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OFERTE SERVICIU
l SC Chen Shi Mao YI SRL 
Alexandria oferă 1 (unu) loc de 
muncă pe postul de lucrător 
comercial. Telefon 0768.313.758.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
22.02.2018 orele 10.00 proba 
scrisă și în data de 01.03.2018 
interviul  pentru ocuparea unei  
funcţii publice de execuție: -refe-
rent, clasa III, grad profesional 
superior la Serviciul  Public 
Comuni tar  Loca l  pent ru 
Evidența Persoanelor al Munici-
piului Dorohoi. Principalele 
cerinţe obligatorii de participare 
la  concurs; - Studii medii, liceul 
absolvit cu diplomă de bacalau-
reat; - Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 9 ani. Dosarele 
de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  
în termen de 20 de zile calendaris-
tice de la data publicării anun-
ţului. Pentru relaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l e f o n 
0231/610133, interior 113.

l Comuna Berezeni, cu sediul în 
localitatea Berezeni, judeţul 
Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor neca-
lificat, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.02.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
16.02.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale; 
-vechime: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Comunei Berezeni, judeţul Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Comunei Berezeni, persoană de 
contact: Popa Vasile, telefon: 
0760.259.101, fax: 0235.431.122, 
e-mail: berezeniprimaria@yahoo.
com

l Serviciul de Utilitate Publică 
de Administrare a Fondului 
Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu 
sediul în Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 27, judeţul Brăila, 
organizează concurs în vederea 
ocupării pe perioadă nedetermi-
nată a următoarei funcţii contrac-
tuale: tâmplar -un post vacant de 
execuţie, treaptă profesională IV- 
Birou Investiţii Mecano-Ener-
getic, Intervenţii și Reparaţii 
Imobile din Fondul Locativ de 
Stat, Achiziţii Publice. Concursul 
se va organiza astfel: -proba prac-
tică: 14 februarie 2018, ora 10.00; 

-interviul: data și ora susţinerii 
interviului vor fi afișate o dată cu 
afișarea rezultatelor probei prac-
tice. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până la data de 
06.02.2018, ora 16.00. Condiţiile 
de participare sunt următoarele: 
-pentru postul de tâmplar (Birou 
Investiţii Mecano-Energetic, 
Intervenţii și Reparaţii Imobile 
din Fondul Locativ de Stat, Achi-
ziţii Publice): -studii de speciali-
tate (calificare); -vechime în 
specialitate: minim 1 an. Condi-
ţiile prevăzute la art.3 din anexa 
la HG nr.286/2011, Regula-
ment-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, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Relaţii suplimen-
tare: la sediul Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare 
a Fondului Locativ și a Cimiti-
relor Brăila, str.M.Eminescu, 
nr.27, Brăila, Birou Juridic, 
Resurse Umane, Administra-
tiv-Arhivă, etajul II, persoană de 
contact: Caraion Marilena, 
telefon: 0372.037.101.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Năeni, cu sediul în locali-
tatea Năeni, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -inspector de speciali-
tate asistent II, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 14.02.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
14.02.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -absolvent studii 
superioare economice (cu 
diplomă de licenţă); -stare de 
sănătate corespunzătoare atestată 
prin acte medicale emise de către 
un cabinet medical specializat; 
-nu sunt condiţii de vechime; 
-disponibilitate la un program 
flexibil și prelungit. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul UAT 
Năeni. Relaţii suplimentare la 
sediul UAT Năeni, persoană de 
contact: Mihaila Daniel, telefon: 
0238.797.003, fax: 0238.797.003.

l Primăria Comunei Seleuș, 
judeţul Arad, organizează în peri-
oada 23-27 februarie 2018, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată  a funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, 
clasa I-a, grad profesional debu-

tant în cadrul Compartimentului 
Achiziţii publice al aparatului de 
special itate al  primarului 
Comunei Seleuș. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Seleuș în data de 23 
februarie 2018, ora 10:00 – proba 
scrisă și în data de 27 februarie 
2018, ora 10:00 – interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Seleuș din localitatea 
Seleuș, nr. 200, judeţul Arad. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G.R. nr. 611/2008, 
cu modificările și completările 
ulterioare.  Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs:  Studii necesare: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: nu este cazul. 
Condiţiile de participare, biblio-
grafia și conţinutul dosarului de 
concurs se afișează la sediul insti-
tuţiei și pe pagina de internet 
www.comuna-seleus.ro. Coordo-
nate de contact: Adresa de cores-
pondenţă: Primăria Comunei 
Seleuș din sat Seleuș, comuna 
Seleuș, judeţul Arad, nr. 200, 
te lefon  0257/329101 ,  fax 
0257/329343, e-mail: primseleus@
gmail.com, persoană de contact: 
Botescu Ion, referent de speciali-
tate.

PROPUNERI AFACERI  
l Dinu Urse și Asociații SPRL, 
desemnată administrator judi-
ciar prin Încheierea de ședință 
din data de 09.11.2016, de 
Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, 
în dosarul nr. 2686/93/2016 
pentru debitoarea SC Analex 
Catering SRL, invită experții 
evaluatori atestați ANEVAR să 
depună oferte la sediul din 
București, Str. Buzești, nr.71, 
Etaj 5, Sector 1, Tel./Fax: 
+4021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, până cel târziu 
în data de 29.01.2018, ora 15:00, 
în vederea selecției de oferte 
pentru evaluarea fondului de 
comerț (echipamente tehnolo-
gice, contracte în derulare, 
personal de specialitate) al 
societății Analex Catering SRL, 
având în vedere hotărârea 
adunării creditorilor din data de 
09.01.2018 care a aprobat supli-
m e n t a r e a  R a p o r t u l u i  d e 
evaluare nr. 7BV04281R01 cu 

evaluarea fondului de comerț al 
societății debitoare. Ofertele pot 
fi transmise și pe faxul sau 
e-mailul  menționat în anunț.

CITAȚII  
l Băceanu Gheorghe Cristian 
cheamă în judecată pe pârâta 
Băceanu Elisabeta, la Judecă-
toria Turnu Măgurele pentru 
data de 27 februarie 2018, ora 
8 .30 ,  în  dosarul  c iv i l  nr. 
1296/329/2017, având ca obiect 
divorţ cu copil  minor.

Bădic Nicolae, cu domiciliul 
necunoscut este chemat la sediul 
BNP Asociați Ciudoescu Scarlat 
&Fînaru Lulu din strada Bd.
Aerogării nr.22, bloc 3/5, Sc.1, 
ap.3, Sector 1, București, în data 
de 12.02.2018, orele 12, pentru a 
participa la dezbaterile succeso-
rale în succesiunea părinților  
Bădic Vasilica decedată la data 
d e  1 9 . 0 4 . 1 9 9 8  ș i  B ă d i c 
Alesandru decedat la data de 
18.10.2002, personal sau prin 
mandatar. În caz de neprezen-
tare, soluționarea cauzelor se va 
face în lipsa acestuia, fiind 
considerat prezumtiv renun-
țător la moștenire conf. art.700 
din vechiul Cod Civil.  Relații: 
021.232.34.25/ 0722.613.917

l Se citează pentru data de 31 
ianuarie 2018 numiţii Godja 
Gheorghe -Nemrs Maria, pârâţi 
în dosar nr.2225/307/2017, al 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, 
jud.Maramureș.

l Se citează moștenitori i 
defunctei: Dalya Veronica, dece-
dată la data de 11 iulie 2005, cu 
ultimul domiciliu în mun.Arad, 
str.Ghe.Doja, nr.205, jud.Arad, 
pentru data de 12.03.2018, ora 
16 .00 ,  la  Biroul  Notar ia l 
Fărcuţiu din loc.Vladimirescu, 
str.Iulia, nr.2, jud.Arad, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

l Judecătoria Costești, Dosar 
nr. 1556/214/2017:  Parohia 
Costești, cu sediul în  orașul 
Costești, str. Victoriei nr. 11, 
judeţul Argeș, cod de înregis-
trare fiscală 5486603/08.11.2004, 
în calitate de reclamantă, 
cheamă în judecată Primăria 
Orașului Costești, cu sediul în 
orașul Costești, str. Victoriei nr. 
49, judeţul Argeș, prin reprezen-
tantul său legal,  primarul 
Orașului Costești, în calitate 
de   pârâtă   în  Dosarul  nr. 
1556/214/2017 af lat pe rolul 
Judecătoriei Costești, judeţul 
Argeș, ce are ca obiect uzuca-
piune, complet civil, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  l a  d a t a  d e 
20.02.2018, ora 9.00.

l Se citeaza paratii cu domici-
liul necunoscut: Bumbu Docea, 

Cosma Dumitru, Cosma Ioan, 
Cosma Firoana,Catiul Floarea, 
Ciorceriu Gavril, Chitul Firoana, 
Daraban Andrei, Daraban Ilie, 
Daraban Susana, Daraban 
Vasile, Daraban Ioana, Daraban 
Isidor, Daraban Rafila, Daraban 
Va ler iu ,  Daraban  Mar ia , 
Daraban Firoana,Daraban 
George, Daraban Victoria, Epure 
Ioan, Pop Eleonora, Epure 
Grigore, Epure Varvara, Epure 
Vasile, Epure Aurica, Epure 
Saveta, Epure Gavrila, Epure 
George, Epure Nicolae, Epure 
Raveca, Epure Maria,Epure 
Elisabeta, Epure Victoria, Ilovan 
Maria,Ilovan Raveca, Ilovan 
Victoria, Ilovan Ioan, Ilovan 
Rafila, Ilovan Macaveiu, Ilovan 
Firoana, Marginean Teofil, 
Marginean Augustin, Mititean 
P a n t i l i m o n ,  M i t i t e a n 
Grigore,  Mititean Macedon, 
Mititean Gavrila, Mititean 
George, Mititean Rodovica, Miti-
tean Onita, Mititean Marinka, 
Marginean Teofil, Nicolae Ana, 
Pop Rodovica, Pop Eleonora, 
Pop Maria, Pop Paraschiva, Ros 
Stefan, Ros Viorica,Salvan 
Firoana, Sarb Saveta, Sper-
mezan Nastasia, Spermezan 
Maria, in contradictoriu cu recla-
mantul Epure George-Marius in 
dosarul 1350/265/2017 al Jude-
catoriei Nasaud cu termen de 
judecata in 28.02.2018.

l Se citează numitul Mordoșan 
Gabriel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, str. Serg. 
Florescu Nicolae, nr. 100, sector 
4, în calitate de pârât în dosarul 
3878/280/2017, având ca obiect 
divorţ cu copii, în contradictoriu 
cu numita Mordoșan Rose-
Marie, pentru termenul de jude-
cată din 23.02.2018, ora 11, sala 
I, Judecătoria Pitești.

l Către domnul (nume și 
p r e n u m e ) :  S î n g e o r s a n u 
Alexandru Mihai, domiciliat în 
București, Drumul Taberei, 
nr.36, bT4, sc.A, et.4, ap.51. Vă 
înstiințăm că sunteți citat să vă 
prezentați la sediul acestui birou 
notarial din Mun.Mangalia, str.
Șos.Constanței, nr.43, Jud.
Constanța, la data de 29.01.2018, 
ora 12:00, pentru dezbaterea 
procedurii succesorale după 
defunctul, tatăl dumneavoastră 
Sîngeorsanu Stefan.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Mohanu Filuta, 
domiciliată în comuna Boișoara, 
sat Bumbuești, jud. Vâlcea, în 
calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 6108/90/2017, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  l a  d a t a  d e 
09.02.2018, având ca obiect înlo-
cuire măsură de protecție, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.     
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DIVERSE  
l Administrator judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Esrom 
Advertising  SRL din Ploieşti, 
Prahova ,  CUI  18371613 , 
J29/257/2006, la Tribunalul 
Prahova – dosar 7591/105/2017 
termen depunere opoziții 10 zile 
de la notificare, termen inregis-
trare creante  22 februarie 
2018,  termen tabel preliminar 
13martie 2018, termen tabel defi-
nitiv 06 aprilie 2018, sedinta 
adunarii creditorilor 16 martie 
2018 ora 14:00.
 
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Conftex 
Design SRL din Ploieşti, Prahova, 
Cui 36185007, J29/1088/2016, la 
t r i b u n a l u l  p r a h o v a  – 
dosar  9107/105/2017,  termen 
depunere opoziții 10 zile de la 
notificare, termen inregistrare 
creante 12 februarie 2018, termen 
tabel preliminar 02martie 2018, 
termen tabel definitiv 26 martie 
2018, sedinta adunarii credito-
rilor 06 martie 2018 ora 14:00.

l Administratorul judiciar al SC 
Dumipit Comimpex SRL anunt 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
8 5 / 2 0 1 4  i n  d o s a r u l  n r. 
32084/3/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti – Sectia a-VII-a 
Civila. Termenul limita pentru 
depunerea declaratiilor de 
creanta 02.03.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n t e l o r 
la 23.03.2018. Termen de intoc-
mire si afisare a tabelului definitiv 
la 10.04.2018. Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data 
de 29.03.2018.

l Admite cererea formulată de 
reclamanta Oprea Laura, CNP 
2730412221186, cu domiciliul 
procesual ales la cabinet de avocat 
„Carari Remus Daniel”, din Iaşi, 
str. Vasile Lupu, nr.140C, județ 
Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul 
Oprea Vasile, 1690303076541, 
domiciliat în Iaşi, bd. T. Vladimi-
rescu, nr. 44, sc.A, et.1, ap.7, județ 
Iaşi, citat prin publicitate, prin 
curator special avocat Duhnea 
Dana-Elena. Desface prin divorț 
căsătoria încheiată la data de 
02.11.1996, înregistrată în Regis-
trul de Stare Civilă al Primăriei 
Comunei Prisăcani, jud. Iaşi, sub 
nr.25 din data de 02.11.1996 din 
culpa pârâtului. Dispune efectu-
area mențiunilor corespunzătoare 
pe actul de căsătorie înregistrat în 
Registrul de Stare Civilă al 
Primăriei Comunei Prisăcani, 
jud. Iaşi, sub nr. 25 din data de 

02.11.1996. Dispune ca recla-
manta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, acela de 
„Dascălu”. Respinge, ca rămase 
fără obiect, capetele de cerere 
privind stabilirea modalității de 
exercitare a autorității părinteşti 
asupra minorei Oprea Maria-Eve-
lina, născută la data de 24.09.1998 
şi stabilirea locuinței minorei. 
Dispune ca autoritatea părin-
tească asupra minorului Oprea 
Cosmin-Valentin, născut la data 
de 10.11.2001, să fie exercitată 
exclusiv de mama reclamantă şi 
stabileşte locuința minorului la 
reclamantă. Obligă pârâtul să 
p lă tească  numite i  Oprea 
Maria-Evelina, născută la data de 
24.09.1998, pensie de întreținere 
lunară în cuantum de 1/6 din 
venitul minim net pe economia 
națională, începând cu data de 
22.07.2016 (data introducerii 
cererii) şi până la majorat, 
respectiv până la data de 
24.09.2016. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei, în favoare 
minorului Oprea Cosmin-Va-
lentin,  născut  la  data de 
10.11.2001, pensie de întreținere 
lunară în cuantum de 1/6 din 
venitul minim net pe economia 
națională, începând cu data de 
22.07.2016 (data introducerii 
cererii) şi până la data de 
24.09.2016, iar de la data de 
25.09.2016 şi până la majorat 
pensie de întreținere lunară în 
cuantum de 1/4 din venitul minim 
net pe economia națională. Ia act 
de faptul că nu s-a solicitat acor-
darea cheltuielilor de judecată. 
Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicare, cererea 
de apel urmând să fie depusă la 
Judecătoria Iaşi. Executorie 
provizoriu de drept cu privire la 
stabilirea modului de exercitare a 
autorității părinteşti, stabilirea 
locuinței minorului şi sumele 
datorate cu titlu de obligație de 
întreținere, conform art.448 C.
proc.civ. Pronunațată în şedință 
publică, astăzi, 13.07.2017.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
sentintei nr. 17/16.01.2018 
pronunţată de Tribunalul 
P r a h o v a  î n  d o s a r u l 
8802/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei Romit Turism Impex SRL, 
cu sediul social în Ploiesti, Str. Ion 
Luca Caragiale, nr. 69   jud. 
P r a h o v a ,  î n r e g i s t r a t ă  l a 
ORC sub nr. J29/802/2013, cod de 
identificare fiscală CUI 31670809. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 01.03.2018. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este  12.03.2018. 

Termenul pentru definitivarea 
t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r 
este 05.04.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de 16.03.2018, 
ora 13.30 la sediul lichidato-
r u l u i   d i n s t r .  B a n a -
tului,  nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax: 0244 519800.
 
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform inche-
ierii  din data de  16.01.2018, 
pronunţată de Tribunalul 
Prahova Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment în dosarul  
24/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei a 
debitoarei  Flix Net Comunica-
tion IT SRL, cu sediul social în Pl
oiesti, Str. Sabinelor, Nr. 16, Bl. 
12A, Etj. 3, Ap. 12, jud. Prahova, 
înregistrată la ORC sub nr. J29/42
1/2014, CUI 32959822. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor nascute 
in  cursul  proceduri i  es te 
26.02.2018.   Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 16.03.2018. 
Termenul pentru afişarea tabe-
lului definitiv este 10.04.2018. 
Adunarea creditorilor are loc la 
data de21.03.2018 ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Oprea Robert-Bogdan, titular 
al P.U.Z.-,,introducere in intra-
vilan in vederea construirii unei 
locuinte”, in localitatea Gradistea, 
T48, P A164/1, A164/1/2, A164, 
anunta publicul interesat   asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

l SC Romes Investitii SRL, 
titular al P.U.Z.-,,introducere in 
intravilan in vederea construirii 
unui ansamblu de locuinte 
S+P+2”, in localitatea Domnesti, 
str.Fortului, f.n., anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului  
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre 
orele 9:00-11:00. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M. Ilfov in termen de 

18 zile de la data publicarii anun-
tului.

SOMAȚII  
l Se adduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei arad se afla 
dosarul nr. 18750/55/2017, cu 
termen de judecata la data de 
28.02.2018, prin care petenta 
Stoian Maria solicita dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra cotei de 1/1 
din imobilul inscris in CF nr. 
305638 Siria, nr. top 456.457/b 
(provenit din conversia de pe 
hartie a CF vechi 4955 Siria), 
situate in Siria, Str. Progresului nr. 
1659, judetul arad, imobil asupra 
caruia este mentionat in cartea 
funciara ca proprietar in cota de 
1/1 parte numitul Binkics Avram. 
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Nr. 223/18.01.2018, Convo-
cator: Iordache Laurentiu, Preşe-
dinte Consiliu de Administraţie al 
S.C. Decirom S.A., cu sediul în 
Constanţa, Incinta Port, Judeţ 
Constanţa, înmatriculată în 
Registrul Comerţului cu număr 
J13/516/1991, CUI 1890411, în 
temeiul art.113 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă 
pe data de 26.02.2018, ora 12.00 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea de principiu a 
fuziunii dintre S.C. Decirom S.A., 
în calitate de societate absorbantă 

şi S.C. Ceminter International 
S.A., în calitate de societate absor-
bită; 2. Aprobarea mandatării 
Consiliului de Administraţie, 
pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor legale, economice 
ori financiare necesare pentru 
realizarea fuziunii şi pentru 
ducerea la îndeplinire a deciziei 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor S.C. Decirom S.A. 
privind aprobarea de principiu a 
fuziunii; 3. Aprobarea împuterni-
cirii Consiliului de Administraţie 
al Societăţii în vederea negocierii, 
întocmirii, semnării şi publicării 
Proiectului de Fuziune a S.C. 
Decirom S.A. cu S.C. Ceminter 
International S.A., conform 
prevederilor art.241 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 4. 
Împuternicirea D-lui Iordache 
Laurentiu cu semnarea hotărâ-
rilor Adunării generale Extraordi-
nare ale Acţionarilor S.C. 
Decirom S.A. din data de 26/27 
februarie2018 şi efectuarea 
tuturor formalităţilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare pentru 
ducerea la îndeplinire a tuturor 
hotărârilor. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, care va fi depusă, la 
sediul societăţii, cu cel puţin 48 de 
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ore înainte de AGEA. În cazul în 
care,  la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. Decirom 
S.A. nu este statutar întrunită, a 
doua adunare se va ţine în data 
de 27 februarie 2018, la aceeaşi 
oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Relaţii suplimentare 
la Secretariat, telefon 0241-
601265.   

l Nr. 30/18.01.2018, Convocator: 
Bajenaru Valeriu Constantin, 
Administrator Unic al S.C. 
Ceminter International S.A., cu 
sediul în Constanţa, Incinta Port 
N o u  D a n a  4 7 - 5 0 ,  J u d e ţ 
Constanţa, înmatriculată în 

Registrul Comerţului cu număr 
J13/766/2009, CUI 22625841, în 
temeiul art.113 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă 
pe data de 26.02.2018, ora 12.00 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea de principiu a 
fuziunii dintre S.C. Decirom S.A., 
în calitate de societate absorbantă 
şi S.C. Ceminter International 
S.A., în calitate de societate 
absorbită; 2. Aprobarea manda-
tării Administratorului Unic, 
pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor legale, economice 
ori financiare necesare pentru 
realizarea fuziunii şi pentru 

ducerea la îndeplinire a deciziei 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor S.C. Ceminter 
International S.A. privind apro-
barea de principiu a fuziunii; 3. 
Aprobarea împuternicirii Admi-
nistratorului Unic în vederea 
negocierii, întocmirii, semnării şi 
publicării Proiectului de Fuziune 
a S.C. Decirom S.A. cu S.C. 
Ceminter International S.A., 
conform prevederilor art. 241 din 
Legea nr.31/1990 privind societă-
ţile comerciale republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. 4. Împuternicirea D-lui 
Bajenaru Valeriu Constantin cu 
semnarea hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare ale Acţi-

onarilor S.C. Ceminter Internati-
onal S.A. din data de 26/27 
februarie 2018 şi efectuarea 
tuturor formalităţilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare pentru 
ducerea la îndeplinire a tuturor 
hotărârilor. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, care va fi depusă, la 
sediul societăţii, cu cel puţin 48 
de ore înainte de AGEA. În cazul 
în care, la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. Ceminter 
International S.A. nu este 
statutar întrunită, a doua 
adunare se va ţine în data de 27 
februarie 2018, la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Relaţii suplimentare la Secre-
tariat, telefon 0241-603200.

LICITAȚII  
l ILSA SA vinde prin licitatie 
publica masini, utilaje, insta-
latii, obiecte de inventar, din 
domeniile morarit, panificatie, 
confectii si prelucrari metalice, 
in fiecare zi de marti si vineri, 
ora 11 la sediul societatii din 
Calarasi, str. Bucuresti nr. 352. 
Listele complete cu bunurile 
supuse vanzarii pot fi consultate 
zilnic la sediul societatii. Tel: 
0242312331 si e-mail: office@
ilsa-cl.ro.

l Primăria orasului Videle, cu 
sediul în Videle, str. Republicii, 
nr. 2, organizeză licitaţie publică 
în vederea concesionării unor 
suprafeţe de teren af late în 
proprietatea privată a oraşului 
Videle pe o perioadă de 20 ani, 
identificate conform planurilor 
de amplasament afişate la sediul 
Primăriei oraşului. Documen-
taţia pentru participare la lici-
taţie poate fi achiziţionată 
contra sumei de 20 lei de la 
sediul Primăriei Videle, înce-
pând cu data de 22.01.2018, 
zilnic între orele 9.00-16.00. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 14.02.2018, ora 16.00. 
Locul de depunere a ofertelor: 
sediul Primariei Videle. Deschi-
derea ofertelor se va face la 
sediul Primariei oraşului Videle, 
în data de 16.02.218, ora 10.00.

l Serviciul Public de Adminis-
trare si Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a 
Municipiului Câmpina anunță 
organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare 
pentru: -  Închiriere spații 
comerciale din Complexele 
CORP C2 şi CORP C1 ale 
Pieței Centrale, după cum 
urmează: A.  Etaj corp c2:  în 
suprafață de 352 mp, spațiu 
necompartimentat (open space). 
Pentru suprafața de la etaj se 
pot amenaja spații de la 20 mp 

până la 352 mp. Destinație: 
comercializare produse textile, 
încălțăminte, produse alimen-
tare, produse electrocasnice, 
prestări servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004; 
Prețul de pornire al licitației 
este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) 
aprobat prin HCL Câmpina nr. 
64/26.05.2016. Tariful de închi-
riere include toate utilitățile. 
Parter Corp C2: în suprafață de 
13,08 mp. Destinație: comercia-
lizare produse textile, încălță-
minte, produse alimentare, 
produse electrocasnice, prestări 
servicii, alte produse conform 
HGR nr. 348/2004; Prețul de 
pornire al licitației este de 2,6 
lei/mp/zi (fără TVA) aprobat 
p r i n  H C L  C â m p i n a  n r. 
64/26.05.2016. Tariful de închi-
riere include toate utilitățile. 
B .   C O R P  C 1   d u p ă  c u m 
urmează: - Închirierea a 2 
(două) amplasamente pentru 
comercializare legume-zarzavat; 
Se licitează numai spatiul 
destinat comerțului. Prețul de 
pornire al licitației este de 6,6 
lei/mp/zi (fără TVA); Licitația 
v a  a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
12.02.2018, ora 10,00 la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. 
Republicii nr. 16A. Regula-
mentul de organizare al licitației 
va putea fi achiziționat de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 
Informații suplimentare la 
telefon: 0344/108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe 
site-ul www.piatacampina.ro.

l Consiliul Local al Comunei 
Şendreni,  cu sediul în sat 
Şendreni, comuna Şendreni, 
jud.Galaţi, cod fiscal: 3553269, 
număr telefon: 0236.826.375, 
nr.fax: 0236.826.375, adresa 
e-mail: sendreniinfo@yahoo.
com, anunţă organizarea licita-
ţiei  publice din data de 8 
februarie 2018, ora 10.00, 
pentru vânzarea terenului arabil 
din domeniul privat, în supra-
faţă de 182mp identificat în 
intravilanul satului Şendreni, în 
tarlaua 19, parcela 318/1, 
comuna Şendreni,  judeţul 
Galaţi. Instrucţiunile şi caietul 
de sarcini privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de 
vânzare a terenului în suprafaţă 
de 182mp din domeniul privat 
al comunei Şendreni pot fi obţi-
nute de cei interesaţi prin depu-
nerea la sediul Consiliului Local 
al Comunei Şendreni a unei 
sol icitări  în acest  sens la 
compartimentul „Secretar”. 
Taxa pentru obţinerea unui 
exemplar din instrucţiuni şi 
caietul de sarcini este 20Lei. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 7 februarie 
2018, ora 16.00. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 7 
februarie 2018, ora 16.00. Ofer-
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tele se depun într-un singur 
exemplar (original) la sediul 
Consiliului Local al Comunei 
Şendreni,  cu sediul în sat 
Şendreni, comuna Şendreni, 
judeţul Galaţi. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 8 februarie 
2018, ora 10.00. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu 
organizarea licitaţiei publice, cu 
atribuirea concesiunii şi înche-
ierea contractului de concesiune 
se realizează potrivit prevede-
rilor Legii contenciosului admi-
n i s t ra t iv  nr.554 /2004 ,  cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului 
Galaţi. Data publicării anun-
ţu lu i  de  l i c i ta ţ ie  es te  22 
februarie 2018. 

PIERDERI  
l Pierdut Certificat constatator 
(original) nr. 43729 /19.11.2013, 
eliberat de ORC Arad, pentru Sc 
Gryeg  Srl. Il declar nul.

l Pierdut legitimatie serviciu 
emisa de RADET pe numele 
Rudaru Paul. Declar nula. 

l Pierdut chitanţier seriile 
192201-192250 aparţinând SC 
Fresh Food Company Craiova, 
CUI: RO23617898. Se declară 
nul.

l SC Aman Bali SRL, având 
sediul în Erou Iancu Nicolae, 
nr.26, Voluntari, declarăm pier-
dute: declaraţie de instalare, 
cărţile de intervenţii, registru 
special şi originalul nr.ordine 
pentru casă de marcat Orgtech 
Abac, model Orgtech Abac şi 
seria OT492477. Le declarăm 
nule.

l Pierdut acte pe numele 
Boszormenyi Sandor: Ci, permis 
conducere, Atestat Profesional 
( C P C ) .  N r .  c o n t a c t : 
0754.303.312.

l SC Vomidom SRL, cu sediul 
în Craiova, jud.Dolj, declară 
pierdut şi nul chitanţierul 1451-
1500.

l Pierdut certificat constatator 
eliberat de O.R.C. Harghita pe 
baza declaratiei pe propria 
raspundere nr.  17385 din 
03/04/2009, al firmei Jakab Emil 
II, cu sediul Lupeni, nr.647, jud. 
Harghita,  CUI: 25409028. 
Declaram nul.

l Piassa Style SRL, cu sediul in 
Bucuresti, Str.Vladaia, Nr.3, 
Sector  5 ,  CUI 24073980, 
J40/10776/2008, pierdut certi-
ficat inregistrare si certificat 
constatator sediu social. Sunt 
declarate nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto pentru transport mărfuri 
generale (CPI) şi certificat ADR 
- cisterne şi colete, documente 
eliberate de ARR Vâlcea, pe 
numele Tolbaru Marius-Iulian, 
din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. 
Se declară nule.

l Pierdut Contract Vânzare  
-Cumpărare şi Proces Verbal de 
P r e d a r e  - P r i m i r e  n r . 
5650/27.02.1992, emis de Imobi-

liara RA sucursala Cotroceni pe 
numele Iacob Marian şi Corina.

l Pierdut proces -verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor 
de construire , eliberat de 
Primăria sector 5,  pentru 
Apostol Paul şi Radu Rădiţa la 
data de 27.06.2002. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare  Seria B Nr.3039662, al SC 
Cris şi Alex & Cleo MGA, nr. de 
ordine la Registrul Comerţului 
J40/2732/2015, atribuit în data de 
06.03.2015, CUI 34198892, cu 
sediul social în Bucureşti, sector 
5, str.Prof. Gheorghe Marinescu , 
nr. 3, parter,camera nr.3, ap. 2. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare Seria B Nr. 2759859, al 
firmei SC Euroteam Internati-
onal Advices SRL, cu nr. înregis-
trare la Registrul Comerţului 
J40/6339/2013, CUI 31659428, 
sediu în Bucureşti, str. Ion 
C â m p i n e a n u  n r. 1 1 ,  e t . 7 , 
cam.702, în incinta centrului de 
birouri Union International 

Center. Îl declar nul.

l Pierdut atestat certificat 
competențe profesionale trans-
port marfa seria   AMMI,  nr. 
5428  valabil din data 26.01.2013 
până la data 25.01.2023 eliberat 
de ARR  Iaşi , pe numele Ticu 
Iulian Constantin. Se declară 
nul.

l Pierdut originalul certifica-
tului de înregistrare emis de 
ONRC Bucureşti al SC Aestus.

l Company SRL, cu nr. de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/14547/2007 din data de 
3 1 . 0 7 . 2 0 0 7 ,  a v â n d  C U I 
22191343,  cu adresa str. Gen. 
Ion Dragalina,  nr. 17 ap. 1 
sector 5.

PIERDUT CERTIFICATUL 
DE INREGISTRARE SI 
CERTIFICATUL CONSTA-
TATOR PFA ANDRECUT 
GRIGORE LUNCA COM. 
SIEUT,  JUD. BISTRITA 
NASAUD NR.90.


