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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu, anga-
jează: -3 instalatori apă canal; -3 zidari rosar 
tencuitor; -24 tâmplari universal. Telefon: 
0371.307.458.

l Fabrică de cherestea, aflată lângă Hațeg, 
Județul Hunedoara, angajează muncitori 
calificați și necalificați. Salariu 2.500Lei net 
și bonuri de masă. Asigurăm și cazare gratis. 
Relații la telefoanele: 0744.665.656, 
0742.284.825.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale vacante 
de execuţie pe perioadă nedeterminată de 
asistent registrator tr. I, din cadrul BCPI 
Alexandria -Serviciul Publicitate Imobiliară. 
Concursul se va desfășura în perioada 02 
-05.09.2019, orele 10.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor este 08 -22.08.2019, la sediul 
OCPI Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l UM 01016 Târgu Mureș, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi de personal 
civil contractual de Referent de specialitate 
gr.III (în Biroul achiziții și derulare 
contracte), Funcționar debutant (recepți-
oner- la căminul militar de garnizoană 
Târgu Mureș), Muncitor calificat IV (electri-
cian- în cadrul formației de lucru în cazar-
mare, localitatea Vlădeni, jud. Brașov) 
astfel: 26.08.2019, ora 16.00- termenul limită 
de depunere a dosarelor, 03.09.2019, ora 
10.00, proba scrisă; 06.09.2019, ora 10.00, 
proba practică; 13.09.2019, ora 10.00, proba 
interviu și evaluarea psihologică. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01016 Tîrgu Mureș, bule-
vardul Cetăţii, nr.43, Târgu Mureș, judeţ 
Mureș, unde vor fi afișate și detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0265.250.272, interior 
410.

l Unitatea Administrativ Teritorială-Co-
muna Miroslava, prin comisia de selecție, 
anunţă începerea procesului de recrutare și 
selecţie pentru poziția de Administrator al 
Societăţii Miroslava Industrial Parc SRL, 
întreprindere publică al cărei acţionar majo-
ritar este, în conformitate cu dispozițiile 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare și 
prevederile H.G. nr.722/2016 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprin-
derilor publice. Asistată de expertul indepen-
dent Fox Management Consultants SRL, 
Comisia de selecție organizează procesul de 
recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 1 
(una) poziţie de Administrator al Societății. 
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor 
depune la Registratura Primăriei Comunei 
Miroslava, Județul Iași, până la data de 
06.09.2019, inclusiv, ora 12:00. Condiţiile de 
desfășurare, respectiv de participare la 
concurs și conţinutul dosarului de înscriere 
sunt afișate pe site-ul www.primariamiro-
slava.ro. Informaţii suplimentare se pot 
obține la tel.0232.295.680  sau 0799.35.85.82.

l Unitatea Administrativ Teritorială-Co-
muna Miroslava, prin Comisia de selecție, 
anunţă începerea procesului de recrutare și 
selecţie pentru poziția de Administrator al 
Societăţii Servicii Publice Miroslava S.R.L, 
întreprindere publică al cărei acţionar unic 
este, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare și prevederile H.G. 
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi 
din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. Asis-
tată de expertul independent Fox Manage-
ment Consultants SRL, Comisia de selecție 
organizează procesul de recrutare/selecţie al 
candidaţilor pentru 1 (una) poziţie de Admi-
nistrator al Societății. Dosarele de înscriere 
ale candidaţilor se vor depune la Registra-
tura Primăriei Comunei Miroslava, Județul 
Iași, până la data de 06.09.2019, inclusiv, ora 
12:00. Condiţiile de desfășurare, respectiv de 
participare la concurs și conţinutul dosa-
rului de înscriere sunt afișate pe site-ul www.
primariamiroslava.ro.Informaţii suplimen-
tare se pot obține la tel.0232.295680 sau 
0799.35.85.82.

l Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, cu 
sediul în localitatea Brebu, Sat Brebu Mânăs-
tirei, nr.799, județul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcțiilor contractuale de 
e x e c u ț i e  v a c a n t e ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011: -2 posturi de șoferi 
categoria D pentru Microbuze Şcolare (16+1 
locuri) -1.75 norme -pe perioadă nedetermi-
nată; -1 post administrator financiar 
(contabil) -1 normă pe perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura astfel: 1.
Pentru șoferi: -Proba scrisă în data de 
30.08.2019, ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 03.09.2019, ora 09.00; -Afișarea rezulta-
telor finale în data de 04.09.2019, ora 12.00. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-Nivelul studiilor: Minim -gimnaziale 
+Şcoala de șoferi cu permis de conducere 
categoria „D”; -Vechime în specialitatea 
postului -3 ani; -Atestat transport rutier de 
persoane eliberat de ARR; -Aviz psihologic. 
2.Pentru administrator financiar grad I 
(contabil): -Proba scrisă în data de 
30.08.2019, ora 09.00; -Proba practică în data 
de 03.09.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 04.09.2019, ora 09.00; -Afișarea rezul-
tatelor finale în data de 04.09.2019, ora 15.00. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-Nivelul studiilor: superioare de specialitate 
cu examen de diplomă sau de licență în 
domeniul economic; -Vechime în specialitatea 
postului -7 ani; -Cunoștințe și abilități de 
operare pe calculator, operarea bazelor de 
date și a aplicațiilor FOREXEBUG, 
EDUSAL, APLEXPERT, SICAP. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul în localitatea Brebu, Sat Brebu 
Mânăstirei, nr.799, județul Prahova, până la 
data de 22.08.2019. Relaţii suplimentare la 
sediul: în localitatea Brebu, Sat Brebu Mânăs-
tirei, nr.799, județul Prahova, persoană de 
contact: dir.prof. Codarcea Viorel, telefon: 
0766.291.294, fax: 0244.357.631 E-mail: 
mateibasarabbrebu@gmail.com sau pe site-ul 
școlii, la adresa: www.scmateibasarabbrebu.
info.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 

pentru ocuparea unui post contractual 
temporar vacant, conform H.G.nr.286/2011 
de îngrijitoare în cadrul Secției Medicină 
Internă a Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc .  Ca lendar  concurs : 
-26.08.2019, ora 12.00 -proba scrisă; 
-28.08.2019, ora 12.00 -proba practică. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul R.U.N.O.S. și Contencios 
al Spitalului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și vor cuprinde 
următoarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de naștere, 
căsătorie, naștere a copiilor, buletin, diplomă 
de studii; -copia carnetului de muncă, sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fișă medicală -fișa de 
aptitudini medicină muncii; -curiculum 
vitae; -recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; -cazier judi-
ciar; -adeverință din care să rezulte că nu a 
săvârșit vreuna din infracțiunile prevăzute 
de art.1, al.2 din legea nr.118/2019; -Taxă 
concurs -100Lei. Condiţii specifice: -studii: 
școală generală; -nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematica și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Spitalul Municipal Fălticeni, Județul 
Suceava, organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, la sediul 
unității din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea unor posturi contractual 
temporar vacante: -un post de moașă debu-
tant, secția obstetrică ginecologie; -un post 
de infirmieră debutantă, secția ATI. Proba 
scrisă va avea loc în data de 27.08.2019, ora 
10.00. Data și ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serviciul RUNOS până pe data 
14.08.2019 inclusiv, ora 15.00. Condiții 
specifice de participare pentru de moașă 
debutantă; -diplomă de licență în speciali-
tate; -vechimea nu este necesară. Condiții 
specifice de participare pentru infirmieră 
debutantă: -diplomă de absolvire a 10 clase; 
-diplomă/certificat de infirmieră; -vechimea 
nu este necesară. Anunțul de concurs, bibli-
ografia, tematica de concurs se află afișate la 
avizierul unității și pe site-ul unității. Relații 
suplimentare se pot obține la telefon 
numărul 0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, județul 
Suceava, organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, la sediul 
unității din str.Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea unor posturi contractual 
vacante: -un post de psiholog specialist 
clinic; -un post de asistent principal de labo-
rator. Proba scrisă va avea loc în data de 
10.09.2019, ora 10.00. Data și ora interviului 
vor fi anunțate după proba scrisă. Dosarele 
de concurs se depun la Serviciul RUNOS 
până pe data 23.08.2019 inclusiv, ora 15.00. 
Condiții specifice de participare pentru 
psiholog specialist clinic: -diplomă de licență 
în specialitate; -examen de grad specialist; -4 
ani vechime în specialitate în sectorul 
sanitar; -cursuri de îngrijiri paliative. 
Condiții specifice de participare pentru 
asistent principal de laborator: -diplomă de 
asistent de laborator; -diplomă de grad prin-
cipal; -vechimea în specialitate 5 ani. 
Anunțul de concurs, bibliografia, tematica 

de concurs se află afișate la avizierul unității 
și pe site-ul unității. Relații suplimentare se 
p o t  o b ț i n e  l a  t e l e f o n  n u m ă r u l 
0752.126.627/0752.126.626.

l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu sediul 
în Com.Borcea, Blocuri Bărăganu, jud.
Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil 
contractual, conform H.G.286/23.03.2011, 
astfel: 1.Şef birou gr.I: 1 post. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.08.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 05.09.2019, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 11.09.2019, ora 10.00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Absolvent studii universi-
tare de licenţă în unul din domeniile: 
-Economie, specializarea economie generală; 
-Finanţe, specializarea finanţe bănci; 
-Contabilitate, specializarea contabilitate și 
informatică de gestiune; -Cunoștinţe de 
operare pe calculator -Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Outlook) -nivel 
avansat, neatestat; -Minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul U.M.01912 Borcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Unitatea Militară 
01912 Borcea, persoană de contact: Buzo-
ianu Marian -telefon: 0243.362.580, interior 
177, fax: 0243.361.012, E-mail: bz86aer@
roaf.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 286/2011, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post Infir-
mieră (G) -Secţia Clinică XII Terapie Inten-
sivă Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică XII Terapie Intensivă Copii; 
-2 (două) posturi Îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică III Boli 
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Îngrijitoare 
(G) -Secţia Clinică VI Boli Infecţioase 
Adulţi. Concursul se va desfășura la sediul 
institutului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere a dosarelor: 
23.08.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în 
data de 02.09.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 04.09.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 10.09.2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -pentru postul de Infirmieră (G): 
-școală generală; -curs de infirmiere, orga-
nizat de Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medi-
cali din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizați de Minis-
terul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 
cu aprobarea Ministerului Sănătății 
-Direcția Generală Resurse Umane și Certi-
ficare; -6 luni vechime în activitate; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru postul de 
Îngrijitoare (G): -școală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului; -nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare 
la sediul Institutului Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană de 

contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l Institutul de Cercetare –Dezvoltare 
pentru Industrializarea și Marketingul 
Produselor Horticole– Horting scoate la 
concurs, conform HG nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, un post de 
economist gr.I, birou financiar-contabilitate, 
funcţie contractuală de execuţie, temporar 
vacantă, pe perioadă determinată de 1 an. 
Condiţii specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs pentru postul de econo-
mist gr.I: -să fie absolvent studii superioare 
economice, specializare contabilitate și 
informatică de gestiune; -să deţină cunoș-
tinţe cu privire la contabilitatea și gestiunea 
instituţiilor publice; -vechime în muncă 
minim 20 ani; -vechime în specialitate 
minim 7 ani. Dosarele pentru concurs se 
depun în perioada 08.08.2019 –22.08.2019, 
la sediul ICDIMPH-HORTING -secretari-
atul instituţiei, str. Drumul Gilăului 5N, 
sector 4, București.     Concursul va cuprinde 
următoarele etape: -23.08.2019  afișare 
selecţie dosare; -26.08.2019 contestaţiile 
privind rezultatul selecţiei dosarelor; 
-27.08.2019 afișarea rezultatelor contestaţi-
ilor la selecţia dosarelor; -03.09.2019 ora 10 
–interviu;  -03.09.2019 ora 11 -proba scrisă; 
-04.09.2019 afișare rezultate probă scrisă și 
interviu; -05.09.2019 contestaţiile privind 
rezultatele la proba scrisă și interviu până la 
ora12; -06.09.2019 afișare rezultate finale ora 
15. Relaţii suplimentare privind concursul se 
pot obţine de la compartimentul resurse 
umane, tel.0214603440 și accesând pagina 
oficială.

l Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat organizează 
concurs de recrutare în data de 05.09.2019, 
ora:10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a postului vacant 
corespunzător funcției contractuale de 
execuție de consilier gradul II la Comparti-
mentul Secretariat și Registratură din 
cadrul Direcției Servicii Interne. Pentru 
participarea la concurs și ocuparea postului  
sunt necesare: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor: 1 an. Înscrierea 
candidaților se realizează în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării prezen-
tului anunţ, la sediul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antrepreno-
riat din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, 
București, etaj 1, camera 118. Probele 
concursului de recrutare și anume: selecția 
dosarelor, proba scrisă și interviul, vor avea 
loc la sediul Ministerului Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat din Calea Victoriei nr. 152, sector 
1, București. Conform prevederilor art. 24 
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, proba interviului va avea loc în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise.  Informaţii 
suplimentare se obţin de pe site-ul www.
imm.gov.ro/ Secțiunea carieră-concursuri la 
sediul instituției și la nr. de telefon 
0212025319.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual de 
execuţie vacant, pe perioadă nedeterminată, 
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după cum urmează: 1. Inspector de speciali-
tate, grad profesional 1 A, la Direcția 
Economică, Finanțare, Gestionare și Mana-
gement Financiar -Serviciul Buget Propriu, 
Administrativ, Achiziții Publice–Comparti-
ment Achiziții Publice și Administrativ din 
cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și 
Inspecție Socială. Nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic. Vechime în muncă și 
experiență profesională: minim 7 ani. 
Concursul se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială 
din Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 7, 
sector 1, București. Data de susținere a 
probei scrise: 02 septembrie 2019, ora 09:00. 
Proba interviu se va susține în data de 04 
septembrie 2019, ora 09:00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun, la sediul insti-
tuţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, respectiv până în data 
de 22 august 2019 (inclusiv). Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale pentru Plăţi și Inspecţie Socială, www.
mmanpis.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de telefon: 021/313.60.84.

CITAŢII
l Numitul Novac Gheorghe, domiciliat in 
Arad, str M. Eminescu, nr 63, jud Arad,este 
citat la judecatoria Arad pe data de  
17.09.2019 ora 08.30 camera 144, in calitate 
de parat, dosar CIV. NR 1950/55/2019 in 
contradictoriu cu reclamanta Heger Lucia, 
avand ca obiect obligatia de a face.

l Se invită toţi moștenitorii legali sau testa-
mentari ai defunctei Bîznosu Maria, CNP 
2210925070011, decedată la data de 
28.01.2014, cu ultimul domiciliu în Mun. 
Botoșani, jud. Botoșani, în vederea dezba-
terii succesiunii acesteia, în data de 
27.08.2019 ora 12.00 la Societatea Profesio-
nală Notarială Notarias, notar public 
Marian Viorica, cu sediul în Mun. Botoșani, 
Calea Naţională nr. 101, Scara A+B. Parter, 
Jud. Botoșani. 

l Numitul Ungureanu Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timișoara, jud. Timiș, 
este citat la Judecătoria Săveni, jud. Boto-
șani, pe data de 21.11.2019, ora 08:30, cu 
menţiunea de a se prezenta personal la inte-
rogatoriu, în calitate de pârât în dosarul nr. 
554/297/2019, în proces cu reclamantul 
Maxim Aurel, cu domiciliul în loc. Vorni-
ceni, com. Vorniceni, jud. Botoșani.

l Numitul Gogu Constantin, debitor în 
dosarul de executare silită înregistrat pe 
rolul BJEJ Mereuță Lăcrămioara sub 
nr.S4/2019, și cu domiciiiul cunoscut de noi 
în satul Ciurbești, comuna Miroslava, 
județul Iași, prin prezenta este înștiințată 
despre faptul ca în ziua de miercuri 14 
august 2019, ora 12.00, executorul judecăto-
resc Mereuță Lăcrămioara se va deplasa la 
locul situării bunului imobil reprezentat de 
casă de locuit, anexă și suprafața de 
1,000mp teren, având identificatorii cadas-
trali Cv. 9, parcelele Cc 320-321, Vh 322/2, 
situat în sat Ciurbești, comuna Miroslava, 
județul Iași, în vederea punerii în executare 
silită a titlului executoriu reprezentat de 

Sentința civilă nr.1351/08.02.2018, pronun-
țată de Judecătoria Iași în dosarul 
nr.23894/245/2015, precum și de a preda în 
custodie numitului Petrica Dănuț, bunurile 
mobile găsite în imobil, inventariate în data 
de 19.07.2019 și enumerate în cuprinsul 
Anexei nr.1 la Procesul verbal întocmit în 
data de 19.07.2019, drept pentru care este 
citat să se prezinte în data de 14.08.2019, ora 
12.00, la locul situării bunului imobil 
precizat mai sus, din sat Ciurbești, comuna 
Miroslava, județul Iași.

DIVERSE
l Anunţ public privind depunerea solici-
tării de emitere a avizului de gospodărire a 
apelor. SC Ecosystima Construct SRL, cu 
sediul în str.Unirii, nr.83A, et.2, cam.1, oraș 
Bragadiru, jud.Ilfov, CUI: RO17371410, 
Nr.Reg.Com.J23/412/2018, anunță publicul 
interesat de solicitarea de la Administrația 
Bazinală de Apă Argeș-Vedea a avizului de 
gospodărire a apelor pentru investiția 
„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 HCL166/29.11.2018”. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii și 
recomandări se pot adresa solicitantului la 
telefon: 0766.089.014 și la Administrația 
Bazinală de Apă Argeș Vedea SGA Ilfov- 
București, tel.021.318.44.49.

l Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan 
Cuza” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Racova, Nr.69, anunță scoaterea la concurs, 
pe perioadă determinată, a următoarelor 
posturi vacante de experți în cadrul proiec-
tului POCU 74/6/18/107740- ADMISI- 
Abandon Diminuat Prin Măsuri Integrate 
Sustenabile în Învățământ: animator 
socio-educativ grădiniță 1 post, cadru 
didactic SDS limba franceză- 1 post și 
cadru didactic SDS limba romînă- 1 post. 
Relații se pot obține la secretariatul unității 
de luni până vineri de la 9.00-14.00 sau la 
tel.0235.317.856.

l SC Spalatorie auto „La Olaru” SRL, 
titular al activităţii de întreținere și reparare 
a autovehiculelor (spălătorie auto), respectiv 
spălarea și curățarea articolelor textile 
(spălătorie covoare) desfășurate în 
Popești-Leordeni, str.Eclipsei, nr.111, județ 
Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al activi-
tăţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, tel./
fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

l Comuna Zimandu Nou, titular al PUD/
PUZ Amenajament Pastoral al comunei 
Zomandu Nou, amplasat in comuna 
Zimandu Nou, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediul. Informatiile privind 
continutul documentatiei tehnice a proiec-
tului propus pot fi consultate la sediul APM 
Arad, Str. Splaiul Muresului F.N, zilnic 
(orele 08:00-16:00). Observatiile publicului 
se primesc la sediul APM Arad, Str. Splaiul 
Muresului F.N in termen de 18 zile de la 
publicarea anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În temeiul prevederilor artico-
lului 117 din Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea 31/1990”) și ale articolului 
14 din Actul Constitutiv, Președintele Consi-
liului de Administrație al Societății ENGIE 
România S.A., societate română pe acțiuni, 
cu sediul social în București, Bd. Mărășești, 
nr. 4-6, sector 4, România, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare RO 
13093222,  având un capital social subscris și 
vărsat de 199.245.530 lei, („Societatea” sau 
„ENGIE Romania”), convoacă în data de 11 
septembrie 2019, ora 15:00, la sediul social al 
Societății, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor („A.G.E.A.”) Societății. 
Ordinea de zi a A.G.E.A. Societății este 
următoarea: 1. Aprobarea operațiunii de 
divizare totală a WIROM GAS S.A. 1.1. 
Luarea la cunoștință cu privire la raportul 
expertului independent realizat în conformi-
tate cu art.  243 indice 3 din Legea nr. 
31/1990. 1.2. Aprobarea divizării totale, fără 
a intra în lichidare, a societății Wirom Gas 
S.A., societate română pe acțiuni, cu sediul 
în Str. Popa Savu nr.77, et.3, ap.6, sector 1, 
București, înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr. J40/15189/19994, Cod Unic de 
Înregistrare (CUI) 6090967 („Wirom Gas” 
sau „Societatea Divizată”), în care Engie 
Romania este acţionar majoritar, și a partici-
pării ENGIE Romania la divizarea acesteia 
și transferarea întregului patrimoniu al 
Wirom Gas către 2 (două) societăți existente, 
respectiv către: (i) ENGIE România S.A., și 
(ii) Distrigaz Sud Rețele S.R.L., societate 
română cu răspundere limitată, cu sediul în 
Bd.l Mărășești nr. 4-6, Corp B, 040254, sector 
4, București, înregistrată în Registrul Comer-
țului București sub nr. J40/2728/2008, Cod 
Unic de Înregistrare (CUI) 23308833 
(„Distrigaz”), ENGIE Romania și Distrigaz 
fiind împreună numite „Societățile Benefi-
ciare”, conform dispozițiilor art. 238 alin.(2) 
lit.a) din Legea 31/1990. Divizarea se va 
realiza prin transferul întregului patrimoniu 
al Wirom Gas către Societățile Beneficiare, 
cu toate drepturile și obligațiile existente la 
data divizării, în conformitate cu prevederile 
proiectului de divizare publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea IV-a („Proiectul 
de Divizare”). Prin efectul divizării, Societă-
țile Beneficiare vor prelua activele, dreptu-
rile, întreg fondul de comerț și pasivele 
Wirom Gas și vor fi ținute de obligațiile 
Wirom Gas, conform Proiectului de Divi-
zare. Divizarea va fi executată prin tran-
sferul cu titlu universal al întregului 
patrimoniu al Societății Divizate, ce include 
activele și pasivele corespunzătoare următoa-
relor activități: (i) activitățile de furnizare a 
gazelor naturale și activitățile complemen-
tare celor de furnizare și distribuție a gazelor 
naturale, activele și pasivele aferente, 
inclusiv rețeaua de distribuție a gazelor natu-
rale, vor fi transferate către ENGIE 
Romania (respectând același model de sepa-
rare aprobat de ANRE și implementat de 
ENGIE Romania în anul 2008), în timp ce 
(ii) activitatea de distribuție a gazelor natu-
rale, precum și activele și pasivele aferente 
(cu excepția rețelei de distribuție a gazelor 
naturale) vor fi transferate către Distrigaz.  
De asemenea, toate contractele, inclusiv, dar 
fără a se limita la, contractele comerciale 
încheiate cu diverși furnizori de bunuri și 
servicii, vor fi transferate către fiecare Socie-
tate Beneficiară, în conformitate cu activită-

țile transferate fiecăreia dintre ele, conform 
Proiectului de Divizare. În plus, toate bunu-
rile imobile și titlurile de proprietate ale 
Wirom Gas asupra tuturor imobilelor, vor fi 
transferate la data divizării, în baza efectului 
legal al divizării, așa cum este prevăzut de 
Legea 31/1990 și de orice alte prevederi inci-
dente precum și în baza hotărârilor relevante 
ale asociaților/acționarilor tuturor societă-
ților implicate în procesul de divizare și a 
celorlalte documente aferente divizării, către 
ENGIE Romania. Lista proprietăților imobi-
liare ale Wirom Gas la data de 31 decembrie 
2018 (valabilă și la data Proiectului de Divi-
zare) este prezentată în Anexa 1. Mai mult, 
toate autorizațiile, aprobările și permisele în 
legătura cu activitatea Wirom Gas, indife-
rent dacă în vigoare sau în curs de obținere 
(inclusiv toate cererile și formalitățile în curs 
pentru obținerea acestora), vor fi transferate 
către Societățile Beneficiare, în conformitate 
cu fiecare activitate care va fi transferată 
acestora potrivit Proiectului de Divizare. De 
asemenea, pentru a susține dezvoltarea în 
continuare a Societăților Beneficiare, fiecare 
dintre acestea va prelua și poate folosi isto-
ricul lucrărilor prestate/ produselor livrate de 
Societatea Divizată pentru a participa în 
cadrul licitațiilor sau altor proceduri de 
achiziție, indiferent de calitatea Societății 
Beneficiare. Mai mult decât atât, Societățile 
Beneficiare vor deveni succesoarele Societății 
Divizate în cadrul oricăror litigii care o 
implică pe aceasta, astfel: (i) ENGIE 
Romania va fi succesoare în litigiile referi-
toare la activitățile de furnizare a gazelor 
naturale și la activitățile complementare 
celor de furnizare și distribuție a gazelor 
naturale, preluând poziția și toate drepturile 
pe care Societatea Divizată le are cu privire 
la respectivele litigii, iar (ii) Distrigaz va fi 
succesoarea pentru litigiile referitoare la 
activitățile de distribuție a gazelor naturale, 
preluând poziția și toate drepturile pe care 
Societatea Divizată le are cu privire la 
respectivele litigii. Tranzacțiile Societății 
Divizate preluate de Societățile Beneficiare 
conform Proiectului de Divizare vor fi consi-
derate ca aparținând Societăților Beneficiare 
din punct de vedere contabil la data efectivă 
a Divizării, respectiv 31 decembrie 2019. 1.3. 
Aprobarea mandatării Președintelui Director 
General al Societății, domnul Eric Joseph 
Stab (“Președintele Director General”) în 
vederea efectuării tuturor formalităților și 
procedurilor necesare pentru derularea 
operațiunii de divizare a Wirom Gas, 
preluare și integrare în cadrul Societății, 
precum și pentru semnarea tuturor docu-
mentelor, de orice natură, implicate în acest 
proces, inclusiv pentru semnarea hotărârilor 
A.G.E.A. și pentru semnarea actului consti-
tutiv actualizat al Societății. Domnul Preșe-
dinte Director General va avea dreptul de a 
delega efectuarea procedurilor și semnarea 
unor documente către salariați ai Societății 
sau terți. 1.4. Aprobarea dizolvării fără lichi-
dare a Wirom Gas în conformitate cu preve-
derile art. 233, alin. (1) din Legea 31/1990, 
precum și a radierii din Registrul Comerțului 
a acesteia. 1.5. Aprobarea modului de alocare 
a elementelor de activ și de pasiv repartizate 
în cadrul procesului de divizare între Societă-
țile Beneficiare, a alocării acțiunilor/ părților 
sociale ale Societăților Beneficiare către acți-
onarii Wirom Gas, a ratei de schimb a acțiu-
nilor sau a părților sociale, precum și a 
valorii primei de divizare, potrivit Proiectului 
de Divizare. 1.6. Aprobarea anulării acțiu-
nilor deținute în Wirom Gas de către Engie 
Romania, costul acestor acțiuni fiind de 

21.652.057 RON. 1.7. Aprobarea majorării 
capitalului social al ENGIE Romania cu 
valoarea de 10 RON ca urmare a procesului 
de divizare și a noului capital social al 
ENGIE Romania, rezultat în urma proce-
sului de divizare, în valoare de 199.245.540 
RON, împărțit în 19.924.554 de acțiuni, 
având o valoare nominală de 10 RON 
fiecare. Potrivit condițiilor divizării, astfel 
cum reiese din Proiectul de Divizare, capi-
talul social al ENGIE Romania  va fi modi-
ficat ca urmare a procedurilor de divizare, de 
la valoarea actuală de 199.245.530 RON la 
valoarea de 199.245.540 RON, cu suma de 10 
RON, suma ce corespunde unui număr de o 
(1) acțiune, având o valoare nominală de 10 
RON. 1.8. Aprobarea repartizării de acțiuni 
în cadrul ENGIE Romania către acționarul 
minoritar al Wirom Gas, în condițiile prevă-
zute în Proiectul de Divizare și urmare a 
majorării prevăzută la punctul de mai sus, 
astfel ENGIE Dezvoltare & Consultanță 
SRL, societate cu răspundere limitată, având 
Cod Unic de Înregistrare 21570438, înregis-
trată la Registrul Comerțului București sub 
numărul J40/7560/2007, cu sediul social în 
Romania, București, Bd. Mărășești nr. 4-6, 
etaj 3, cam. 305, sector 4, va primi 1 (una) 
acțiune, cu o valoare nominală și totală de 10 
RON. 1.9. Aprobarea noii structuri a acționa-
riatului ENGIE Romania ca urmare a divi-
zării, 
astfel: i. Romania Gas Holding B.V.– 
50,994697%, deținând 10.160.466 de acțiuni 
cu valoare nominală de 10 RON și valoare 
totală de 101.604.660 RON. ii. Statul Român, 
prin Ministerul Energiei– 36,996161%, deți-
nând 7.371.320 de acțiuni cu valoare nomi-
nală de 10 RON și valoare totală de 
73.713.200 RON. iii. Fondul Proprietatea 
S.A.– 11,998753%, deținând 2.390.698 de 
acțiuni cu valoare nominală de 10 RON și 
valoare totală de 23.906.980 RON. iv. Consi-
liul Local Comuna M. Kogălniceanu– 
0,005189%, deținând 1.034 de acțiuni cu 
valoare nominală de 10 RON și valoare 
totală de 10.340 RON. v. Consiliul Local 
Comuna Cogealac– 0,003112%, deținând 
620 de acțiuni cu valoare nominală de 10 
RON și valoare totală de 6.200 RON. vi. 
Consiliul Local Oraș Ovidiu– 0,001034%, 
deținând 206 de acțiuni cu valoare nominală 
de 10 RON și valoare totală de 2.060 RON. 
vii. Consiliul Local Municipiu Medgidia– 
0,001034%, deținând 206 de acțiuni cu 
valoare nominală de 10 RON și valoare 
totală de 2.060 RON. viii. GDF International 
S.A.S– 0,000010%, deținând 2 acțiuni cu 
valoare nominală de 10 RON și valoare 
totală de 20 RON. ix. COGAC S.A.S– 
0,000005%, deținând 1 acțiune cu valoare 
nominală de 10 RON și valoare totală de 10 
RON. x. ENGIE Dezvoltare & Consultanță– 
0,000005%, deținând 1 acțiune cu valoare 
nominală de 10 RON și valoare totală de 10 
RON. 1.10. Aprobarea înființării de către 
ENGIE Romania a unor puncte de lucru la 
următoarele adrese: i. Municipiul Alexan-
dria, Str. Viitorului, Nr.58, Județ Teleorman; 
ii. Municipiul Oltenița, B-dul Tineretului, 
Nr.150, Județ Călărași; iii. București, 
Sectorul 1, Str. Popa Savu, Nr.77, Etaj 2, Ap. 
4; iv. Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decem-
brie 1918, (Complex Danubius), Județ 
Giurgiu; v. Municipiul Turnu Măgurele, 
Șoseaua Alexandriei ,  Nr.15,  Județ 
Teleorman; vi. București, Sectorul 1, Strada 
Popa Savu, Nr.77, Etaj M, Ap.8; vii. Loc. 
Corabia, Oraș Corabia, Strada Fraţii Golești, 
Parter, Bloc 37, Județ Olt; viii. București 
Sectorul 1, Str. Popa Savu, Nr.77, Etaj 3, 
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Ap.6. 1.11. Aprobarea modificării actului 
constitutiv al ENGIE Romania şi a actului 
constitutiv actualizat al Societății,  ca 
urmare a modificărilor rezultate în urma 
procesului de divizare.  Astfel art. 7. (Capi-
talul social) va avea următorul conținut: 
„Art. 7. Capitalul social. Capitalul social al 
Societății este de 199.245.540 lei, subscris şi 
vărsat în întregime, din care 191.267.358,62 
lei aport în numerar şi 7.978.181,38 lei aport 
în natură. Structura de capital este urmă-
toarea: 146.048.600 RON şi 14.643.517,4 
EUR. Capitalul social al Societăţii este 
împărţit în 19.924.554 acţiuni nominative, 
emise în forma dematerializată, numerotate 
de la 1 la 19.924.554, fiecare acţiune având o 
valoare nominală de 10 RON. Structura 
acţionariatului este următoarea: 1. Romania 
Gas Holding B.V, societate cu sediul social în 
str. Grote Voort 291, 8041 BL, Zwole, 
Olanda, înregistrată la Registrul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Olanda, cu nr. 27278400, 
deţine un număr de 10.160.466 acţiuni nomi-
native, numerotate de la nr. 1 la nr. 
3.723.789, de la nr. 12.412.628 la nr. 
17.732.321, de la nr. 17.732.325 la nr. 
18.811.757 şi de la nr. 19.848.861 la nr. 
19.886.410, reprezentând 50,994697% din 
capitalul social, având o valoare nominală 
totală  de 101.604.660 lei aport în numerar 
subscris şi vărsat din care 48.407.720 lei şi 
14.643.517,4 EURO; 2. Statul Roman, prin 
Ministerul Energiei, cu sediul în Bucureşti, 
Splaiul Independenţei nr. 202 E, sector 6, 
Bucureşti, în calitate de reprezentant al 
Statului român deţine un număr de 
7.371.320 acţiuni nominative numerotate de 
la nr. 5.851.669 la nr. 12.412.627, de la nr. 
18.811.758 la nr. 19.594.876 şi de la nr. 
19.886.411 la nr. 19.913.652 reprezentând 
36,996161% din capitalul social, având o 
valoare nominală totală de 73.713.200 lei, 
aport  subscris  ş i  vărsat  din care 
65.735.018,62 lei aport în numerar si 
7.978.181,38 lei echivalentul aportului în 
natură; 3. Fondul Proprietatea S.A., socie-
tate cu sediul social în Bucureşti, str. Buzeşti 
nr. 78-80, et.7, sector 1, înregistrată la Regis-
trul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/21901/2005, cod unic 
de înregistrare 18253260, deţine un număr 
de 2.390.698 acţiuni nominative, numerotate 
de la nr. 3.723.790 la nr. 5.851.668, de la nr. 
19.594.877 la nr. 19.848.860 şi de la nr. 
19.913.653 la nr. 19.922.487 reprezentând 
11,998753% din capitalul social, având o 
valoare nominală totală de 23.906.980 RON, 
aport în numerar subscris şi vărsat; 4. GDF 
International S.A.S, societate cu sediul social 
în 1 place Samuel de Champlain, 92400 
Courbevoie, Franţa, înregistrată la Registrul 
Comerţului şi al Societăţilor Comerciale 
Nanterre sub numărul de înregistrare 622 
048 965, deţine 2 (două) acţiuni nominative, 
numerotate cu nr. 17.732.322 şi 17.732.323, 
reprezentând 0,000010% din capitalul social, 
având o valoare nominală totală de 20 RON 
aport în numerar subscris şi vărsat, repre-
zentând echivalentul a 5,50 EURO; 5. 
COGAC S.A.S, societate cu sediul social în 1 
place Samuel de Champlain, 92400 Courbe-
voie, Franţa, înregistrată la Registrul 
Comerţului şi al societăţilor comerciale 
Nanterre sub numărul 562 117 572, deţine 1 
(unu) acţiune nominativă, numerotată cu nr. 
17.732.324 reprezentând 0,000005% din 
capitalul social având o valoare nominală de 
10 RON aport în numerar subscris şi vărsat, 
reprezentând echivalentul a 2,75 EURO; 6. 
Comuna Mihail Kogălniceanu prin Consiliul 
Local, cu sediul în comuna Mihail Kogălni-

ceanu, str. Tudor Vladimirescu nr.42, cod 
poştal 907195, jud. Constanţa, deţine 1.034 
de acţiuni, numerotate de la nr 19.922.488 la 
19.923.521, reprezentând 0,005189% din 
capitalul social, cu valoare nominală de 10 
RON şi valoare totală de 10.340 RON, aport 
în numerar subscris şi vărsat; 7. Comuna 
Cogealac prin Consiliul Local, cu sediul în 
comuna Cogealac, cod poştal 907070, jud. 
Constanţa, deţine 620 de acţiuni, numero-
tate de la 19.923.522 la 19.924.141,   repre-
zentând 0,003112% din capitalul social, cu 
valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 6.200 RON, aport în numerar 
subscris şi vărsat; 8. Oraşul Ovidiu prin 
Consiliul Local, cu sediul în oraşul Ovidiu, 
str. Sănătăţii nr.5, cod postal 905900, jud. 
Constanţa, deţine 206 de acţiuni, numero-
tate de la 19.924.142 la 19.924.347, reprezen-
tând 0,001034% din capitalul social, cu 
valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 2.060 RON; 9. Municipiul 
Medgidia prin Consiliul Local, cu sediul în 
Medgidia, str. Decebal nr. 35, cod poştal 
905600, jud. Constanţa, deţine 206 de 
acţiuni, numerotate de la 19.924.348 la 
19.924.553, reprezentând 0,001034% din 
capitalul social, cu valoare nominală de 10 
RON şi valoare totală de 2.060 RON, aport 
în numerar subscris şi vărsat. 10. ENGIE 
Dezvoltare şi Consultanta SRL, societate cu 
răspundere limitatată, având Cod Unic de 
Înregistrare 21570438, înregistrată la Regis-
trul Comerţului Bucureşti sub numărul 
J40/7560/2007, cu sediul social în România, 
Bucureşti, Bd. Mărăşeşti nr. 4-6, etaj 3, cam. 
305, sector 4,  deţine 1 (unu) acţiune nomina-
tivă, numerotată cu nr. 19.924.554 reprezen-
tând 0,000005% din capitalul social având o 
valoare nominală de 10 RON, aport în 
numerar subscris şi vărsat.” 1.12. Aprobarea 
mandatării Preşedintelui Director General 
pentru a desemna anumite persoane (la 
alegerea sa) pentru a îndeplini toate formali-
tățile necesare pentru înregistrarea la Regis-
trul Comerțului competent a hotărârilor/ 
deciziilor Societății şi a oricăror alte docu-
mente solicitate în legătură cu divizarea, 
pentru realizarea oricăror formalități legate 
de publicarea documentelor privind divi-
zarea, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens şi plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre aceşti mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Societatea şi pe acționarii săi, inclusiv dar 
fără a se limita la, operațiunile de (i) depu-
nere a documentelor necesare la Registrul 
Comerțului competent, (ii) reprezentare în 
fața oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu divi-
zarea, (iv) corectarea oricăror erori materiale 
precum şi (v) plata oricăror taxe în legătură 
cu aceste operațiuni. Mandatarii vor avea de 
asemenea autoritatea să sub-delege oricare 
dintre puterile menționate mai sus oricăror 
altor persoane. 1.13. Având în vedere că 
Societatea deține 7.173.031 părți sociale, 
reprezentând 99,972223% din capitalul 
social al Distrigaz, aprobarea mandatării 
reprezentantului Societății în cadrul 
Adunării Generale a Asociaților („A.G.A.”) 
Distrigaz, anume domnul Traian Capota, 
identificat conform datelor de identificare 
disponibile la sediul societății, pentru a parti-
cipa în cadrul A.G.A. Distrigaz şi pentru a 
vota pentru aprobarea următoarelor aspecte: 
1.13.1. Luarea la cunoştință cu privire la 

raportul expertului independent realizat în 
conformitate cu art. 243 indice 3 din Legea 
31/1990. 1.13.2. Aprobarea divizării totale, 
fără a intra în lichidare a societății Wirom 
Gas şi a participării Distrigaz la divizarea 
acesteia şi transferarea întregului patri-
moniu al Wirom Gas către ENGIE Romania 
şi Distrigaz în calitate de Societăți Benefi-
ciare, conform dispozițiilor art. 238 alin.(2) 
lit.a) din Legea 31/1990. Divizarea se va 
realiza prin transferul întregului patrimoniu 
către Societățile Beneficiare, cu toate dreptu-
rile şi obligațiile existente la data divizării, în 
conformitate cu prevederile Proiectului de 
Divizare. Prin efectul divizării, Societățile 
Beneficiare vor prelua activele, drepturile, 
întreg fondul de comerț şi toate pasivele 
Wirom Gas şi vor fi ținute de obligațiile 
Wirom Gas, conform Proiectului de Divi-
zare. Divizarea va fi executată prin tran-
sferul cu titlu universal al întregului 
patrimoniu al Wirom Gas al Societății Divi-
zate, ce include activele şi pasivele corespun-
zătoare următoarelor activități: (i) 
activitățile de furnizare a gazelor naturale şi 
activitățile complementare celor de furnizare 
şi distribuție a gazelor naturale, activele şi 
pasivele aferente, inclusiv rețeaua de distri-
buție a gazelor naturale, vor fi transferate 
către ENGIE Romania (respectând acelaşi 
model de separare aprobat de ANRE şi 
implementat de ENGIE Romania în anul 
2008), în timp ce (ii) activitatea de distribuție 
a gazelor naturale, precum şi activele şi 
pasivele aferente (cu excepția rețelei de 
distribuție a gazelor naturale) vor fi transfe-
rate către Distrigaz. De asemenea, toate 
contractele, inclusiv, dar fără a se limita la, 
contractele comerciale încheiate cu diverşi 
furnizori de bunuri şi servicii, vor fi transfe-
rate către fiecare Societate Beneficiară, în 
conformitate cu activitățile transferate 
fiecăreia dintre ele, conform Proiectului de 
Divizare. În plus, toate bunurile imobile şi 
titlurile de proprietate ale Wirom Gas 
asupra tuturor imobilelor, vor fi transferate 
la data divizării, în baza efectului legal al 
divizării, aşa cum este prevăzut de Legea 
31/1990 şi de orice alte prevederi incidente 
precum şi în baza hotărârilor relevante ale 
asociaților/acționarilor tuturor societăților 
implicate în procesul de divizare şi a celor-
lalte documente aferente divizării, către 
ENGIE Romania. Lista proprietăților imobi-
liare ale Wirom Gas la data de 31 decembrie 
2018 (valabilă şi la data Proiectului de Divi-
zare) este prezentată în Anexa 1. Mai mult, 
toate autorizațiile, aprobările şi permisele în 
legătură cu activitatea Wirom Gas, indife-
rent dacă în vigoare sau în curs de obținere 
(inclusiv toate cererile şi formalitățile în curs 
pentru obținerea acestora), vor fi transferate 
către Societățile Beneficiare, în conformitate 
cu fiecare activitate care va fi transferată 
acestora potrivit Proiectului de Divizare. De 
asemenea, pentru a susține dezvoltarea în 
continuare a Societăților Beneficiare, fiecare 
dintre acestea va prelua şi poate folosi isto-
ricul lucrărilor prestate/ produselor livrate 
de Societatea Divizată pentru a participa în 
cadrul licitațiilor sau altor proceduri de 
achiziție, indiferent de calitatea Societății 
Beneficiare. Mai mult decât atât, Societățile 
Beneficiare vor deveni succesoarele Societății 
Divizate în cadrul oricăror litigii care o 
implică pe aceasta, astfel: (i) ENGIE 
Romania va fi succesoare în litigiile referi-
toare la activitățile de furnizare a gazelor 
naturale şi la activitățile complementare 
celor de furnizare şi distribuție a gazelor 
naturale, preluând poziția şi toate drepturile 

pe care Societatea Divizată le are cu privire 
la respectivele litigii, iar (ii) Distrigaz va fi 
succesoarea pentru litigiile referitoare la 
activitățile de distribuție a gazelor naturale, 
preluând poziția şi toate drepturile pe care 
Societatea Divizată le are cu privire la 
respectivele litigii. Tranzacțiile Societății 
Divizate preluate de Societățile Beneficiare 
conform Proiectului de Divizare vor fi consi-
derate ca aparținând Societăților Beneficiare 
din punct de vedere contabil la data efectivă 
a Divizării, respectiv 31 decembrie 2019. 
1.13.3. Aprobarea mandatării doamnei 
Anne-Marie Gestin, administrator al 
Distrigaz în vederea efectuării tuturor 
formalităților şi procedurilor necesare 
pentru derularea operațiunii de divizare a 
Wirom Gas, preluare şi integrare în cadrul 
Distrigaz, precum şi pentru semnarea 
tuturor documentelor, de orice natură, impli-
cate în acest proces, inclusiv pentru 
semnarea hotărârilor A.G.A. şi pentru 
semnarea actului constitutiv actualizat al 
Distrigaz. Doamna Anne-Marie Gestin va 
avea dreptul de a delega efectuarea procedu-
rilor şi semnarea unor documente către 
salariați ai Distrigaz sau terți. 1.13.4. Apro-
barea dizolvării fără lichidare a Wirom Gas 
în conformitate cu prevederile art. 233, alin. 
(1) din Legea 31/1990, precum şi a radierii 
din Registrul Comerțului a acesteia. 1.13.5. 
Aprobarea modului de alocare a elementelor 
de activ şi de pasiv repartizate în cadrul 
procesului de divizare  între Societăţile Bene-
ficiare, a alocării acțiunilor/ părților sociale 
ale Societăților Beneficiare către acționarii 
Wirom Gas, a ratei de schimb a acțiunilor 
sau a părților sociale, precum şi a valorii 
primei de divizare, potrivit Proiectului de 
Divizare. 1.13.6. Aprobarea majorării capita-
lului social al Distrigaz cu valoarea de 
4.451.670 RON ca urmare a procesului de 
divizare şi al noului capital social al 
Distrigaz, rezultat în urma procesului de 
divizare, în valoare de 76.201.910 RON, 
împărțit în 7.620.191 de părți sociale, având 
o valoare nominală de 10 RON fiecare. 
Potrivit condițiilor divizării, astfel cum 
reiese din Proiectul de Divizare, capitalul 
social al Distrigaz  va fi modificat ca urmare 
a procedurilor de divizare, de la valoarea 
actuală de 71.750.240 RON la valoarea de 
76.201.910 RON, cu suma de 4.451.670 
RON, sumă ce corespunde unui număr de 
445.167 părți sociale, având o valoare nomi-
nală de 10 RON. 1.13.7. Aprobarea reparti-
zării de părți sociale în cadrul Distrigaz către 
acționarii Wirom Gas, în condițiile prevă-
zute în Proiectul de Divizare şi urmare a 
majorării prevăzute la punctul de mai sus, 
astfel: (i) ENGIE Romania: va primi 445.166 
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 
RON şi o valoare totală de 4.451.660 RON; 
(ii) ENGIE Dezvoltare & Consultanță: va 
primi 1 (una) parte socială, cu o valoare 
nominală de 10 RON şi o valoare totală de 
10 RON; 1.13.8. Aprobarea noii structuri a 
asociaților Distrigaz ca urmare a divizării, 
astfel: i. ENGIE Romania– 99,973833%, 
deținând 7.618.197 de părți sociale cu 
valoare nominală de 10 şi valoare totală de 
76.181.970 RON. ii. Consiliul Local Comuna 
M. Kogălniceanu– 0,013084%, deținând 997 
de părți sociale cu valoare nominală de 10 
RON şi valoare totală de 9.970 RON. iii. 
Consiliul Local Comuna Cogealac– 
0,007848%, deținând 598 de părți sociale cu 
valoare nominală de 10 RON şi valoare 
totală de 5.980 RON. iv. Consiliul Local Oraş 
Ovidiu– 0,002611%, deținând 199 de părți 
sociale cu valoare nominală de 10 RON şi 

valoare totală de 1.990 RON. v. Consiliul 
Local Municipiu Medgidia– 0,002611%, 
deținând 199 de părți sociale cu valoare 
nominală de 10 RON şi valoare totală de 
1.990 RON. vi. ENGIE Dezvoltare & 
Consultanță– 0,000013%, deținând 1 parte 
socială cu valoare nominală de 10 RON şi 
valoare totală de 10 RON. 1.13.9. Aprobarea 
înființării de către Distrigaz a unor puncte 
de lucru la următoarele adrese: i. Municipiul 
Alexandria, Str. Viitorului, Nr. 58, Județ 
Teleorman; ii. Municipiul Oltenița, B-dul 
Tineretului, Nr. 150, Județ Călăraşi; iii. 
Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 
1918, (Complex Danubius), Județ Giurgiu; 
iv. Municipiul Turnu Măgurele, Șoseaua 
Alexandriei, Nr. 15, Județ Teleorman; v. Loc. 
Corabia, Oraş Corabia, Strada Fraţii Goleşti, 
Parter, Bloc 37, Județ Olt. 1.13.10. Apro-
barea modificării actului constitutiv al 
Distrigaz (şi a actului constitutiv actualizat 
al Distrigaz) ca urmare a modificărilor rezul-
tate în urma procesului de divizare. 1.13.11. 
Aprobarea mandatării unor persoane pentru 
a îndeplini toate formalitățile necesare 
pentru înregistrarea la Registrul Comerțului 
competent a hotărârilor/ deciziilor Distrigaz 
şi a oricăror alte documente solicitate în 
legătură cu divizarea, pentru realizarea 
oricăror formalități legate de publicarea 
documentelor privind divizarea, inclusiv dar 
fără a se limita la semnarea oricăror docu-
mente care s-ar dovedi necesare în acest sens 
şi plata oricăror taxe aferente, fiecare dintre 
aceşti mandatari putând acționa împreună 
sau separat. În îndeplinirea mandatului lor, 
mandatarii vor avea de asemenea dreptul de 
a reprezenta Distrigaz şi pe asociații săi, 
inclusiv dar fără a se limita la, operațiunile 
de (i) depunere a documentelor necesare la 
Registrul Comerțului competent, (ii) repre-
zentare în fața oricăror autorități compe-
tente, în orice stadiu procedural, (iii) ridicare 
a oricăror documente originale în legătură 
cu divizarea, (iv) corectarea oricăror erori 
materiale precum şi (v) plata oricăror taxe în 
legătură cu aceste operațiuni. Mandatarii 
vor avea de asemenea autoritatea să sub-de-
lege oricare dintre puterile menționate mai 
sus oricăror altor persoane. 1.14. Având în 
vedere ca Societatea deține 20.009.999 
acțiuni, reprezentând 99,999995% din capi-
talul social al Wirom Gas, aprobarea 
mandatării reprezentantului Societății în 
cadrul A.G.E.A. Wirom Gas, anume domnul 
Traian Capota, identificat conform datelor 
de identificare disponibile la sediul societății,  
pentru a participa în cadrul A.G.E.A. 
Wirom Gas şi pentru a vota pentru apro-
barea următoarelor aspecte: 1.14.1. Luarea 
la cunoştință cu privire la raportul exper-
tului independent realizat în conformitate cu 
art. 243 indice 3 din Legea nr. 31/1990. 
1.14.2. Aprobarea divizării totale, fără a 
intra în lichidare, a societății Wirom Gas şi 
transferarea întregului patrimoniu al Wirom 
Gas către ENGIE Romania şi Distrigaz, în 
calitate de Societăți Beneficiare, conform 
dispozițiilor art. 238 alin. (2) lit. a) din Legea 
31/1990. Divizarea se va realiza prin tran-
sferul întregului patrimoniu către Societățile 
Beneficiare, cu toate drepturile şi obligațiile 
existente la data divizării, în conformitate cu 
prevederile Proiectului de Divizare. Prin 
efectul divizării, Societățile Beneficiare vor 
prelua activele, drepturile, întreg fondul de 
comerț şi toate pasivele Wirom Gas şi vor fi 
ținute de obligațiile Wirom Gas, conform 
Proiectului de Divizare. Divizarea va fi 
executată prin transferul cu titlu universal al 
întregului patrimoniu al Societății Divizate, 
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ce include activele și pasivele corespunzătoare 
următoarelor activități: (i) activitățile de 
furnizare a gazelor naturale și activitățile 
complementare celor de furnizare și distri-
buție a gazelor naturale, activele și pasivele 
aferente, inclusiv rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale, vor fi transferate către 
ENGIE Romania (respectând același model 
de separare aprobat de ANRE și implementat 
de ENGIE Romania în anul 2008), în timp ce 
(ii) activitatea de distribuție a gazelor natu-
rale, precum și activele și pasivele aferente 
(cu excepția rețelei de distribuție a gazelor 
naturale) vor fi transferate către Distrigaz. De 
asemenea, toate contractele, inclusiv, dar fără 
a se limita la, contractele comerciale încheiate 
cu diverși furnizori de bunuri și servicii, vor fi 
transferate către fiecare Societate Beneficiară, 
în conformitate cu activitățile transferate 
fiecăreia dintre ele, conform Proiectului de 
Divizare. În plus, toate bunurile imobile și 
titlurile de proprietate ale Wirom Gas asupra 
tuturor imobilelor, vor fi transferate la data 
divizării, în baza efectului legal al divizării, 
așa cum este prevăzut de Legea 31/1990 și de 
orice alte prevederi incidente precum și în 
baza hotărârilor relevante ale asociaților/ 
acționarilor tuturor societăților implicate în 
procesul de divizare și a celorlalte documente 
aferente divizării, către ENGIE Romania. 
Lista proprietăților imobiliare ale Wirom Gas 
la data de 31 decembrie 2018 (valabilă și la 
data Proiectului de Divizare) este prezentată 
în Anexa 1. Mai mult, toate autorizațiile, 
aprobările și permisele în legătura cu activi-
tatea Wirom Gas, indiferent dacă în vigoare 
sau în curs de obținere (inclusiv toate cererile 
și formalitățile în curs pentru obținerea aces-
tora), vor fi transferate către Societățile 
Beneficiare, în conformitate cu fiecare activi-
tate care va fi transferată acestora potrivit 
Proiectului de Divizare. De asemenea, pentru 
a susține dezvoltarea în continuare a Societă-
ților Beneficiare, fiecare dintre acestea va 
prelua și poate folosi istoricul lucrărilor 
prestate/ produselor livrate de Societatea 
Divizată pentru a participa în cadrul licitați-
ilor sau altor proceduri de achiziție, indiferent 
de calitatea Societății Beneficiare. Mai mult 
decât atât, Societățile Beneficiare vor deveni 
succesoarele Societății Divizate în cadrul 
oricăror litigii care o implică pe aceasta, 
astfel: (i) ENGIE Romania va fi succesoare în 
litigiile referitoare la activitățile de furnizare 
a gazelor naturale și la activitățile comple-
mentare celor de furnizare și distribuție a 
gazelor naturale, preluând poziția și toate 
drepturile pe care Societatea Divizată le are 
cu privire la respectivele litigii, iar (ii) 
Distrigaz va fi succesoarea pentru litigiile 
referitoare la activitățile de distribuție a 
gazelor naturale, preluând poziția și toate 
drepturile pe care Societatea Divizată le are 
cu privire la respectivele litigii. Tranzacțiile 
Societății Divizate preluate de Societățile 
Beneficiare conform Proiectului de Divizare 
vor fi considerate ca aparținând Societăților 
Beneficiare din punct de vedere contabil la 
data efectivă a divizării, respectiv 31 decem-
brie 2019. 1.14.3. Aprobarea mandatării 
Directorului General al Wirom Gas în 
vederea efectuării tuturor formalităților și 
procedurilor necesare pentru derularea 
operațiunii de divizare a Wirom Gas, precum 
și pentru semnarea tuturor documentelor, de 
orice natură, implicate în acest proces. Direc-
torul General va avea dreptul de a delega 
efectuarea procedurilor și semnarea unor 
documente către salariați ai Societății sau 
terți. 1.14.4. Aprobarea dizolvării fără lichi-
dare a Wirom Gas în conformitate cu preve-

derile art. 233, alin. (1) din Legea 31/1990, 
precum și a radierii din Registrul Comerțului 
a acesteia. 1.14.5. Aprobarea modului de 
alocare a elementelor de activ și de pasiv 
repartizate în cadrul procesului de divizare 
între Societățile Beneficiare, a alocării acțiu-
nilor/ părților sociale ale Societăților Benefi-
ciare către acționarii Wirom Gas, a ratei de 
schimb a acțiunilor sau a părților sociale, 
precum și a valorii primei de divizare, potrivit 
Proiectului de Divizare. 1.14.6. Aprobarea 
mandatării unor persoane pentru a îndeplini 
toate formalitățile necesare pentru înregis-
trarea la Registrul Comerțului competent a 
hotărârilor/ deciziilor Wirom Gas și a oricăror 
alte documente solicitate în legătură cu divi-
zarea, pentru realizarea oricăror formalități 
legate de publicarea documentelor privind 
divizarea, inclusiv dar fără a se limita la 
semnarea oricăror documente care s-ar 
dovedi necesare în acest sens și plata oricăror 
taxe aferente, fiecare dintre acești mandatari 
putând acționa împreună sau separat. În 
îndeplinirea mandatului lor, mandatarii vor 
avea de asemenea dreptul de a reprezenta 
Wirom Gas și pe acționarii săi, inclusiv dar 
fără a se limita la, operațiunile de (i) depu-
nere a documentelor necesare la Registrul 
Comerțului competent, (ii) reprezentare în 
fața oricăror autorități competente, în orice 
stadiu procedural, (iii) ridicare a oricăror 
documente originale în legătură cu divizarea, 
(iv) corectarea oricăror erori materiale 
precum și (v) plata oricăror taxe în legătură 
cu aceste operațiuni. Mandatarii vor avea de 
asemenea autoritatea să sub-delege oricare 
dintre puterile menționate mai sus oricăror 
altor persoane. 2. Aprobarea renunțării la 
fuziunea prin absorbție cu Alizeu Eolian S.A. 
și Braila Winds SRL. 2.1. Luarea la cunoș-
tință cu privire la notificarea acționarului 
majoritar, i.e., Romania Gas Holding BV, prin 
care solicita Consiliului de Administrație să 
convoace A.G.E.A. pentru a se supune discu-
ției și aprobării renunțarea la procesul de 
fuziune a Societății, în calitate de societate 
absorbantă, cu societățile Alizeu Eolian SA și 
Braila Winds SRL, în calitate de societăți 
absorbite, aprobat de principiu prin Hotărâ-
rile A.G.E.A. a Societății nr. 2/1/10.04.2019 și 
3/1/10.04.2019 („Fuziunea”). 2.2. Aprobarea 
renunțării la Fuziune, inclusiv suspendarea 
oricăror formalități întreprinse până în 
prezent în legătura cu Fuziunea, având în 
vedere suprapunerea acesteia cu operațiunea 
de divizare totală, fără a intra în lichidare, a 
societății WIROM GAS SA, și faptul ca din 
punct de vedere business și operațional este 
prioritar ca divizarea Wirom să se finalizeze 
până la sfârșitul anului, iar derularea celor 
două operațiuni în paralel presupune un risc 
ca finalizarea acestora să fie întârziată faţă de 
termenul propus de 31 decembrie 2019. 2.3. 
Aprobarea mandatarii Președintelui Director 
General al Societății (domnul Eric Joseph 
Stab)  în vederea efectuării tuturor formalită-
ților și procedurilor necesare pentru imple-
mentarea hotărârii de la sub-punctul 2.2 de 
mai sus, inclusiv pentru comunicarea renun-
țării la Fuziune către celelalte societăți impli-
cate în acest proces, astfel încât Consiliile de 
Administrație ale societăților relevante să ia 
act de renunțare. Președintele Director 
General va avea dreptul de a delega efectu-
area procedurilor și semnarea unor docu-
mente către salariați ai Societății sau terți. 
Documentele și materialele aferente proble-
melor incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. pot 
fi consultate de acționarii interesați, la sediul 
Societății, începând cu data de  09.08.2019, în 
zilele lucrătoare, între orele 9:00–15:00. Pot 

participa la adunare doar acționarii înscriși în 
Registrul acționarilor Societății la data de 
09.09.2019, conform extrasului din Registrul 
acționarilor eliberat de Societate. Dreptul de 
vot poate fi exercitat direct sau prin reprezen-
tant. Accesul reprezentanților îndreptățiți să 
participe la A.G.E.A. este permis pentru 
acționarii reprezentați și persoanele juridice, 
în baza procurii/ mandatului acordat de acți-
onarul respectiv persoanei împuternicite să îl 
reprezinte. În cazul în care nu sunt întrunite 
condițiile legale pentru prima convocare a 
A.G.E.A.,  se stabilește data de 12.09.2019, 
pentru cea de-a doua convocare, în același loc 
și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi. 
Procura/ mandatul în original, completat și 
semnat, va fi transmis la sediul Societății, în 
termenul prevăzut de lege și va fi păstrat la 
secretariatul corporate al Societății. Preșe-
dinte al Consiliului de Administrație, Eric 
Joseph Stab. Anexa 1 –Imobile Proprietatea 
WIROM GAS SA: •Apartament compus din 
4 camere dependințe și balcon; teren aferent 
în proprietate cota indiviză (35,8); Adresa: Str. 
Popa Savu nr.77, sector 1, București, etaj 3, 
apartament 6; Suprafaţă: -suprafața totală de 
149,46mp; -teren aferent în proprietate cotă 
indiviză (35,8); Nr. Carte Funciară: 251185 
București Sector 1, Nr. Cadastral: 251185-C1-
U16, Titlu: Contract de vânzare cumpărare 
nr. 2109/ 21.12.1996 emis de BNP Georgeta 
Rogojanu; Valoare netă contabilă la 
31.12.2018 (RON): 1.162.151.  •Apartament 
compus din 4 camere, dependințe și balcon; 
loc de parcare nr. 2 cu o suprafață de 
27,00mp; teren aferent în proprietate cotă 
indiviză (41,4); Adresa: Str. Popa Savu nr.77, 
sector 1, București, etaj 2, apartament 4; 
Suprafaţă: -suprafața totală de 144,60mp; 
-loc de parcare nr. 2 cu o suprafață de 
27,00mp; -teren aferent în proprietate cotă 
indiviză (41,4); Nr. Carte Funciară: 251185 
București Sector 1, Nr. Cadastral: 251185-C1-
U17, Titlu: Contract de vânzare cumpărare 
nr. 2109/21.12.1996 emis de BNP Georgeta 
Rogojanu; Valoare netă contabilă la 
31.12.2018 (RON): 1.098.162.

LICITAŢII
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar 
al Loren- Go 75 SRL, desemnat prin Hota-
rarea din data de 13.11.2018, pronuntata in 
dosar nr. 35886/3/2018, aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in 
proprietatea Loren- Go 75 SRL, constand in 
mijloc de transport autoturism Peugeot 207, 
VF3WC8HZC34158414, 2007, moto-
rina,1398 CC , 50 Kw, in valoare de 2.700 
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului mobil 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 21.08.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunul 
mobil nu se va adjudeca la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii saptamanale, in datele de 28.08.2019, 
04.09.2019, 11.09.2019 si 18.09.2019 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 mentio-
nate 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 orga-
nizare a acestora se pot obtine din caietul de 

sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele 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 
250 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Nico Protection Security Group 
SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 
2271 din data de 16.04.2019, pronuntata in 
dosar nr. 6031/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea Nico Protec-
tion Security Group SRL, constand 
mijloace de transport compus din 3 autotu-
risme Dacia Logan in valoare totala de 
1.720 euro exclusiv  TVA. Licitaţia va avea 
loc la data de 19.08.2019, ora 14.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. In cazul in care bunurile mobile nu 
se vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) lici-
tatii saptamanale in datele de 26.08.2019, 
02.09.2019, 09.09.2019 si 16.09.2019 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 bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele 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 200 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 Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucu-
resti, sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
pentru inchirierea unei suprafete de 265 mp 
teren inierbat, situat in Comuna Apahida, 
localitatea Dezmir, str. Planoarelor nr.52, 
Jud. Cluj, cu destinatia: Amplasare hangar 
demontabil pentru aeronave usoare si a 
unei statii de alimentare cu combustibil. 
Data limita pentru depunerea ofertelor este 
12.08.2019, ora 10:00 la sediul AR. Data de 
deschidere a ofertelor este 12.08.2019, ora 
11:00. Contractele de inchiriere se vor 
incheia pentru o perioada de 10 ani. Caietul 
de sarcini se poate ridica de la sediul AR. 
Tel/fax. 021. 312.36.19.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucu-
resti, sector 1, B-dul Lascar Catargiu, nr.54, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
pentru inchirierea unei suprafete de 15 mp 
teren inierbat, situat in Comuna Clinceni, 
Str. Aeroportului nr.2, cu destinatia: 
-Amplasarea unei statii de alimentare cu 
combustibil. Data limita pentru depunerea 
ofertelor este 12.08.2019, ora 10:00 la sediul 
AR. Data de deschidere a ofertelor este 

28.02.2019, ora 10:30. Contractele de inchi-
riere se vor incheia pentru o perioada de 10 
ani. Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul AR. Tel/fax. 021.312.36.19

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport 
marfa emis pe numele Baicoianu Gabriel. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat transport marfă eliberat 
de ARR Dolj pe numele Borcan Adrian. Se 
declară nul.

l TINA TOTAL SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 2, Str.Grigore Moisil, nr.8, bl.9, 
sc.F, Ap. 277, cu J40/11150/2003, 
CUI:15671691, pierdut certificat de înregis-
trare. Îl declar nul.

l Pierdut atestat manager transport marfa 
nr 0026103 , emis de ARR Tulcea pe 
numele Luca Petre. Il declar nul!

l SC Tactical Air SRL, cu sediul în Bucu-
rești, Str.Bucureștii Noi, nr.78, Bl.C1, Ap.16, 
având CUI:RO29425247, declară pierdute 
Certificatele de atribuire a numărului unic 
de identificare a aparatelor fiscale de 
marcat având seriile 12227278, 12251137, 
OT476259, OT476267.

l Subscrisa: SC Protocol Prest Serv SRL cu 
sediul social în sat Nicolae Bălcescu, 
comuna Nicolae Bălcescu, nr. 1208, judeţul 
Bacău, număr de ordine în Registrul 
Comerţului J04/126/2012, codul de înregis-
trare fiscală 29715321, prin administrator 
statutar Heres Laura, prin prezenta declar 
pierdut Codul Fiscal cu nr. 29715321 al 
firmei Protocol Prest Serv SRL  fiind  
declarat. Nul.

l S-a pierdut Certificat de înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București al societății SC 
Invent Solution Car SRL, cu sediul în Bucu-
rești, Strada Liniei, nr.12, camera 1, sector 6, 
Număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/18047/25.10.2017, Cod unic de înregis-
trare 38400780 din data de 25.10.2017. Îl 
declarăm nul. S-a pierdut și Certificatul 
Constatator deoarece erau capsate.

l Pierdut atestat marfă pe numele Stănuș 
Ion, eliberat de ARR Gorj. Îl declar nul.

l Pierdut declaraţie de adaos comercial 
practicat al SC Comar Prod Com Impex 
SRL.

l Pierdut certificat de înregitrare al sociatăţii 
SC Persind SRL J40/3019/07.03.2013 CUI 
31333919, rezoluţia nr. 33884/07.03.2013, 
certificat constatator pentru sediul social și 
terţinnr. 97226/06.03.2013. Le declarăm nule.

l Pierdut certificat de înregistrare al socie-
t ă ţ i i  S C  L a  D o i  S i b i e n i  S R L , 
J40/8229/13.06.2016 CUI 36198295, certi-
ficat constatator pentru sediu nr. 
247877/06.06.2016, certificat constatator 
p e n t r u  p u n c t  d e  l u c r u  n r. 
315925/28.07.2016. Le declarăm nule.

l Pierdut certificat de atestare a edificării 
construcţiei nr. 11135/30.07.2009, emis de 
Primăria Corabia, jud. Olt, pe numele 
Lazăr Gh. Sicilia.


