de societate şi pentru efectuarea tuturor procedurilor
şi formalităţilor necesare pentru îndeplinirea
hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile
de publicare şi înregistrare ale acestora la
Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte
instituţii publice. Ordinea de zi a AGOA va fi
următoarea: 1. Prezentarea Raportului şi
luarea la cunoştinţă de renunţarea la
mandatul de administrator a actualilor administratori şi anume dl.Sbarcea Damian-Florian, dl.Pora Marcel, dl.Neag Nicolae, dl.
Morareanu Marius-Octavian, dl.Chirpereanu
Adrian-Petru, dl.Keresteli Arpad, dna.
Orasanu Minodora, dna.Marian AlexandrinaStela, dl.Marginean Pamfil şi, în consecinţă,
încetarea calităţii acestora de administratori
efectivă începând cu momentul încheierii
şedinţei Adunării Generale a Acționarilor; 2.
Alegerea tuturor membrilor Consiliului de
Administraţie, respectiv a unui număr de 3
membri, pentru un mandat de 1 an, începând
cu momentul încheierii şedinţei. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la
sediul social al Societăţii situat în Sighişoara,
str.Viilor, nr.123, jud.Mureş, România, putând
fi consultată şi completată de aceştia conform
legii, în zilele lucrătoare, între orele 09.0017.00; 3.Aprobarea mandatării Consiliului de
Administraţie, cu posibilitatea de a delega
această împuternicire, pentru semnarea
tuturor documentelor şi pentru efectuarea
tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare
pentru îndeplinirea hotărârilor acţionarilor,
inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Precizări
privind AGOA şi AGEA (denumite în continuare AGA): La AGA vor putea participa şi
vota doar acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei anterioare zilei de întrunire, stabilită ca dată de
referință pentru AGA („Data de Referinţă”).
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale şi
statutare pentru întrunirea AGA în data de
04.03.2020, AGA este convocată pentru data
de 05.03.2020, cu începere de la ora 10.00 AM
pentru AGEA şi ora 11.00 AM pentru AGOA,
la sediul social al Societăţii situat în Sighişoara, str.Viilor, nr.123, jud.Mureş, România,
cu aceeaşi ordine de zi. Accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la AGA este permis
prin simpla probă a identităţii acestora făcută
(i)în cazul persoanelor fizice cu documentul de
identitate, iar (ii)în cazul persoanelor juridice
cu actul de identitate al reprezentantului legal
al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant
legal va fi probată prin prezentarea unui
extras/certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului (sau un document
echivalent în cazul persoanelor juridice
străine) emis cu nu mai mult de 30 (treizeci) de
zile anterior datei primei întruniri a AGA.

Acţionarii reprezentând individual sau
împreună cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce în scris (inclusiv prin
fax) puncte pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului,
caz în care o nouă ordine de zi va fi publicată
cu cel puțin 10 zile înainte de AGA, conform
prevederilor legale. Acţionarii Societăţii vor
putea participa la AGA prin reprezentant în
baza unei procuri acordată pentru AGA din
data de 04/05.03.2020 depusă sau transmisă în
original la sediul Societăţii, astfel încât
procura să fie recepționată de Societate cu 48
de ore înainte de desfăşurarea AGA. Procura
poate fi acordată oricărei persoane, cu excepţia
administratorilor, directorilor sau funcţionarilor Societăţii, pentru reprezentare în AGA
din data de 04/05.03.2020. Împuternicitul nu
poate fi substituit de o altă persoană. Procurile
sau documentele care atestă calitatea de reprezentanţi legali vor fi reţinute de Societate şi se
va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA. Procurile speciale vor fi
însoţite de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică sau, pentru
persoanele juridice, de o copie a actului de
identitate a reprezentantului legal şi de documentele care atestă calitatea de reprezentant
legal enumerate mai sus. Convocarea AGA se
publică şi pe pagina de internet a Societății.
Fiecare acţionar poate adresa Consiliului de
Administraţie al Societății întrebări în scris
referitoare la activitatea Societăţii, înaintea
datei de desfăşurare a AGA, urmând a i se
răspunde în cadrul AGA.
l Doclandia Group SA, Bucureşti, Sectorul 6,
B-dul Timişoara, nr.26, Plaza Romania Offices,
birou 127, etaj 1, J40/2918/2019, CUI
40739259. Dl.Tiboc Matei, în calitate de administrator al societății Doclandia Group SA (în
continuare „Societatea”), având sediul social
în Bucureşti, Sectorul 6, B-dul Timişoara,
nr.26, Plaza Romania Offices, birou 127, etaj 1,
CUI 40739259, nr.de înregistrare la Registrul
Comerțului J40/2918/2019, în temeiul art.113
şi 117 din Legea nr.31/1990 a societăţilor
comerciale, repub.şi modif., convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 02.03.2020, ora 10.00, la
locația: Cluj-Napoca, str.Tăietura Turcului,
nr.18, casa 3, jud.Cluj. Ordinea de zi: 1.În
conformitate cu art.8 din actul constitutiv, se
va pune în discuție aprobarea majorării capitalului social prin emiterea a 1000 noi acțiuni
nominative, a câte 10Lei fiecare, în valoare
totală de 10.000Lei, prin cooptare de nou acționar, în persoana domnului Coman Alexandru-Cezar. Astfel, capitalul social ar deveni de
100.000Lei. 2.Se va pune în discuție aprobarea
actului constitutiv actualizat al societății
Doclandia Group SA prin inserarea modificărilor expuse mai sus, după cum urmează:
-Preambulul actului constitutiv se va modifica,
prin adăugarea datelor de contact ale noului
acționar, dl.Coman Alexandru-Cezar. -Art.6 se
va modifica după cum urmează: „Capitalul
social subscris şi vărsat integral reprezentând
aport în numerar este de 100.000 de Lei, fiind
divizat în 10.000 de acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 10.000, cu o valoare nominală
de 10Lei fiecare, şi se împart între acționari
astfel: -Ţiboc Matei deține un număr total de
4.500 acţiuni, numerotate de la 1 la 4.500, în
valoare de 45.000Lei, reprezentând 45% din
capitalul social subscris şi vărsat, cu o cotă de
participare la profit de 45% şi o participare la
pierderi 45%; -Sabou Lotica deţine un număr
total de 4.500 acţiuni, numerotate de la 4.501
la 9.000, în valoare de 45.000 lei, reprezentând
45% din capitalul social subscris şi vărsat, cu o
cotă de participare la profit de 45% şi o participare la pierderi 45%. -Coman Alexandru-Cezar deţine un număr total de 1000
acţiuni, numerotate de la 9.001 la 10.000, în
valoare de 10.000 lei, reprezentând 10% din
capitalul social subscris şi vărsat, cu o cotă de
participare la profit de 10% şi o participare la
pierderi 10%.” Vor participa la adunare toţi
acţionarii societăţii înregistraţi la Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.01.2020. În
situaţia în care Adunarea Generală Extraordinară nu va putea delibera şi vota în mod
valabil, o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată în data de 03.03.2020, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine
de zi. Administrator al societății Doclandia
Group SA, dl.Țiboc Matei.
l Societatea Granat S.A. Cap Aurora, Hotel
Granat, Mangalia, Jud. Constanţa, J
13/2198/1995, CUI: RO 7616130. În temeiul
dispozițiilor art. 117 al Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, modificată şi
republicată, subsemnatul Nicula George
Gabriel, în calitate de Administrator Unic

Convoc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Granat S.A. (“Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul în Cap
Aurora, Hotel Granat, jud. Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Constanța sub nr.
J13/2198/1995, având C.I.F. 7616130, în data
de 03.03.2020, ora 12:00, pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, la următoarea locație: Constanța, str. Timisana nr. 34,
bloc BRD, etaj 3, jud. Constanța, cu următoarea Ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului Administratorului pe anul
2019; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de
Cenzori privind situația financiară anuală la
31.12.2019; 3. Discutarea şi aprobarea situației financiare anuale pe anul 2019; 4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru
anul 2019; 5. Prelungirea mandatului de
administrator al d-nului. George Nicula
Gabriel; 7. Diverse. În cazul în care la data şi
la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare, se
convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc,
în data de 04.03.2020, ora 12.00 pentru
Adunarea Generală Ordinară. La Adunarea
Generală Ordinară vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la
data de 01.02.2020, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la adunare
direct sau prin mandatari împuterniciți cu
procură specială, ce se va depune la sediul
societății până la data de 02.03.2020. Administrator Unic, Nicula George Gabriel.

PIERDERI
l Pierdut certificat de competenta profesionala pentru transport rutier de persoane Nr.
0006204 pe numele Bratu Ghedzira Catalin.
Declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională
CPC marfă şi persoane, certificat ADR şi
agabaritic, eliberate de ARR Gorj pe numele:
Mihalcea Romel. Se declară nule.
l Declar pierdute şi nule Ordinul Prefectului, jud. Ilfov, numărul 477, data 13.04.2009
şi Anexa nr. 477, proprietari: Buică Ion şi
Buică Maria.
l SC Uni-Class Auto SRL declară pierdută
declarația de instalare pt.aparat taximetru tip
Microsif 03 CE T055, rev.1, seria 42652.
l Pierdut Certificat constatator
nr.24387/21.10.2005, pe numele de Bălăceanu
Ionel Întreprindere Familială, cu nr.de ordine
în Registrul comerțului F51/594/2005 şi cod
unic de înregistrare 18071942, cu sediul în sat
Plătăreşti, comuna Plătăreşti, jud.Călăraşi.
l Pierdut atestat professional, pe numele
Panduru Bogdan Andrei, eliberat de ARR
Dolj. Se declară nul.
l Pierdut legitimație de student pe numele
Nacu Maria-Alexandra, eliberată de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică. O
declar nulă.
l Pierdut carnet de student, legitimație reducere transport şi permis de bibliotecă, emise
de Universitatea Politehnică din Bucureşti, pe
numele Toma Cezar Mihai.
l Eco Unimed SRL declar pierdute Certificatul de înregistrare şi Certificatele constatatoare de autorizare, emise de ORCT Cluj,
CUI 24730410, din data de 12.11.2008,
J12/4498/11.11.2008. Le declar nule.
l Societatea Damiparts SRL, CUI:31075402,
pierdut Certificat Constatator 995/14.01.2013.
Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de competență profesională în data de 15.01.20 în localitatea Goole,
Marea Britanie, seria 0459058006, eliberat de
ARR, pe numele Zamfir Emil Alexandru. Îl
declar nul.
l Pierdul Certificat de înscriere a persoanei
juridice fără scop patrimonial Asociația
Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici
din România. Îl declar nul.
l SC Prince Trading SRL cu sediul în
Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. 13A, sc. A,
parter, ap. 1, angajează îngrijitor animale la
punctul de lucru com. Ruseţu, jud. Buzău.
Telefon contact: 0734.013.003.

